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TRIDENT  TRÖSKELRAMP

Stabilare, säkrare och snyggare
Tre bredder finns på tröskelramperna; 140, 205 och 
300 mm. Utformningen av profilerna ger en betydligt högre 
styrka och styvhet än traditionella tröskelramper tillverkde 
av slätplåt. Montören behöver därför inte lägga tid och 
arbete på att ”palla under”. För brukaren ger det en bättre 
stabilitet och därmed högre säkerhet. Det blir också lättare 
att rulla över rampen, eftersom den i praktiken har samma 
lutning hela vägen. En traditionell tröskelramp tillverkad av 
slätplåt böjs ner mer och får därför en brantare lutning vid 
den höga delen. 

Tridents tröskel ramp är lätt att rulla upp på. Uppkörnings-
kanten är bara 1,5 mm hög. Ytans rillor ger bra halk-
säkerhet. Rillorna skyddar även ytan mot skador och slitage. 
Trident Tröskelramp är snygg längre.

Tridents nya tröskelramper innebär att vi nu också har infört modultänkandet till denna 

grupp av produkter. Vi har även utökat alternativen till montering. Ett nytt patent ger 

möjligheten att ställa tröskelrampen på ben som är justerbara i höjdled. Tröskelrampen 

kan ställas direkt på golvet, om du så önskar. Tröskelrampen kan givetvis även monteras 

på det ”gamla” sättet, dvs hängas på skruvar som fästs i tröskeln.

Bästa ekonomi och flexibilitet
Tröskelrampen med bredd 300 mm har en helt slät under-
sida. De två mindre modulerna har en patenterad ut-
formning av aluminiumprofilen, som ger möjlighet till att 
foga samman till större bredder. Dessa två modulbredder,  
140 och 205 mm, ger möjlighet till hela fem alternativa 
bredder upp till 400 mm (140, 205, 270, 335, 400 mm). 
Om så behövs kan fler moduler skarvas samman till ännu 
större tröskelramper. 

De två mindre modulerna är gjorda så att det även kan 
skruvas fast plattor på sidorna av rampen. Dessa plattor 
kan fungera som dammskydd eller små avåkningsskydd.

Två tröskelrampsmoduler monteras snabbt samman. Även 
med begränsad lagerhållning blir det därför möjligt att 
projektera och montera vid samma tillfälle. Totaltiden för 
bilkörning, projektering, inköp och montering kan minskas 
rejält. Mindre tid är detsamma som mindre kostnader. 
Färdigtidpunkten kan också tidigareläggas vid behov. 
Trident Tröskelramp ger dig flexibilitet.

De tre sammanfogade tröskelramperna, 270, 330 och 400 mm i naturlig 
storlek. De kan användas till trösklar som minst har höjden 30, 26, resp 30 mm.  
Fackverkskonstruktionen tål stora belastningar.
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Välj den lämpligaste längden
Det finns två huvudlängder, 800 och 960 mm. Den korta 
är avsedd för en snabb montering, där tröskelrampen ska 
finnas på plats kanske under en kortare tid. Den långa är 
avsedd för platser där ”skräddarsydd” anpassning önskas. 
För specialanpassningar finns även längden 1,6 m.

Äkta träkänsla
Trident Tröskelramp finns med tre olika alternativ på 
ytbehandling och attraktiva mönster/kulörer. Två av dessa 
är anodisering. Naturanodisering ger en aluminiumfärgad 
yta. Vi har också en champagne-kulör, dvs en ljust brun 
anodisering. 

Det tredje alternativet är en lackerad yta med ett 
fotografiskt mönster, som vi kallar Trä. Den enkla 
anledningen är att täckplåten ser ut som om den vore av trä. 
Äkta träkänsla, men utan flisor.

Tröskelramperna har samma ytbehandling som våra 
täckplåtar, vilket skapar ett enhetligt intryck.

