
NÄR VARJE STEG RÄKNAS

FLEXIBILITETSGRAD 100 %
Våra ramper bygger på ett modulsystem där samtliga 

moduler levereras med förborrade hål runtom, detta 

gör varje modul kopplingsbar på alla sidor. Med vårt 

systems standardmoduler går det att bygga ramper och 

vilplan i alla storlekar. Kombinationsmöjligheterna blir 

därmed oändliga – 100 % fl exibilitetsgrad.

Våra ledbara räcken gör att samma räckesmodul går 

att använda till både höger och vänstersida av ramper 

och vilplan. Samtliga räcken har kopplade handledare 

vilket gör att man inte behöver byta grepp när man går 

längs räcket. Räckena fi nns i fl era utföranden, så att alla 

ramper och vilplan kan fås att smälta in i olika miljöer. 

Vårt räcke nr 1 är dessutom helt barnsäkert.

Helt i varmförzinkat stål. 
Ett barnsäkert räcke som även 

ger hög säkerhet vid stora höjdskillnader. 
Handledaren är försedd med svart plastlist.

Kopplat aluminiumräcke med ett 
utrymme mellan stolpen och handledaren, 

vilket gör att det går att passera stolpen utan 
att släppa greppet om handledaren.

TOTAL ÅTERANVÄNDNING,     
PRAKTISKT OCH EKONOMISKT
Alla delar i vårt rampsystem är återanvändningsbara. 

Detta innebär att alla rampmoduler kan kopplas ihop 

med varandra och återanvändas gång på gång. De delar 

som blir över om en ramp fl yttas eller görs kortare går 

i sin tur att använda vid ombyggnad av en annan ramp 

eller ett vilplan. Med vårt system går det att anpassa 

rampens längd och vilplanets yta till nästan exakt den 

längd eller yta som krävs. Ingen annan kan leverera en 

ramp och ge dig mer än tusen kombinationsmöjligheter.

ÅTERANVÄNDNING
Kommunen har för denna ramp beviljat bostads-
anpassnings bidrag. Rampen kan ställas till 
kommunens förf ogande för återanvändning. 

Kontakta: Kommunens bostads-
anpassningsansvarige eller Eurostair AB. 
Tel 054-85 00 40

EUROSTAIR® MODULRAMPER



1 41 41 9

2 34 75 16

3 28 103 22

4 24 127 26

5  20 147 30

6 16 163 34

7 13 176 37

8 11 187 39

9 9 196 41

10 8 204 42
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ALLA VÅRA MODULER 
ÄR TILL VERKADE I VARM-
FÖRZINKAT STÅL
Jämfört med t ex en träramp så har våra ramper en 

överlägsen livslängd. Varmförzinkat stål är mycket tåligt 

och dessutom underhållsfritt. Sträckmetalldurken ger 

maximal halksäkerhet året om.

HÖG KOMPETENS 
OCH BRA SERVICE
Våra montörers samlade kompetens gör att vi kan 

garantera att projektering och montering utförs på ett 

korrekt sätt. Detta sparar tid och ger optimala lösningar 

till minimala kostnader.

MINSKAT INKÖPSBEHOV 
VID ÅTER   ANVÄNDNING 
– VARJE ÅTERANVÄNDNING SPAR PENGAR

Vår statistik baserar sig på att en ramp används i 

genom snitt fem år på varje plats. Detta innebär att 20 % 

av ramperna bara används i ett år för att sedan återan-

vändas vid en ny anpassning. 

Tabellen visar inköpsbehovet av ramper under en 

10-årsperiod. I tabellen har vi utgått ifrån att 20 % av

”inköpta ramper totalt” kan återanvändas varje år och att

årsbehovet är 50 st ramper.

Siffrorna är avrundade till närmaste heltal.

SAGT OM VÅRA RAMPER
– Vi anlitar en byggfi rma som hanterar hela vår

rampverksamhet. De monterar, demonterar,

transporterar och lagrar. Modulsystemet gör

att kostnaderna för lagerhållning minimeras.

Även den övriga hanteringen upplever vi som

billig och effektiv.

Vi ser inga nackdelar alls med systemet. 

Egentligen är priset av underordnad betydelse. 

Det viktiga är att rampen är helt återan-

vändningsbar, lätt att montera och hållbar. 

Eurostairs ramper uppfyller alla dessa krav. 

När det gäller service och leveranssäkerhet 

så har  Eurostair alltid levt upp till vad de lovar, 

vi är helt nöjda med dem.
MÖLNDALS KOMMUN

– Den egenskap som vi sätter främst när det

gäller ramperna från Eurostair är hållbarheten.

Den i kombination med det fulländade återan-

vändningssystemet gör att vi väljer Eurostairs

ramper.

Deras montörer är alltid tillmötesgående och 

väldigt kunniga. Det fungerar mycket bra med 

dem.
UPPSALA KOMMUN

– Återanvändningen fungerar jättebra. Ram-

perna är väldigt stabila, lite tunga kanske, men

det gör dem ju i sig stabilare. Modulsystemet

gör att vi lätt kan konstruera ramperna efter

kundens behov. De är mycket lätta att montera

och demontera. Vi har dessutom stor hjälp av

återanvändningsdekalen.

Jag tycker inte att priset är direkt avgörande 

vid val av ramp. Det är funktionen, hållbarhe-

ten, kvaliteten och runtomkringservicen som är 

styrande. 

Den service jag får från Eurostair tycker jag 

är bra.
BORÅS KOMMUN
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