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Halkskydd för trappa som håller i många år
Snabbt och enkelt att montera, Safestep Trappstegsprofiler 
erbjuder en kostnadseffektiv, långsiktig och skräddarsydd 
lösning som eliminerar problemet med hala trappor både 
inomhus och utomhus.

Trapprofilerna fungerar även utmärkt som 
kontrastmarkering vilket underlättar för synskdade
Finns även i efterlysande färg som markerar trappstegen i 
mörker. Vilket kan vara avgörande vid brand.

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

Egenskaper
• Effektivt halkskydd.
• Enkla och smidiga att installera.
• För användning inomhus och utomhus.
• GRATIS tillskärning tilll 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, medium och grov.

Fördelar
• Hjälper till att skapa en säkare miljö.
• Passar på befintliga trappor.
• Kan appliceras på alla underlag.
• Trapporna kan användas direkt efter installationen.

Halkskydd i 3 olika kornstorlekar

Effektiv kontrastmarkering

Safestep Trappsteg monteras enkelt på befintliga trappor

Safestep Trappsteg 

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 
Fin cirka 4 mm
Medium cirka 5 mm
Grov cirka 6 mm

Vikt
Fin cirka 3.68kg per linjär meter 
Medium cirka 3.68kg per linjär meter 
Grov cirka 4.36kg per linjär meter

Tillskärning i valfria mått
Vi kapar produkten åt dig utan extra 
kostnad. Tillskärningstolerans +/- 3mm. 
Max storlek på ett Trappsteg: 
3660mm x 345mm x 55mm.

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

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

Passar alla typer av ytor tex metal, betong och trä

Enkla och smidiga att installera med lim eller skruv

Använd trappsteg med extra djup för plattformar 

safestep



44

Diamant

Medium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ToughGrip

3

Mediumkorn Grovkorn ToughGrip Finkorn ToughGrip

Kornstorlek Medium Grov Fin

Hårdhetsskala 7/10 9/10 9/10

Halkrisk: Vid torra
förhållanden

Extremt låg halkrisk Extremt låg halkrisk Extremt låg halkrisk

Våta förhållanden: Extremt låg halkrisk Extremt låg halkrisk Extremt låg halkrisk
Feta & oljiga förhållanden Låg halkrisk Låg halkrisk Låg halkrisk

Miljöer Inom- och utomhus Inom- och utomhus Inomhus

Perfekt för: Våta och fuktiga underlag. 
Lämplig för känsligare 
områden som lekplaster, 
barfotaområden, sjukhus, 
skolor och hem.

Våta, fuktiga eller frostiga 
underlag. Lämplig för hem, 
offentliga och industriella 
miljöer. För både inne- och 
utomhusbruk. 

Våta, fuktiga eller 
frostiga underlag. 
Lämplig där påfrestning 
är som störst. 
Exempelvis: Industrier, 
tågstationer, 
lagerlokaler, lastramper.

Medium Grov Fin

Mohs hårdhetsskala 

Safestep Trappsteg 

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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Svart
RAL 9004

Grå
RAL 7004

Gul
RAL 1003

Sand
RAL 1001

Brun
RAL 8028

Svart steg med 
grå nos

Svart steg med 
beige nos

Svart steg med 
orange nos 

Gult steg med 
svart nos

Anpassad färg: 
Valfri RAL-färg

Svart steg med 
gul nos 

Svart steg med 
vit nos

Svart steg med 
Plexiglo® 

efterlysande nos

Mörkgrått steg 
med vit nos

Mörkgrått steg 
med gul nos 

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

safestep
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För trappor djupare än 350mm
Safestep Trappstep - extra djupa, designade och 
framtagna för att täcka extra djupa trappsteg och 
plattformar.

Tjocklek
Fin cirka 4 mm
Medium cirka 5 mm
Grov cirka 6 mm

Vikt
Fin cirka 8.75kg per linjär meter
Medium cirka 8.75kg per linjär meter
Grov cirka 13.75kg per linjär meter

Tillskärning i valfria mått
Vi kapar produkten utan extra kostnad. 
Tillskärningstolerans +/- 3mm. 
Max storlek på ett trappsteg: 2400mm x 1200mm 
x 55mm.

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

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

Extra djupa för större steg och plattformar

Designade för att täcka hela trappsteg och plattformar

Trappor och plattformar kan användas direkt efter installation

Safestep Trappsteg - Extra djup

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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Safestep Trappsteg - Colormix 
Vi introducerat ett fantastiskt sortiment av blandade 
färgkombinationer för våra halkskyddsprodukter. En helt 
unik halkskyddslösning som skapar ett snyggt och 
spännande utseende!

Utmärkt halkskyddsförmåga
Alla Colormix-färger har en sandad yta, vilket garanterar 
utmärkt halkskydd vid våta och feta förhållanden. 
Tillgänglig i 10 olika färger.
Finns även med vit och svart nos.

Leveranstid 2-3 veckor 

Colormix trappsteg finns tillgängligt i 10 olika färger

Colormix med vit nos

Colormix med svart nos

Safestep Trappsteg - Colormix
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Colormix färgkombinationer med matchande skruvar
Observera att färgerna som visas här endast ska användas som en guide pga varierande grader i bildskärmens färghantering.

Woodland 
+ brun skruv

Vineyard 
+ röd skruv

Rustic 
+ brun skruv

Barn owl 
+ ljusgrå skruv

Wizard 
+ grå skruv

Gunmetal 
+ grå skruv

Harvest 
+ sand skruv

Hillside 
+ grön skruv

Bayside 
+ blå skruv

Dune 
+ sand skruv

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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