Miljövänligt specialemballage
Tröskelramperna kan köpas i standardiserade 
förpackningar, som innehåller åtta stycken tröskelramper. 
Emballaget är specialutformat för att skydda tröskelramper-
na under både transport och lagring. Emballaget är givetvis 
miljöanpassat. En utförlig monteringsanvisning medföljer 
varje förpackning.

Nytt sätt att montera
Det nya alternativet. Du behöver inte borra i tröskeln. 
Ställ på justerbara ben. Höjdintervall är 20 - 100 mm. Utan 
stödben är minsta höjd 15 mm. Benen kan kombineras 
med en U-profil, som fästs vid tröskeln. U-profilen fixerar 
tröskelrampen intill tröskeln. Dubbelhäftande tejp finns 
som tillbehör. 

TR 400

TR 330

TR 270
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TRIDENT TRÖSKELRAMP
En förpackning innehåller 8 st tröskelramper alternativt tillbehörssatser.
* Utgående artiklar

Champagne (brunanodiserad)
Artikel Bredd/djup Längd Artikelnr Artikelnr
 mm mm stycke förpackning

*TR 140 C - 80 140 800 781011-80 781011-80F
  TR 140 C - 96 140 960 781011 781011F
*TR 205 C - 80 205 800 781016-80 781016-80F
  TR 205 C - 96 205 960 781016 781016F
  TR 300 C - 96 300 960 781050 781050F

Natur (naturanodiserad)
Artikel Bredd/djup Längd Artikelnr Artikelnr
 mm mm stycke förpackning

  TR 140 N - 96 140 960 781022 781022F
*TR 205 N - 80 205 800 781027-80 781027-80F
  TR 205 N - 96 205 960 781027 781027F
  TR 300 N - 96 300 960 781055 781055F

Trä (fotografiskt trämönster enligt Decoralmetoden)
Artikel Bredd/djup Längd Artikelnr Artikelnr
 mm mm stycke förpackning

*TR TRÄ 140 - 80 140 800 781033-80 781033-80F
  TR TRÄ 140 - 96 140 960 781033 781033F
   TR TRÄ 205 - 96 205 960 781038 781038F
*TR TRÄ 300 - 80 300 800 781064-80 781064-80F
  TR TRÄ 300 - 96 300 960 781064 781064F 

Tillbehör
Artikel  Artikelnr Artikelnr
  stycke förpackning

  Skarvbyglar för bredd/djup 270, 335, 400 mm (till två stycken tröskelramper) 
  SKARVSATS till en sammanfogad tröskelramp 781102 781102F
  Skarvbyglar för bredd/djup mer än 400 mm (till tre stycken tröskelramper), inkl extra stödbensfäste
  SKARVSATS till en sammanfogad tröskelramp 781106 
     
Stödbenstillbehör     
  BENSATS, justerbara ben, max höjd 55 mm 781114 781114F
  BENSATS, justerbara ben, max höjd 56-100 mm 781118 781118F
*U-PROFIL, aluminium, längd 800 mm 781125-80 781125-80F
  U-PROFIL, aluminium, längd 960 mm 781125 781125F
       
Övriga tillbehör     
Borrmall för Tröskelramp (TR/TD) och Täckplåt  780300  
Tejp, dubbelhäftande, 12 mm, 25 m 780312

D
e 

tre
 m

od
ul

er
na

, 1
40

, 2
05

 o
ch

 3
00

 m
m

 i 
na

tu
rli

g 
st

or
le

k.
 P

ro
fil

hö
jd

en
 (=

de
n 

m
in

st
a 

trö
sk

el
hö

jd
en

) ä
r 1

5 
m

m
.

Vi kan även tillverka tröskelramper i specialformat. Vi använder durkplåt eller slätplåt med halk-
skyddstejp eller lackerad med speciell strukturlack som ger en lämplig halksäkerhet.

TR 140

TR 205

TR 300
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