MINIRAMPIT
kynnysramppi • sisäänkäyntitaso • askelma • kuraritilä
luistamaton • nopeasti asennettava • muunneltava • edullinen
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Uusi vakiomoduuli MP 960 x 960
tason koko 960 x 960 mm, korkeus 40 mm
nyt vähemmän yhdisteltäviä osia
vahvempi tukijalka (M16 korvaa M10:n)
asennus mahdollista nyt jopa 16 cm korkoon

Aiemmin miniramppi koottiin viidestä moduulista
(+ tukijalat). Ramppi oli erittäin muunneltava, mutta
ruuvattavaa oli paljon. Näitä osia ei voi jatkossa
enää tilata numerolla 838088, mutta niitä voi tilata
erikseen (kts. kääntöpuoli).

Nyt tuotenumero 838088 sisältää vain yhden moduulin + tukijalat. Ruuvattavaa on siis paljon vähemmän. Toimitukseen sisältyvien tukijalkojen avulla ramppi voidaan asentaa 4 sekä 6–16 cm korkoon.

TRIDENT MINIRAMPPI
Uusi minitaso MP 960 x 960

Miniramppimoduulien avulla voit rakentaa sisäänkäyntitasoja, askelmia ja pienramppeja. Tarvitsetko
sisäänkäyntiisi hyvän ja luistamattoman rampin? Käytä
miniramppia! Miniramppi on ihanteellinen kapeisiin
sisäänkäynteihin, joissa on matala korkoero. Moduuleja
voi yhdistää eri mittoihin ja vaikka 90 asteen kulmaan.
Turvallisuuden lisäämiseksi saa tasoon myös luistosuojat. Uusi MP 960 x 960 voidaan asentaa vaakatasoon porras- tai kääntötasoksi. Uusi minitaso sopii myös rampin
osaksi, jolloin se asennetaan kaltevasti.

VALIKOIMA

Esimerkki 2-suuntaisesta minirampista (838172VLM).
Minitason sivuille kiinnitettävä moduuli MR340 asennetaan
tason korkeuden mukaiseen kulmaan.

Tuotenro		Tuote / kokoonpano
		Moduulit
838003
838007
838014
838022
838045
838059
838088

		Ramppimoduuli MR 340, 340 x 960 mm
		Taso-/pidennysmoduuli MP 320, 320 x 960 mm
		Jalat MB 140, jalkapari max. 140 mm asennuskorkoon. Käytetään
		myös kolmen moduulin kiinnitysprofiilina.
		Luistosuoja MA 960, pituus 960 mm. Yhdistelty luistosuoja ja kolmen
		moduulin kiinnitysprofiili
		Kolmiomoduuli MT 45, kahden MR 340:n yhdistämiseen 90 asteen
		kulmaan. Sivujen pituudet 340, 340 ja 480 mm.
		Kiinnike ovenkarmiin
		Taso MP 960 x 960, minitaso + tukijalat, maksimikorkeus 160 mm
		Isot / valmiit kokonaisuudet

838093
838096
838100
838130
838172HHM
838172HLM
838172VHM
838172VLM
838173H
838173L

		Ramppi MR 345, miniramppi ja tukijalat, 960 x 345 mm
		Ramppi MR 660, miniramppi ja tukijalat, 960 x 660 mm
		Ramppi MR1000, miniramppi ja tukijalat, 960 x 980 mm
		Ramppi MR1300, miniramppi ja tukijalat, 960 x 1300 mm
		2-suuntainen miniramppi, oikea, korkea, korkeus 90–160 mm
		2-suuntainen miniramppi, oikea, matala, korkeus 40–90 mm
		2-suuntainen miniramppi, vasen, korkea, korkeus 90–160 mm
		2-suuntainen miniramppi, vasen, matala, korkeus 40–90 mm
		3-suuntainen miniramppi, korkea, korkeus 90–160 mm
		3-suuntainen miniramppi, matala, korkeus 40–90 mm

Yllä esimerkkejä asennuskohteista
(huom. kuvissa vielä vanha tasomoduuli).

