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Trappnos

EXPERT PÅ 
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Halkskydd både inom- & utomhus
Snabbt och enkelt att montera, våra trappnosprofiler 
erbjuder en kostnadseffektiv, långsiktig och 
skräddarsydd lösning som eliminerar problemet med 
hala trappor både inomhus och utomhus.

Trappnosprofilerna fungerar inte enbart som ett utmärkt 
halkskydd. De kan även kontrastmarkera stegen i 
trappen vilket underlättar för synskadade

Trappnoslister för hala och våta trappor
Perfekt för våta, frostiga och oljiga trappor. Tillverkade 
av slitstarkt glasfiber som inte korroderar utomhus. En 
permanent lösning på halkproblemen som håller i 
många år framöver. Välj en färg som passar er.

Safestep trappnoslister finns i lager – Beställ av oss 
idag.

Egenskaper 
• Effektivt halkskydd.
• Fasad kant i bak för att eliminera snubbelrisk.
• Enkla och smidiga att installera.
• För användning inomhus och utomhus.
• GRATIS tillskärning till måtten du önskar.
• GRATIS förborrning.
• Tufft och slitstarkt glasfiber - håller i många år.
• Kemikalieresistent, korroderar inte.
• Stöttålig.
• Låg vikt.
• UV-resistent.
• Finns i kornstorlek fin och medium.

Fördelar 
• Bidrar till en säkare miljö.

• Passar till befintliga trappor.

• Kan appliceras på nästan alla trappor.

• Trappor kan användas direkt efter installation.

Finns i en mängd olika färger

Safestep Trappnos passar för alla verksamheter

Möjligör en kontrastmarkering och ett fungerande halkskydd

Safestep Trappnos 

För priser, kostnadsfria prover eller för att beställa, besök: www.safestep.se 
Ring oss på   010-130 70 80 för experthjälp!
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Tjocklek
Cirka 4mm.

Vikt
Cirka 0.76kg per linjär meter.

Tillskärning i valfria mått
Vi kapar produkten åt dig utan extra 
kostnad. Tillskärningstolerans +/- 3mm. 
Max storlek på en Trappnos: 3000 x 55 
x 55 mm.

Leveranstid
Vanligtvis är leveranstiden 1-2 veckor. 
trappnosarna tillverkas enligt din 
beställning.

Installation 
Om du vill ha hjälp med installationen 
kontakta oss. Vi skickar även alltid med 
en installationsguide tillsammans med 
produkten.

En långvarig lösning på halkproblem i trappa

Passar i offentliga miljöer, butiker och industrier

Markera trapporna för att göra det lättare för synskadade

safestep
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Färger
Observera att färgerna som visas här endast ska användas som en guide pga varierande grader i bildskärmens färghantering.

Röd RAL 3001

Sand RAL 1001 Anpassad färg: 
Valfri RAL-färg

Blå RAL 5015 Grön RAL 6001

Vit RAL 9003 Plexiglo® Vit,
Efterlysande

Grå RAL 7004

Gul RAL 1003

Brun RAL 8028

Svart RAL 9004

För priser, kostnadsfria prover eller för att beställa, besök: www.safestep.se 
Ring oss på   010-130 70 80 för experthjälp!
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