
Ramper
Tillgänglighet för alla

Har du 
ett hinder 
-har vi en 

ramp



HEA tröskelramper
Sveriges populäraste tröskelramp är av gummi. Ett enkelt och ekonomiskt hjälpmedel 
som gör hemmet tillgängligt. Finns i olika höjder med eller utan tejp. Används i badrum, 
sovrum, hall, vardagsrum och kök. Kostnadsbesparande utan ombyggnad. Kan också 
användas utomhus.

Enkla att torka av. Skramlar inte när man kör över dem. Med räfflad översida för att fötter och hjul ska 
få grepp. Ramperna kan läggas på varandra för att släta ut en tröskel eller bygga upp en höjd. 

Ramperna kapas enkelt till önskad bredd med en vanlig sax eller brytbladskniv, beroende på rampens 
höjd. Bredd 90 cm och 100 cm är lagervara. Kan specialbeställas upp till 4 meter i bredd. 
Tål upp till 300 kg belastning.



Tillbehör

Höjd Djup  Bredd  Vikt  med tejp utan tejp
4 mm 40 mm 900 mm 0,1 kg 306040 306041
6 mm 60 mm 900 mm 0,3 kg 306060 306061
8 mm 80 mm 900 mm 0,5 kg 306080 306081
10 mm 100 mm 900 mm 0,8 kg 306100 306101
12 mm 120 mm 900 mm 1,1 kg 306120 306121
16 mm 150 mm 900 mm 1,2 kg 306160 306161
20 mm 150 mm 900 mm 1,9 kg 306200 306201
24 mm 150 mm 900 mm 2,0 kg 306240 306241
28 mm 200 mm 900 mm 2,2 kg 306280 306281
32 mm 200 mm 900 mm 2,9 kg 306320 306321
36 mm 200 mm 900 mm 3,6 kg 306360 306361
40 mm 250 mm 900 mm 3,9 kg 306400 306401
44 mm 250 mm 900 mm 4,3 kg 306440 306441
48 mm 250 mm 900 mm 5,2 kg 306480 306481
52 mm 300 mm 900 mm 5,8 kg 306520 306521
56 mm 300 mm 900 mm 6,5 kg 306560 306561
60 mm 300 mm 900 mm 7,7 kg 306600 306601

Fäste för ramper 28-60 mm
Fixera ramper utan att använda tejp 
genom att skruva fast ett monterings-
fäste i tröskeln.
Art.nr 306910

Ramptejp 
Till tröskelramp utan tejp. Åter-
använd rekonditionerade ramper. 
Rampens storlek avgör antal bitar. 
Art.nr Benämning För rampdjup 
RT-4 Tejp, 4 bitar 60-100 mm 
RT-8 Tejp, 8 bitar 200-300 mm
RTR Tejp på rulle  ca: 1000 bitar

Mätverktyg för trösklar 
Med vårt mätverktyg mäter du enkelt 
höjden på trösklar. Bra för dig som är 
på plats för att kunna se vilken höjd 
på tröskelramper som passar bäst.

Art.nr 3016097

Artikelnummer

Storlekar & artikelnummer
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Ergofloor 
tröskelramper
Ramperna är gjorda av återvunna bildäck. Slitstark och tål alla väder. 
Mönstrad yta minskar halkrisken. Utvecklad att främst användas utom-
hus. De är tunga och ligger still. En miljövänlig och praktisk lösning på 
besvärliga hinder upp till 12,5 cm.

Används överallt där det finns hinder. De vanligaste ytorna är vid trottoarkant, gångar 
i trädgård, på balkong, altan eller terrass. I källare, garage eller loftgångar. Kostnads- 
besparande utan ombyggnad. 

ErgoFloor finns i två varianter. Standardramper och specialramper med fasade eller 
raka kanter. Rampen har markerade skåror för att göras lägre och mindre djup. Vi 
rekommenderar att man lämnar in ramperna till yrkesman för dessa anpassningar. 
ErgoFloor tröskelramper tål upp till 400 kg belastning.



www.heamedical.se

Höjd 22 mm
Djup 203 mm
Bredd 1067 mm
Vikt 3,8 kg
Art nr ERS22

Höjd 50 mm
Djup 400 mm
Bredd 1140 mm
Vikt 12,4 kg
Art nr ERS50 

Höjd 25 mm
Djup 200 mm
Bredd 1010 mm
Vikt 3,5 kg
Art nr ERS25

Höjd 57 mm
Djup 343 mm
Bredd 914 mm
Vikt 11,5 kg
Art nr ERS57
Alternativa höjder 51, 45, 39 mm

