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Fribärande
Modulramp

Enkel att montera. 
Enkel att anpassa.



Globus fribärande modulramp är en flexibel, stark och lättmonterad 
ramp som enkelt kan anpassas efter dina specifika förutsättningar och 
behov. Globus modulramp byggs i aluminium och den starka konstruk-
tionen gör vår ramp till det bästa alternativet för dig med höga krav på 
beständighet, estetik och passform. Globus modulramp är helt fribä-
rande och behöver därmed inga extra stödben. 
 Globus fribärande modulramp är halkskyddad med tvärräfflor som 
standard och går enkelt att komplettera med eleganta räcken, vilplan 
och trappa.

Passar väl in i de 
flesta utrymmen 
och miljöer.

Fördelar:
Enkelhet
Flexibilitet
Funktion
Ekonomi



Det är detaljerna som gör det…

Avåkningsprofil
Anslutning mot  
bro- eller vilplan  
med avåkningsprofil.

Lätt att flytta
Aluminiumkonstruk- 
tion med låg vikt.

Anpassningsbar
Vi hjälper dig att 
anpassa efter dina 
förutsättningar.

Flexibel
Lätt att montera,  
demontera och
förlänga vid behov.

Räcke
Greppvänligt räcke  
med svängda hörn.

Halkfri gångdurk
Räfflor på gångytan
ökar säkerheten.

Avåkningsskydd
Kraftig balk ger en
stabil och säker ramp.

Ren gångdurk
Försedd med avrinnings-
kanaler. Lätt att sopa ren 
från snö och is.

Gå säkert!
När man trampar ner på
profilen ”sjunker” skons
sula in i den 7 mm breda
tvärräfflingen och ger ett 
bra fotfäste.
 

Återanvändbar!
Rampens hållbara 
konstruktion gör att den 
lätt kan demonteras och 
återanvändas. 

Enkel montering!
Montera själv med vår 
medföljande montage-
anvisning. 

Estetisk design!
Bara fantasin sätter  
gränser. Låt oss  
specialrita din ramp.
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baksidan
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Globus tt AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när  
du behöver det.

tel 0155-20 55 00
Återanvändning på  
ett miljöriktigt sätt.

Återanvänd din ramp för miljöns skullFördelar:

Globus fribärande modulramp 
kan återanvändas om och om 
igen…

När nytt behov uppstår kompletteras 
rampen efter de nya behoven och är 
sedan redo att återmonteras.

Portabla vikbara aluminiumramper, teleskopramper i flera längder för olika miljöer
Den portabla rampen läggs enkelt på plats på nya miljöer där avsatser är ett hinder. Eller förvaras 
och tas fram vid behov. Rampen viks snabbt ihop och bärs i handtag. Det finns två modeller, en 
räfflad aluminiumramp och en ramp med antihalkskydd. Se vårt sortiment på www.globustt.se.
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· Enkelhet
· Flexibilitet
· Funktion
· Ekonomi


