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mulige tilgængelighed 

MILJØVENLIGT 
PRODUKT



2Excellent Systems A/S • www.ex-as.com

SPECIALBYGGEDE RAMPER

Rampe med venderepos

Hvis pladsen er trang, kan rampern  
opbygges med venderepos og en 
vinkel på 90°.

Platform med flere ramper
Istedet for 1 rampe, kan der bygges en 
platform, med rampe til to sider, samt 
en mindre rampe op til døren. Dermed 
kan man stadig køre plæneklipperen 
om i haven.

Før

Før

Før

Efter

Efter

Efter

Med Excellent ramper er det ikke 
nødvendigt at ændre på bygningen. 
Rampen kan tilpasses alle bygninger.
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SPECIALBYGGEDE RAMPER

Ramper med repos og kanter
Alle excellent ramper kan forsynes med kant. 
Dette forhindrer kørestole, rollatorer, m.m. i at 
køre ud over rampens kant.

Hjørneramper
Hjørneramper har den fordel, at man kan 
benytte rampen fra alle sider, samtidig med 
at der ingen kanter man kan snuble over er. 
Biler kan tilmed køre over hjørnerne uden 
prolemer.

Slipstop
Slipstop i ramper giver en mere skridsikker 
overflade. Det anbefales derfor altid i udendørs 
ramper.

Trapper
Istedet for to trin, har vi ændret trappen til 4 
trin. Specielt godt velegnet til svært gående.
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ANDRE FOKUSOMRÅDER

Altanhævning og svalegange
Løsninger til alle typer altaner og svalegange. Kombination af hævning af gulv og ramper.

Læs mere i brochuren “Altanhævning” eller på www.ex-as.com.

Stabile ramper
Den solide konstruktion af rampen 
bevirker, at de kan holde til vægten af 
en lastbil.

Læs mere om ramper og gulve til 
industri på www.excellent-grip.com

Ramper til kirker og historiske 
bygninger
Vi tilpasser ramper til området, og ikke omvendt! 
Specielt godt velegnet til bevarede bygninger og 
andre bygninger, hvor der ikke må ændres. 
(Unesco saved buildings).

Læs mere på www.churchramps.com
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FARVER OG MARKERINGER

Naturlige farver
Ønsker man at ramper og fliser passer til 
omgivelserne, er det muligt at bestille 
ramper i naturfarver.

Ramper og fliser fås som standard i grå.

Markeringer
Markering sikrer at rampen synliggøres.
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MATERIALER, MILJØ OG TEKNIK

Materialer og miljø

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.

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

“En Excellent Rampe kan bære 355 gange så mange 
kørestole, som der er plads til på rampen”.

Dansk Teknologisk Institut

= =

Tilpasning
Excellent fliser kan tilpasses meget nøjagtigt 
til badeværelset. Tilpasningen kan foretages 
med f.eks. en almindelig stiksav.

De tilpasses bygningen vinkler og hæld-
ninger, så der ikke behøver foretages 
ombygning.
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RAMPEHÆLDNINGER

Hældning
Fleksibiliteten i Excellent rampe system gør det muligt at opbygge alle typer hældninger. 
Hældninger der til forskellige behov tilpasset bygningen.

Vær opmærksom på at alle lande som regel har en lov omkring hældninger på ramper på 
offentlige områder. 

Industriramper

Industriramper

Industriramper

Industriramper

Hældning 1:7 (14,5%)

Hældning 1:14 (7,5%)

Hældning 1:25 (4%)

Hældning 1:20 (5%)

Rampe Type I

Rampe Type I

Rampe Type I

Rampe Type I

Rampe Type II + I

Rampe Type II + I



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

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

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


