MILJØVENLIGE RAMPER
En hjælp i
din hverdag

MILJØVENLIGE
PRODUKTER

www.ex-as.com

QUICKRAMPER
Ramper til dørtrin produceret i ét stykke, lette at montere og rengøre

Højde

Dybde

Bredde

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
44 mm
48 mm
52 mm
56 mm
60 mm

5 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
12,5 cm
12,5 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
17,5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
25 cm
25 cm
30 cm
32,5 cm
32,5 cm

100 cm (alle)
Kan tilpasses
andre mål
under 100 cm.

2000 kg

Nem montering:
De små pile på rampen viser hvor
QuickLock´ene skal placeres.
Læs mere i vores brochure QuickRamper.
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ANDRE PRODUKTOMRÅDER

Løsninger til badeværelser.
Læs mere i vores brochure Excellent bad.

Løsninger til dørtrin.
Læs mere i vores brochure Dørtrinsramper.

Ramper og fliser tilpasset altaner og svalegange. Læs mere i vores brochure Altanhævninger.

Specialbyggede ramper med platforme, kanter og markeringer.
Læs mere i vores brochure Specialbyggede ramper.
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HÆLDNINGER OG OVERFLADER
Rampe I

Billede mangler

Rampe type I, hældning 1:7
Lige overflade, god til elektriske kørestole.

Rampe med repos, hældning 1:14
God til hånddrevne kørestole.

Rampe II

Før

Rampe type II, hældning 1:14
Lige overflade, god til kørestole, trucks etc.

Rampe type II med venderepos, hældning 1:14
Lige overflade.

Slipstop

Hjørner
Slipstop i ramper giver en mere skridsikker
overflade. Det anbefales derfor altid i
udendørs ramper.
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Hjørneramper har den fordel, at man kan
benytte rampen fra alle sider. De har samtidig
ikke nogen kanter man kan snuble over. Biler
kan tilmed køre over hjørnerne uden problemer.
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RAMPEHÆLDNINGER
Fleksibiliteten i Excellent rampe system gør det muligt at opbygge alle typer hældninger.
Hældninger til forskellige behov der tilpasses bygningen bedst muligt.
Vær opmærksom på at alle lande som regel har en lov omkring hældninger på ramper på
offentlige områder.
Hældning 1:7 (14,5%)
Industriramper

Rampe Type I

Hældning 1:14 (7,5%)
Industriramper

Rampe Type I
Rampe Type II + I

Hældning 1:20 (5%)
Industriramper
Rampe Type I

Hældning 1:25 (4%)
Industriramper

Rampe Type I
Rampe Type II + I
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FREDEDE BYGNINGER

Specialbyggede ramper til den UNESCO registrerede
kirkegård på øen San Michele.
Ramperne tilpasses og monteres bygningerne uden
at gøre skade.

Her ses ramper monteret på broen ved
Marcuspladsen i Vendig, hvor 10.000.000
besøgende årligt går på ramperne.

Rampe i Coventry Cathedral.
Arkitekttegnet rampe med
gelænder.
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MILJØINFORMATION

Samme materiale som
findes, på bl.a. indersiden
af mælkekartoner.

Materialer
Alle produkter fremstilles af det
miljøvenlige PE (Polyethylen) og er:
100% giftfrie
100% PVC-frie
100% Genanvendelige
100% Lugtfrie

=

PE-produkter er
desuden syrebestandige
og korrosionsfri.

=

Vi genbruger PE til nye produkter og skåner derfor miljøet:
Produktion

Produkter

Vugge til

Råvarer

Montage

Vugge
Kværning og
regenerering

Vask og
desinficering
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Sandsynligvis det stærkeste rampesystem i verden

Belastningstest
Belastningstest udført med hjælp fra Jydske Dragonregiment 04.04.2008
“En kampklar Leopard kampvogn med en totaltvægt på 62 tons, kørte op og ned ad en Excellent
rampe. Rampen var som ny efter testen med undtagelse af lidt jord fra larvefødderne.”

Røggastest
Teknologisk Institut 20.06.2002
“Ved brand vil LLDPE opføre sig næsten identisk med et paraffinlys. Ved fuldstændig forbrænding
dannes kuldioxid og vand.
Ved opvarmning til temperaturer langt over anvendelsestemperaturen vil LLDPE ved ca. 300° C
begynder at spalte til hovedsagelig kulbrinter, der ikke er udpræget toksiske eller aggressive.
Man kan således vurdere, at gasser og forbrændingsprodukter fra LLDPE kan betragtes som
værende harmløse samt neutrale overfor miljøet.”

Se og læs mere om vores gulv- og
rampesystem på www.ex-as.com

Excellent Systems A/S
Møllevej 2, DK-8544 Mørke
info@ex-as.com
+45 86377133
www.ex-as.com

Danish Design
Pat. Pend. and produced
in Denmark by
Excellent Systems A/S

