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PÅFRESTNINGAR

Safesteps halkskydd är ideala för industrier. Den enkla 
monteringen och det extremt slitstarka materialet gör 
detta till ett perfekt halkskydd i miljöer med hög 
påfrestning  och produktion dygnet runt.

Designade för att klara av den allra tu�aste belastningen från truckar.  
Pro�lerna erbjuder en rostfri och stötresistent yta som ger ett 
permanent halkskydd i �era års tid.

Halk- och fallolyckor är den enskilt vanligaste  

orsaken till allvarliga olyckor på arbetsplatsen! safestep



Glas�ber av bästa kvalité 
Vi skräddarsyr pro�lerna efter dina behov.
Pro�lerna tillverkas i Europa, av bästa 
kvalité. Inbäddat i glas�bern ligger kisel- 
karbid som är nästintill lika hårt som 
diamant, detta gör produkten till den mest 

Friktionskoe�cient
De halkfria pro�lerna dubblar nästan
både OSHA�s 0.5 och ADA�s 0.6, 
vilket är värdemätningarna för friktion. 
Värden som är framtagna på  labb 
med användingen av Brungraber �slip tester� 
Även i våta och oljiga milöer visar våra 
halkpro�ler goda resultat. 

6 storlekar av stenar
Vi erbjuder 6 olika korn-  
storlekar. Extragrovt 
och supergrovt har 
blivit standard för  
många industri och lager 
Vid mindre påfrestning 
på ramper och bryggor  
räcker det oftast med en �nare kornstorlek. 

För en nolltolerans mot halkskador på din 
arbetsplats. 

Kontakta oss på Safestep för information 
och för kostnadsfria provbitar.

Vibrationsdämpande
Halkskyddspro�lerna skyddar mot
rost, lösningsmedel, kemikalier och är 
beständiga mot salt. Dessutom är de  
buller- och vibrationsdämpande.  
Vilket även bidrar till �jämnare� 
truckkörning.

Efterlysande färg
Vi erbjuder även �ouriscerande färg
som är synlig i 12-20 timmar efter  
exponering från ljuskälla. 

Två färger för bättre synlighet
För ökad synlighet, är det alltid bra att
markera pro�lerna i två olika färger. 
Att markera kanten ger bättre 
tydlighet och synlighet vilket

Beskrivande
markering  eller logga 
Bädda in ett meddelande,
en varningssymbol eller egna loggan. 
På så sätt skapas uppmärksamhet genom  
igenkännande symboler som förhindrar   
potentiella språkhinder. 

Enkel montering & rengöring 
Våra halkskyddspro�ler är inte lastbärande.
De är fabrikstillverkade, skräddarsydda  
och väldigt enkla att montera på redan 
be�ntligt golv, som t ex betong, durkplåt
eller gallerdurk. Beroende på underlaget
kan man antingen skruva, eller montera

Monteringen är väldigt enkel och något
vi gärna hjälper till med. Rengöringen är 
även den smidig. Se vår rengörings- och 
installationsguide för mer information.

Mönster för ökad synlighet

Flouriscerande färg som ger vägledning i mörkret

Måttbeställda pro�ler enligt kundens önskemål

Halkskydd anpassat efter er verksamhet
 

Lastbryggor, bakgavellyftar och truckgångar kan alla bli
halksäkrade på enkelt sätt med halkskyddspro�ler.

Nattid

Dagtid

Safestep 
Ekeby Bruk 6L
752 63 Uppsala
Telefon: 010-130 70 80
Web: www.safestep.se

pro�lerna med monteringslim.

hållbara produkten på marknaden
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