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Portabel ramp
ISO-kod: 183015

Portabel delad ramp
Leverantör: FEAL
www.feal.se
Beskrivning: En teleskopisk ramp främst för manuella rullstolar. Används där höjden och
längden kan variera, vid till exempel förflyttning över trappsteg, kantsten och på andra
platser där man behöver utjämna nivåskillnader.
Rampen har längsgående rillor och uppåtriktade piggar som ger ett bra halkskydd. Rampen
är perforerad vilket gör att den släpper igenom smuts och nederbörd. Den har 52 mm höga
sidokanter, handtag som kan fällas in samt transportsäkring som hindrar rampdelarna att
glida isär under transport
Val av ramplängd: välj alltid den längsta möjliga rampen. Ju längre ramp, ju lägre lutning, ju
lättare att köra uppför rampen.
Leverantörens rekommendationer:
T200 max höjd 40 cm
T300 max höjd 60 cm
Skötsel: Rampen ska hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rengörs
med vanligt diskmedel och skölj rent med vatten.
T200
Längd: min 116 cm, max 202 cm Vikt: 5,6 kg/st
Max belastning 150 kg/st, 300 kg/par
Inköpspris: 907 kr/st
T300
Längd: min 116 cm, max 288 cm. Vikt: 8,2 kg/st
Max belastning 125 kg/st, 250 kg/par
Inköpspris: 1203 kr/st

Portabel hel ramp
Leverantör: FEAL
www.feal.se
Beskrivning: En vikbar ramp med fast längd. Används när man behöver en portabel ramp
och när man skall gå på rampen. Enkel att vika ut och vika ihop. Glidsäker köryta.
Val av ramplängd: Välj alltid den längsta möjliga rampen. Ju längre ramp, ju lägre lutning, ju
lättare att köra uppför rampen.
Leverantörens rekommendationer:
Ramp 120 cm max höjd 25 cm
Ramp 150 cm max höjd 30 cm
Ramp 200 cm max höjd 40 cm
Skötsel: Rampen ska hållas ren från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rengörs
med vanligt diskmedel och skölj rent med vatten.
IRP120
Längd: 116 cm Vikt: 8,7 kg
Max belastning 400 kg
Inköpspris: 2545 kr
IRP150
Längd: 150 cm Vikt: 10 kg
Max belastning 400 kg
Inköpspris: 2845 kr
IRP200
Längd: 200 cm Vikt: 14 kg
Max belastning 400 kg
Inköpspris: 4870 kr

Tröskelramp gummi
Leverantör: Hea Medical AB
www.heamedical.se
ISO-kod: 183015
Beskrivning: Tröskelramper av gummi jämnar på ett enkelt sätt ut hinder som till exempel
trösklar både ute och inne, i bostadsrum och i badrum.
Tröskelrampen finns i höjder från 4 – 70 mm. Översidan är räfflad för att fötter och hjul skall
få grepp. Bredden kan anpassas med en hobbykniv eller fintandad såg.
Levereras utan tejp, tejp finns att köpa som tillbehör. Tänk på att tejp på golv kan var svår att
ta bort när tröskelrampen inte längre används.
En ramp kan få större höjd genom att man lägger en låg (4-8 mm) under. Ramperna fästs i så
fall samman med dubbelhäftande tejp.
Skötsel: Rengörs med vanliga rengöringsmedel.
Höjder: 4,6,8,10,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,70 mm
Bredd: 900 mm
Max belastning 300 kg
Inköpspris från 36 kr till 1695 kr

Tröskelramp byggbar
Leverantör: Kvistberga
www.kvistberga.se
ISO-kod: 183015
Beskrivning: Tröskelramp Excellent jämnar på ett enkelt sätt ut hinder som till exempel
trösklar både ute och inne, i bostadsrum och i badrum.
Systemet är uppbyggt av moduler som kan byggas ihop till olika kombinationer. De
upphandlade ramperna är färdigmonterade.
Tröskelramperna finns i 5 olika storlekar för att klara olika tröskelhöjder.
För att fästa rampen mot golvet används en monteringsplatta med hjälp av dubbelhäftande
tejp. Du kan lyfta på tröskelrampen och plattan sitter då kvar i golvet. Tröskelrampen kan
sedan läggas på plats igen.
Vid behov av bredare tröskelramper än standard kan man lägga till en eller flera moduler i
sidled. Lägger man till en hel modul extra blir den totala bredden på tröskelrampen 1000
mm. För att justera bredden till andra mått än standardmoduler går det bra att kapa rampen
med hjälp av en fintandad såg. Förhöjningsremsor ingår och används för att finjustera
höjden. Hörnmoduler, för att få mjukare hörn, finns som tillbehör.
Skötsel: Ramperna ska hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls.
Ramperna kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.
Bredd: 750 mm
Max belastning: 1000 kg
1 lager 18 – 26 mm inköpspris 158 kr
2 lager 37 – 53 mm inköpspris 381 kr
3 lager 56 – 72 mm inköpspris 676 kr
4 lager 75 – 91 mm inköpspris 851 kr
5 lager 93 – 109 mm inköpspris 1015 kr

