QUICKRAMPS
Tröskelramper i
mjuk plast
BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING SE
Gäller från 2021:03

BRUKSANVISNING
QUICKRAMPS – TRÖSKELRAMPER I MJUK PLAST

Vid leverans
• Kontrollera att inga skador har uppstått på ramperna under transporten. Om emballaget
är skadat var extra uppmärksam och rapportera detta till transportbolaget omedelbart.
Vid fel på varan som inte uppkommit under transporten kontakta oss direkt.
•

Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder ramperna.

•

Spara bruksanvisningen för framtida behov. Bruksanvisningen finns också att ladda ner
på vår hemsida www.kvistberga.se

Garanti
• Garantitiden är 2 år. Skador som uppstår på grund av oaktsamhet som att rampen inte
hanterats i enlighet med denna bruksanvisning ersätts ej.
Användning
• Tröskelramper i mjuk plast används för att överbygga hinder såsom trösklar, trappor
och trottoarkanter mm.
• Kan användas både inomhus och utomhus
• Max belastning 1000 kg
• Fastsättning kan ske med tejp eller med Quickpads, se instruktioner.
Varning!
•
Kontrollera att rampen ligger rätt placerad vid påkörning och att ingen glipa mellan
rampen och tröskeln finns. Anpassa hastigheten över rampen så att passage kan ske på
ett säkert sätt.
Skötsel
•
Rengörs med alla på marknaden vanliga rengöringsmedel
•
Tål att rengöras i maskin, maxtemperatur 60°
•
Vid användning av Quickpads kan rampen enkelt lyftas bort och återplaceras för att
komma åt att rengöra under rampen.
Återvinning/destruktion
• Materialet är 100% återvinningsbart
• Kvistberga erbjuder återtag av överblivet material för återvinning till nya ramper. Om
detta ej nyttjas sorteras ramperna som hårdplast.

Ta det försiktigt, och använd ramperna med gott omdöme!
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INSTALLATION
Höjdmätning och val av ramp
Mät nivåskillnaden som skall utjämnas. Använd med fördel vår Ramp-o-meter för att få fram måttet.
Välj den ramp som är närmast i höjd.
Anpassning av rampens bredd med mattkniv

Vi rekommenderar
att du använder
skyddshandskar

1. Mät hur lång rampen behöver vara.
2. Placera rampen på ett stabilt underlag.
3. Märk ut vart snittet ska vara med en märkpenna, använd vinkelhake eller ramp-o-metern som
mothåll.
4. Kontrollera att knivbladet är vasst, om inte, byt knivblad för enklast kapning.
5. Lägg ett första snitt längs din markering.
6. Lägg den kortare delen av rampen utanför underlaget och om möjligt spänn fast rampen.
7. Bryt vid snittet så att snittytan öppnar upp sig.
8. Snitta med kniven upprepade gånger i den öppna ytan tills du kommit helt genom rampen. Det
kan behövas ett flertal snitt beroende på rampens tjocklek. Gör hellre fler snitt än mer tryck för
att komma igenom rampen.
Använder du en sticksåg, följ instruktionerna 1–3, fortsätt sedan till 6 och såga vid din markering med
sticksågen från rampens tjockaste del till den tunnaste.
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Montering av ramp med Quicktejp
Se till att underlaget som rampen skall monteras på är rent och torrt. Ta minst 3 Tejpremsor till en ramp
på 75 cm. Ta bort skyddsplasten på tejpens ena sida och tryck fast tejpen på angivet ställe på rampen.
Gnugga på tejpens undersida för att skapa friktion och värme som gör att tejpen fäster extra bra. Placera
rampen på plats och ställ dig på rampen i ca 30 sekunder.
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Montering av ramp med Quickpads

1. Se till att underlaget som rampen skall monteras på är rent och torrt.
2. Lägg rampen mot tröskeln
3. På rampen ovansida finns små pilar, markera vart dessa är på tröskeln och lyft
sedan bort rampen.
4. Placera Quickpadsen vid markeringen
5. Tag bort skyddsplasten och montera Quickpadsen på golvet vid markeringen.
6. Lägg dit rampen så att padsen passar in i de avlånga hålen under rampen.
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Det går nu att lyfta bort rampen vid behov exempelvis för städning. Lyft rampen rakt upp för att komma åt
att rengöra under rampen.
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Demontering av ramp
Quicktejp
Tag en lång kniv och skjut in den mellan rampen och golvet med eggen riktad åt höger eller vänster. För
kniven parallellt med golvet och kapa av tejpen. Lyft bort rampen. Ta tummen och rulla bort tejpen som
sitter kvar mot golvet. Rengör vid behov med ett milt rengöringsmedel.
Quickpads
Lyft rampen rakt upp så att den släpper från padsen.
Ta en skruvmejsel eller en kniv och separera plastdelen från tejpen på padseb.
Ta tummen och rulla bort tejpen som sitter kvar mot golvet.
Rengör vid behov med ett milt rengöringsmedel.
Instruktionsvideo
Med nedanstående länk på youtube kommer man till Kvistbergas sida med instruktionsfilmer.
https://www.youtube.com/channel/UCoITE5pUD4dS5lTUshilZwg/videos
Skötsel och rekonditionering
Ramperna skall hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls.
Ramperna kan rengöras med alla på marknaden vanliga rengöringsmedel.
Högtryckstvätt rekommenderas.
Återvinning
Samtliga delar på Excellentramperna är 100% återvinningsbara. De källsorteras som hårdplast alternativt
skickas tillbaka till Kvistberga där de återvinns och blir nya ramper.

Kvistberga Group AB
Lancashirevägen 5C
735 60 RAMNÄS
021-661 00
www.kvistberga.se
info@kvistberga.se
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