produserer slitesterke
kosteffektive og varige
antiskli produkter

No. 10041281

Scotgrip® Premier sklisikre trappeprodukter 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 Premier antiskli trappeprodukter selv under forhold med vann- og
oljesøl.
Scotgrip® Premier 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 stiger.
• Høykvalitets sklisikrings produkt

• Standard mål samt spesialutførelser

• Robust og holdbar

• Full garanti

• Testet mot brann, gnist og friksjon

• Ingen korrosjon

• Eliminerer fallulykker

• Enkel å tilpasse

step into a safer environment with Scotgrip®

SIKKERHET I TRAPPER – PREMIER

Tilbyr trygge løsninger til industrien

Solide sklisikrings produkter
• Høy friksjon, sklisikkert, leveres i høyprofil,
lavprofil eller finprofil
Scotgrip® Premier 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.

Kode
SSN

Scotgrip Premier anti-slip stair tile

SST

MONTERINGSDATA
Passer til:

Metode

Åpen grating

• Svært lett å se
Scotgrip® Premier er fargekodet, og kan
leveres i en lang rekke farger for å passe til
forholdene på stedet.
Farger:
• Svart/Gul
• Svart
• Gul
• Farge etter eget ønske

• Robust
Scotgrip® Premier er svært robust og forblir
effektiv i mange år.

• Kvalitet
Alle Scotgrip® produkter blir produsert etter
høyeste standard i våre produksjonslokaler i
Banchory, UK.

Selvborende skruer
eller gjennomgående
bolter og mutter

Betong

Ekspansjonsbolt

Tre

Treskruer eller lim

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

• Standard størrelser eller skreddersydd
Scotgrip® Premier leveres i en rekke standard
størrelser, men kan også spesialtilpasses til
forholdene på stedet etter kundens
spesifikasjoner.
• Lett å montere
Scotgrip® Premier er laget for å kunne
monteres raskt og effektivt, enten mekanisk
innfesting, sveising (bestilles spesielt) eller
liming til underlaget.

Type ‘S’ fixings
(spesial bolt og mutter)

Stålplate

TRINN SOM ANTISKLI
SKAL FESTES TIL

STANDARD STØRRELSER

LENGDE

SIKKERHET I TRAPPER – PREMIER

PRODUKTER
Scotgrip Premier anti-slip stair nosing
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Kan også lages i spesialtilpasset størrelse
Standard lippe over opptrinn er 30mm

Anti-skli overflateprofil
For nærmere informasjon om økt
trygghet på din arbeidsplass vennligst
ta kontakt:
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