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Slitstarkt och långvarigt halkskydd
Safestep Gångvägskivor är utformade för golv, gångvägar, 
ramper, broar, plattformar, lager och bryggor. Tillverkade av 
slitstarkt glasfiber med ett mycket effektivt halkskydd i form 
av kiselkarbid på ytan.

Snabb och enkel installation, en kostnadeffektiv lösning för 
att förbättra säkerheten och ergonomin på halkutsatta 
områden. 
För både inom- och utomhus användning. 

Egenskaper
• Effektiv halkskydd.
• Enkel och smidig installation.
• För användning inom- och utomhus.
• GRATIS tillskärning till måtten du önskar.
• Tufft och slitstark glasfiber - håller i många år.
• Kemiklieresistent, korroderar inte.
• Stöttålig.
• Låg vikt.
• UV-resistent
• Finns i kornstorlek fin, medium och grov.
• Finns i 4mm och 10mm tjocklek.
• Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001 miljö.

Fördelar
• Bidrar till en säkrare miljö.
• Perfekt i våta, oljiga och frostiga miljöer.
• Kan appliceras på alla underlag.
• Ytor kan användas direkt efter installation.

Finns i tjockleken 4mm och 10mm

För industrigolv och lagerutrymmen

Gångvägsskivorna passar perfektpå ramper och broar

Safestep Gångvägsskivor 

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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Vikt 
Medium - Cirka 6.5kg per linjär meter.
Grov - Cirka 7.8kg per linjär meter.

Tillskärning i valfria mått
Vi kapar produkten åt dig utan extra kostnad. 
Tillskärningstolerans +/- 3mm. 
Max storlek på gångvägsskiva: 
2400mm x 1220mm.

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

Idealt för utomhusbruk. T.ex. på trall och gångvägar

För kommersiella broar och entreér

Anpassa storlek och färg på gångvägskivorna

safestep
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Mediumkorn
storlek: 1.0mm

Grovkorn
storlek: 1.7mm

Finkorn
storlek: 0.5mm

Diamant

Medium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ToughGrip

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 underlag: Extremt låg halkrisk Extremt låg halkrisk Extremt låg halkrisk
Feta & oljiga underlag 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.

Mohs hårdhetsskala 

Safestep Gångvägsskivor 

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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Beige RAL 1001

Blå RAL 5015 Anpassade färger: 
Valfri RAL-färg

Brun RAL 8028 Röd RAL 3950

Svart RAL 9004 Ljusgrå RAL 7035 Grå RAL 7004

Gul RAL 1003

Grön RAL 6029

Mörkgrå RAL 7015

Anpassade färger

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

Lagrade färger

safestep
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Safestep Gångvägsskivor  - 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 finns tillgängligt i 10 olika färgkombinationer

Safestep Gångvägsskivor 

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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Taktila Plattor
Beläggningsplattor med upphöjda ytprofiler avsedda att 
varna både seende och synskadade fotgängare. Taktil 
beläggning kan användas för att förmedla viktig information 
om miljön, till exempel fara, varningar, riktlinjer m.m.
Forskning visar att synskadade fotgängare kan på ett 
tillförlitligt sätt upptäcka, identifiera och komma ihåg ett 
begränsat antal av olika taktila beläggningsytor och dess 
betydelser.

Våra taktila plattor är tillverkade av hård, slitstark, hållbar 
GRP

(Glasfiberförstärkt plast) med kornig yta. De ger ett utmärkt 
halkskydd som kommer att hålla i 20+ år. 

Varför Taktila Plattor?
• Effektiv halkskydd.
• Enkel och smidig installation.
• För användning inom- och utomhus.
• GRATIS tillskärning till måtten du önskar.
• Tufft och slitstark glasfiber - håller i många år.
• Kemiklieresistent, korroderar inte.
• Stöttålig.
• Låg vikt.
• UV-resistent
• Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001 miljö.

safestep
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Sinusplatta:
Jämnt åtskilda rader parallella med färdriktningen, 
indikerar att rörelsen i denna riktning är säker. 
Storlek 400mm x 400mm  
Med rader av platta upphöjda cirklar eller prickar på 
6mm (± 0,5 mm).
Vikt: 2.0kg.

Kupolplatta Off-street:
Varnar för faror som trappor eller övergångställen.
Storlek 400mm x 400mm  
Med upphöjda remsor på 5mm (± 0,5 m).
Vikt: 2.0kg.

Kupolplatta On-street:
Anger slutet på en gångväg nära en korsning.
Storlek 400mm x 400mm  
Med rader av platta upphöjda kupoler eller diagonala 
prickar 5mm (± 0,5 m).
Vikt: 2.0kg.

Sinusplatta

Kupolplatta On-Street

Kupolplatta Off-Street

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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