Höjd 89 mm
Djup 533 mm
Bredd 457 mm
Vikt 14 kg
Art nr ERS89
Alternativa höjder 83, 77, 71, 65 mm

Höjd 57 mm
Djup 762 mm
Bredd 762 mm
Vikt 21,5 kg
Art nr ERS57B

Art Nr Höjd Alternativa höjder Djup Bredd Vikt
ER15 15 mm  120 mm 900 mm 1,4 kg
ER25 25 mm  20 mm 200 mm 900 mm 3,3 kg
ER32 32 mm  28 mm 305 mm 1067 mm 7,4 kg
ER35 35 mm  30 mm 280 mm 900 mm 6,2 kg
ER44 44 mm  40, 36 mm 457 mm 1270 mm 17,0 kg
ER50 50 mm  45, 40 mm 400 mm 900 mm 12,5 kg
ER56 56 mm  52, 48 mm 610 mm 1524 mm 28,0 kg
ER75 75 mm  70, 65, 60, 55 mm 600 mm 900 mm 18,5 kg
ER100 100 mm  95, 90, 85, 80 mm 800 mm 900 mm 35,0 kg
ER125 125 mm 120, 115, 110, 105 mm 1000 mm 900 mm 51,0 kg

Höjd

Bredd

Djup

Standardramper
Alternativa höjder är höjden rampen kan minskas till genom att såga i rampens längsgående skåror.  
Skårorna finns på rampens undersidan och har 40 mm mellanrum. Sågning bör utföras av en yrkesman.

- med fasade kanter  - med raka kanter

Specialramper 



Roll-a-Ramp
Byggbara ramper
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Fördelar
• Lätt välvd form för enklare av- och påfart
• Säker även vid halka, regn och snöväder
• Kan rullas ihop och transporteras
• Kan byggas hur lång som helst
• Har hög belastningsförmåga
• Justerbar längd

Roll-a-ramp är en flexibel byggbar ramp av aluminium som kan byggas i önskad längd och lut-
ning. Den kan sättas ihop och tas isär, rullas ihop och förflyttas. Trots låg vikt bär rampen upp till 
450 kg. Kan även hyras under kortare eller längre tid.

Roll-a-ramp innebär nytänkande och kan monteras som en permanent installation, men används lika ofta som en till-
fällig lösning. En ramp består av 15 cm långa sektioner som fogas samman till den längd som önskas. Konstruktionen 
gör rampen stabil och pålitlig.

Enkel och säker
Rampen anpassas för den aktuella platsen och kan användas utan permanent fästning. På det övre planet ligger två 
sektioner; en för påfart och en för att bära lasten. Vid behov finns det flera möjligheter att fästa rampen. Roll-a-ramp kan 
kompletteras med stödben som fästs med snabbkoppling. Som tillbehör finns även plattformar och räcken. Tillverkad 
av samma aluminium som används till flygplanskroppar. Materialet är slitstarkt och konstruktionen gör Roll-a-ramp 
stabil och pålitlig. Testad och godkänd av tyska TÜV (Technischer Überwachunsverein).
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Längd Höjd 1:12* Höjd 1:5* Pris (ett dygn) Hyrtid
1 meter 8 cm  20 cm 460 kr +200kr/dygn
2 meter 16 cm  40 cm 720 kr +200kr/dygn
3 meter 25 cm  60 cm 980 kr +200kr/dygn
4 meter 32 cm   80 cm 1400 kr +200kr/dygn
5 meter  42 cm  100 cm 1950 kr +200kr/dygn
6 meter 48 cm  120 cm 2300 kr +200kr/dygn

Frakt 895 kr per ramp tillkommer + moms.

Medföljer Verktyg, gummimatta, instruktioner, eventuella stödben 
och en returfraktsedel.

Längder Roll-a-Ramp byggs i 15 cm långa länkar.

Finns i två bredder: 
89 cm med ytterbredd 94 cm och 73 cm med ytterbredd 78 cm

*Lutningar Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer: 
Relation 1:12 - Manuell rullstol. 
Relation 1:5  - Manuell rullstol + medhjälpare. Elrullstol.

Hyr en Roll-a-ramp
Är du i behov av en tillfällig lösning för din konferens, mässa, ditt bröllop 
eller annat arrangemang? Har du ett hinder så har vi en ramp.
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