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Scotgrip® Kicker Tread® sørger for en robust, holdbar og sklisikre overflate til trapper. Designet
for å passe til eksisterende trappetrinn. Sikkerhet for personell blir godt ivaretatt ved
installasjon av Kicker Tread® antiskli trappeprodukter selv under forhold med vann- og oljesøl.
For å unngå fallende gjenstander fra åpne trapper er Scotgrip® Kicker Tread® forsynt med et
sikkerhets ”opptrinn”.
Forkanten på et trappetrinn kan ofte være farlig spesielt dersom dette er blitt skadet eller at
kanten er blitt avrundet etter lang tids bruk. Bakkant av en trapp uten opptrinn kan også være
en risiko med hensyn til gjenstander som blir mistet eller sparket i og faller ned. Ved å
innstallere Scotgrip® Kicker Tread® vil faren for skli ulykker og fallende gjenstander fra høyde
reduseres samt at trappens levetid vil bli betydelig forlenget.
Scotgrip® Kicker Tread® sklisikre trappeprodukter gir trygg fottrafikk der det er tøffe
arbeidsforhold. Produktene kan lett festes til åpen grating, stålplater, betong og tre.
Ring oss for nærmere informasjon. Unngå fallulykker i trapper samt fallende gjenstander fra høyde.
• Eliminerer fallende gjenstander fra høyde

• Robust, stabil og lang levetid

• Eliminerer fallulykker

• 5 års garanti

• Høykvalitets sklisikrings produkt

• Spesialutførelser i henhold til kundens ønske

• Testet mot brann, gnist og friksjon

• Ingen korrosjon

• Oppfattes positivt av personalet

• Lett å montere til eksisterende trapper

step into a safer environment with Scotgrip®

SIKKERHET I TRAPPER - KICKER TREAD

®

Tilbyr trygge løsninger til industrien

Solide sklisikrings produkter

SIKKERHET I TRAPPER - KICKER TREAD

®

• Høy friksjon, sklisikre profil
Scotgrip® Kicker Tread® sikrer fotfeste selv i de
mest ekstreme forhold. Scotgrip® er med på å
redusere de alt for høye tallene for
arbeidsulykker som følge av at personer glir,
snubler eller faller.
• High profile (6mm overflateprofil)
• Low profile (3mm overflateprofil)
• Fine profile (1mm overflateprofil)

• Svært lett å se
Da kanten fargelegges er Scotgrip® Kicker
Tread® svært synlig når man går opp og ned
en trapp. Vi kan tilby en rekke forskjellige
farger og fargekombinasjoner alt etter behov
og vi anbefaler bruk av to fargekobinasjoner
for å øke sikkerheten mot fallulykker.
Farger:
• Svart/Gul • Svart • Gul
• Eller farge etter eget ønske

MONTERINGSDATA
Passer til:

Metode

Åpen grating

Type “S” fixings
(spesial bolt og mutter)

Stålplate

Selvborende skruer
eller gjennomgående
bolter og mutter

Tre

Treskruer eller lim

MONTERINGSHULL
Dersom hull skal forhåndsbores er det behov for
følgende informasjon:

SCOTGRIP® KICKER TREAD® (KTS)

MÅL SOM TRENGS FRA TRINN
SOM SCOTGRIP® KICKER TREAD®
SKAL PASSE TIL

• Sikkerhets ”opptrinn”
Et sikkerhets opptrinn er konstruert i bakkant
av Scotgrip® Kicker Tread® for å hindre
gjenstander som blir mistet eller sparket i og
faller ned. Vi anbefaler at dette ”opptrinnet”
er min. 100mm høyt men kan lage dette lavere
eller høyere alt etter behov.

• Robust

• Spesiallaget etter kundes ønske
Scotgrip® Kicker Tread® lages etter din behov
og tilpasses eksisterende trappetrinn.
STANDARD STØRRELSER
Brede (eller dybde) av trinn

Scotgrip® Kicker Tread® er svært robust og
forblir effektiv i mange år. Det gis 5 års
garanti mot slitasje fra fottrafikk.
• Kvalitet
Alle Scotgrip® produkter blir produsert etter
høyeste standard i våre produksjonslokaler i
Banchory, UK.

Kode KTS
Lengde*

Opp til 200mm

LAGES I
NØYAKTIG BREDDE
AV TRINNET

Opp til 250mm
Opp til 300mm

*Vennligst reduser lengden med 10mm for å sikre god
tilpassning.

• Lett å montere
Scotgrip® Kicker Tread® er laget for å kunne
monteres raskt og effektivt. Produktet leveres
med ferdig borede hull for hurtig montasje.

For nærmere informasjon om økt
trygghet på din arbeidsplass vennligst
ta kontakt:

Kicker Tread®

Kicker Tread® (underside)
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