LX: Dørtrinsramper og dørskinner
Dørtrinsramper i gummi
Gummiramper med skridsikker overfade til brug på bl.a. badeværelser. Ramperne fås enten med lim på
undersiden, hvor en folie trækkes af før anvendelse, eller uden lim. På gulvtæpper og andre sarte gulve bør
typen uden lim anvendes. Gummirampen kan fastgøres med dobbelt klæbende tape.
Hvis ramperne er for lange i standardmål kan de blot afkortes med en kniv.
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LX1a. Gummirampe i brug

LX1b. Snit af gummirampe

Tilbehør til gummiramper

LX4. Savblad til stiksav for
udskæring af gummiramper

LX5. Dobbeltklæbende LX6. Afrenser for limtape
rester m.m.

LX7. Montage sæt for
gummiramper
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LX: Dørtrinsramper og dørskinner
Dørtrinsramper af aluminium
DS4076 og DS4025 ramper er klapbare dørtrinsramper i aluminium. Ramperne har rifet overfade og er
forsynet med 2 udfræste bærehåndtag. Grundet det langsgående hængsel tilpasser rampen sig automatisk
til forskellige dørtrinshøjder, og foldes let sammen under transport.

LX8a. DS4076 klapbar dørtrinsrampe i aluminium
Tekniske data
Mål (længde x bredde)
Vægt
Max. brugervægt

LX8b. DS4025 todelt klapbar dørtrinsrampe i aluminium
DS4076
40 cm x 76 cm
3,3 kg
350 kg

DS4025
40 cm x 25 cm (x 2)
2 kg (et par)
350 kg

DS2176 er en mobil højdejusterbar dørtrinsrampe i aluminium med rifet overfade. De 3+3 medfølgende
føder er egnet til en højdeindstilling fra 3 til 7 cm.

LX9a. DS2176 dørtrinsrampe i aluminium
Tekniske data
Mål (længde x bredde)
Vægt
Max. brugervægt

LX9b. Højdeindstilling af DS2176 rampe
DS2176
21 x 76 cm
1,55 kg
350 kg

Dørskinner af aluminium
Dørskinne (LX10) er fremstillet af champagne farvet sølvfarvet eloxeret aluminium.
Dørskinnen monteres når dørtrinnet er afmonteret,
Dørskinnerne kan leveres i følgende bredder: 125 mm, 150 mm eller 175 mm,

LX10. Dørskinner af eloxeret aluminium
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