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Den viktiga funktionen är densamma,
men ögat uppfattar skillnaden! Bryr du
dig bara om funktionen är den enklare
eloxerade helt okej. Vill du dessutom
att den mer elegant skall smälta in i
miljön kan du välja Sand Beach, Brons-
eloxerad eller eklaminerade alternativet.

Om ni väljer att ha kvar tröskeln, 
skruva in skruvarna i tröskeln och 
haka på tröskelrampen. Välj bredd 
beroende på nivåskillnad.

Täckplåten kan även användas för 
att utjämna nivåskillnader vid t.ex. 
mattskarvar. Plåten skruvas, tejpas 
eller limmas.

Om ni väljer att ta bort tröskeln gör
den självbärande täckplåten golvet 
plant genom att täcka hålet efter 
tröskeln.

Globus tröskelramp och täckplåtssystem är tillverkat av aluminium och 
löser enkelt nivåskillnaderna vare sig ni väljer att ta bort tröskeln eller 
väljer att ha den kvar. Ni kan även med fördel använda täckplåtarna till att 
utjämna nivåskillnader.

Den eklaminerade 
täckplåten blev succé!  
Det blir också alltmer vanligt att man
lägger ljusa golv och detta leder till
ökad efterfrågan på flexiplåtar som
matchar golvens färg. Därför laddar vi
nu för ytterligare en succé genom att
utöka sortimentet med en Sand Beach 
täckplåt.

Täckplåtarna är eklaminerade, Sand 
Beach NCS S4020-Y20R eller brons-
eloxerade och har en halksäker yta. 
De jämnar elegant ut nivåskillnader 
upp till 25mm. Täckplåtarna finns i sju 
olika bredder; 80, 95 ,110 ,125, 140, 
170 och 200 mm. De levereras i läng-
der om 1 000 eller 2 500 mm.

Tröskelramperna är eklaminerade,
Sand Beach NCS S4020-Y20R, brons-
eloxerade eller natureloxerade. De 
levereras i fyra olika bredder; 150, 245, 
345 och 400 mm. De levereras i läng-
der om 1 000 eller 2 500 mm.

Globus kan även leverera tröskel-
ramper i en kraftig halkmönstrad
aluminiumplåt. Dessa kan med fördel
användas utomhus eller i andra utsatta
miljöer. De levereras som standard i
fyra olika bredder; 150, 245, 345 och 
400 mm. Standardlängden är 1 000 
eller 2 500 mm men kan även special-
beställas i andra bredder och längder.

De halkskyddade Flexiplåtarna är mycket enkla att installera.

Kontakta oss för mer information och varuprover!

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.


