TAR DU
HALKOLYCKOR
PÅ ALLVAR?
DET GÖR VI.

Träremsa

safestep

EXPERT PÅ
HALKSKYDD OCH
GLASFIBERPRODUKTER

Safestep Träremsa - Halkskydd för trall

En kostnadseffektiv lösning

Träremsor är ett unikt och snyggt halkskydd som passar
perfekt på alla typer av träytor.
När trä blir vått, isigt eller fuktigt är vårt halkskydd i
förstärkt glasfiber den bästa lösningen. Träremsorna
kommer inte ruttna, tappa färg eller bölja sig. Det
kommer ge ett halkskydd till din trall i många år framöver.
Levereras i ett urval av färger med fin- eller mediumsträv.
Vi erbjuder även att förborra dessa Träremsor till dig och
skicka med rostfri skruv vilket förenklar monteringen.
Beställ även skruvar i matchande färg som Träremsor
vilket ökar utseendet.

Teknisk data

Safestep Träremsa - Anpassade för hala träytor

Träremsorna tillskärs från längden 3 meter. Bredden är
50mm eller 90mm. Träremsorna har en tjocklek på 3 mm
med fasade kanter på vardera sida.

Egenskaper

• Effektivt halkskydd.

• Fasad kant på långsidor för att eliminera snubbelrisk.
• 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.

Enkla och smidiga att installera - Skruva eller limma

• UV-resistent.
• Finns i kornstorlek fin och medium.

Fördelar

• Bidrar till en säkrare miljö.
• Passar på befintligt trä.

• Kan appliceras på alla underlag.

• Ytan kan användas direkt efter installation.

Perfekt för våta, fuktiga eller frostiga underlag

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 3mm.

Vikt

Cirka 0.4kg per linjär meter - 50mm bredd.
Cirka 0.7kg per linjär meter - 90mm bredd.

Kornstorlek

Medium
Perfekt för våta, fuktiga eller frostiga underlag.
Lämplig för hem, kommersiella fastigheter, offentliga
och industriella miljöer. För både inne- och
utomhusbruk. Kornstorlek 1.0mm.
Fin
Perfekt för våta och fuktiga underlag.
Lämplig för känsligare områden som lekplaster,
barfotaområden, sjukhus, skolor och hem.

Idealt för hala träramper, broar och gångvägar

Tillskärning i valfria mått

Vi kapar produkten åt dig utan extra kostnad.
Tillskärningstolerans +/- 3mm. Max längd på en
Träremsa: 3000mm.

Leveranstid

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

Installation

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

För offentliga och kommersiella miljöer

Trädeck eller trappor kan användas direkt efter installation
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Safestep Träremsa - Halkskydd för trall

Färger

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

Svart
RAL 9004

Vit
RAL 9003

Plexiglo®, vit
efterlysande

Ljusgrå
RAL 7035

Grå
RAL 7004

Mörkgrå
RAL 7015

Beigé
RAL 1001

Brun
RAL 8028

Pistasch
RAL 1000

Salvia
RAL 1020

Påsklilja
17392

Gul
RAL 1003

Orange
RAL 2009

Röd
RAL 3001

Blå
RAL 5015

Lime
RAL 1016

Grön
RAL 6001

Rosa
RAL 3015

Fuchsia
RAL 4010

Lila
BS22-D-45

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 Träremsa - 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 på blöta, frostiga och feta
underlag.

Colormix finns i 9 olika färgkombinationer
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Safestep Träremsa - Halkskydd för trall

Monteringstillbehör, skruvar och lim

Prata med oss om du hjälp med hur många antal skruvar eller hur mycket lim du behöver till dina produkter.
Observera att färgerna som visas här endast ska användas som en guide pga varierande grader i bildskärmens färghantering.

Gulpläterad försänkt
skruv.
4mm x 25mm, 30mm &
40mm

Svart rostfri försänkt
skruv.
4mm x 25mm

Rostfri
försänkt skruv.
4mm x 25mm

Rostfri skruv.
4.2mm x 25mm

Grå rostfri skruv
med torx 11.5mm
Ø skalle x 4.8mm
Ø x 25mm

Svart rostfri skruv
med torx 11.5mm
Ø skalle x 4.8mm
Ø x 25mm

Brun rostfri skruv
med torx 11.5mm
Ø skalle x 4.8mm
Ø x 25mm

Beige rostfri skruv
med torx 11.5mm
Ø skalle x 4.8mm
Ø x 25mm

Röd plastplugg.
Borrstorlek: 5.5 / 6mm.
Skruvstorlek: 6/8 / 10G

Sikaflex
Starkt monteringslim,
välj mellan färgerna
svart, vit, grå & Beige

Kvalitativ limpistol
för användning med
monteringslim

Grip Safety Handskar
med flexibel
latexbeläggning för bra
grepp

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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Rostfria, försänkta skruvar med färgad skalle

Skapa bästa möjliga utseende på dina produkter, välj skruv med matchande färg. Storlek: 4mm x 25mm.
Observera att färgerna som visas här endast ska användas som en guide pga varierande grader i bildskärmens färghantering.

Vit
RAL 9003

Ljusgrå
RAL 7035

Mellangrå
RAL 7004

Mörkgrå
RAL 7015

Beige
RAL 1001

Brun
RAL 8028

Pistasch
RAL1000

Salvia
RAL 1020

Påsklilja
BS 10-E-50

Gul
RAL 1003

Orange
RAL 2009

Röd
RAL 3001

Blå
RAL 5015

Lime
RAL 1016

Grön
RAL 6001

Rosa
RAL 3015

Fushsia
RAL 4010

Lila
BS 22-D-45
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