
I varje modul ingår två räcken och ett gångrister.

Ett mångsidigt system med stor flexibilitet där en 
och samma modul utgör hela rampen.

Det enda som tillkommer är tillträdesramp och vid 
U-montage tillkommer även en distansmodul.
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Rampmodul för ökad tillgänglighet 
- ett komplett byggsystem

Exempel på några av alla 
valmöjligheter med montering 
av vårt rampsystem.



Stora valmöjligheter med montering av vårt rampsystem.

Mångsidigt system med stor flexibilitet

Lutningen på vår rampmodul är 1:15 (3,8 grader, 6,6%)

Exempel: En sträcka på 15 meter ger en höjdskillnad på 1 meter.

Uträkning av antal moduler
•  Mät ut höjden till tröskel i decimeter.
•  Antal dm = Antal moduler.
   (Exlusive tillkommande vändplan och 
   för vilplan vid sträckor över 6 meter)
•  Vid L-montage tillkommer 1 st modul 
   (vändplan).
•  Vid U-montage tillkommer 2 st moduler 
   (vändplan) och 1 st moduldistans med 
   tillhörande räckesskarvar.

Exempelhöjder
5 st moduler 
I-montage =   5 dm
L-montage =  4 dm
U-montage = 3 dm
10 st moduler
I-montage =   9 dm
(1 st modul utgör extra vilplan)
L-montage =  9 dm
U-montage = 8 dm

•	 Tappskruvarna agerar 
infästning för det hörn 
som är utan ben i ram 1.

•	 I övrigt låser tappskruven 
ramarna med varandra.
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Ingång/dörrentré

Kom ihåg!
Vid montering starta alltid vid entrén och jobba dig nedåt med hakarna i 
montageriktningen.
Injustering av ben sker innan räckena fälls upp.
Benen sänkes ett ställhål(10cm) per modul i nederkant för att få en godkänd 
lutning på rampen.

Montage
Fristående ramp på 30 cm höjd med vändplan.

Ingång/dörrentré
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Två räcken ingår till 
varje modul. Räckena 
är flyttbara till önskad 
sida.

Har du funderingar?
Ring oss gärna om du har  funderingar
kring antalet moduler eller montering.

0226- 508 24
info@pa-so.se



Fällbara räcken
Rampmodulen är utrustad med fällbara räcken för 
snabbare montage och smidig hantering. 
Två räcken ingår till varje modul. Räckena är flyttbara 
till önskad sida.
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Nedfällt räcke

Uppfällt räcke


