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HÄFLA BRUK
Tradition, kunskap och utveckling
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Man brukar säga att man lär så länge man lever. Häfla Bruk har en lång
historia och under drygt 300 år har erfarenhet, kunskap och kompetens
byggts upp. Det har du nytta av idag. Den gedigna kunskapsbanken i
kombination med en högteknologisk produktion utgör grunden till de
högkvalitativa produkter vi levererar till dig.

Häfla Bruk är ett företag i stark utveckling med en enorm framåtanda.
Effektivisering av maskiner och produktionsflöden samt produktutveck-
ling är en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi satsar även stora resurser
på automatisering. Allt detta säkerställer att Häfla Bruk kan vara främst i
alla led och leverera bästa kvalitet.

Oavsett om du är ute efter standardprodukter med snabb leverans eller
behöver hjälp med totallösningar, så kan vi hjälpa dig för att sedan levere-
ra utifrån dina önskemål.

I Häfla Bruks breda sortiment finns bl a ramper.
Här hittar du t ex handikappramper och ramper för
varutransporter, som skräddarsys för varje objekt.

Det är du som avgör produktionen. Vill du ha galler- eller lättdurk i
gångplanen och vill du ha ett eller flera viloplan?
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RAMPER
Enkel lösning som ger tillgänglighet för alla

■ Kravet på tillgänglighet
för alla till offentliga loka-
ler växer ständigt. 

Häfla Bruks ramper är
en billig, bra och enkel lös-
ning på många av dessa
problem. Häflas ramper
skräddarsys för varje ob-
jekt. De tillverkas av stan-
dardkomponenter ur vårt
produktprogram för att på
bästa sätt uppfylla varje
enskilt behov.
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I en av riksdagen antagen proposition i ämnet är
tillgängligheten för handikappade ett prioriterat
område. I lokaler dit allmänheten har tillträde ska
före utgången av 2010 enkelt åtgärdade hinder för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga vara borta. Ansvaret för att så sker ligger på
lokalägaren
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Med eller utan räcke
Räckena är utförda enligt BBR:94.
Höjd 900 mm. Häfla Bruks räcken
har en extra handledare på 730
mm, lätt gripbar. Ramper med  hö-
gre höjdskillnad än 500 mm leve-
reras alltid med räcke enligt norm.
Rampen kan levereras utan räcke
eller med räcke på ena eller på bå-
da sidorna.

Ramp med viloplan
Rekommenderat utförande enligt
Boverkets byggregler BBR 94:
Ramp utföres med max lutning
1:12. Rampens höjdskillnad mellan
plan är max 0,5 m, därefter ett två
meter långt viloplan. Viloplan an-
ordnas även efter en ramplängd
av sex meter. Ramper utföres i re-
kommenderad bredd 1,3 meter.
Andra önskade rampbredder kan
levereras, dock ej med smalare
passage än 0,8 meter. Vändradien
på plan ska vara minst 1,3 meter.

Viloplan
2 meter

Vangstycke

Stödben, 
justerbara
i höjdled

Rampens höjdskillnad
mellan plan max 0,5 meter

Rampen får luta max 1:12

SKRÄDDARSYDDA FÖR VARJE

Boverkets byggregler



Produktutveckling pågår ständigt. Leverans av produkter i annat utförande än de som presenteras i broschyren kan ske. 7

Säkra gångplan
I gångplanet använder vi normalt Häflas gal-
lerdurk typ G16/100 som är säker att gå och
köra på. Räcke med höjd 900 mm har en ex-
tra handledare på höjd 730 mm som är en
lämplig höjd för rullstolsburna personer.
Gallerdurken G16/100 är säker för rullstols-
hjul, käppar och kryckor. Alternativt levere-
ras rampen med Häfla Bruks lättdurk, sträck-
metall eller andra gallerdurkstyper ur vårt
breda sortiment. Som standard levereras
ramperna varmförzinkade. Annat önskemål
om ytbehandling kan tillgodoses.

Justerbara 
stödben
Standardprofil som
utgör både sparklist
och upplag för dur-
ken. Standardprofilen
utgör stabilt fäste för
räcket. Vangstycket
kan förses med stöd-
ben där så erfordras.
Stödbenen kan leve-
reras justerbara i
höjdled.

Ramplängd
max 6 meter

Rekommenderad
bredd 1,3 meter

OBJEKT



610 14 Rejmyre, Sweden
Tel 0151-52 40 00. Fax 0151-52 40 40

info@hafla.se    www.hafla.se

Produkter från Häfla Bruk:

Gallerdurk
Lättdurk
Raka trappor
Spiraltrappor
Designade trappor
Ramper
Räcken
Sträckmetall
Garage, förråd och staket
Maskinskydd
Stålmöbler
Entrégaller
Takprodukter
Varmförzinkning
Laserskärning
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