Produktinfo

elefant® standard trinriste

A n ven d else:
elefant® trinriste er velegnet til placering foran yderdøre, terrassedøre, døre til hobbyrum eller lign., hvor de medvirker til at begrænse mængden af jord og snavs, der
bliver slæbt ind via fodtøjet.
Samtidig reducerer de afstanden fra jordniveau til dørtrin.
Alle ristene kan leveres med ben.
Ristene findes i tre firkantede og to halvrunde modeller, der alle lagerføres i forskellige størrelser:
Trinrist Classic
F i r kan t ed e t ri n ri st e		
H alvrun d e t ri n ri ste :
• Classic					• Luna Futura
• Futura 					• Luna Futura Light
• Futura Light			

Trinrist Futura

Trinrist Futura Light

Trinrist Luna Futura

Trinrist Luna Futura Light

Trinrist Classic
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Tekniske data

B

L

Trinrist Classic

B

L

elefant® firkantede trinriste

F i r k a n t e d e mo d eller:
Classic:
32x22 mm maske
Leveres altid uden ben. Ben købes særskilt.
50x3 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Futura

62x12 mm maske
40x2/3 og 50x2/3 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Ekskl. ben

Futura Light

62x22 mm maske
40x 2/3 og 50x2/3 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Ekskl. ben

Lage r s t ø rrelser:
Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside

S p e ci a l st ø rrelser:
Trinriste med classic mønster kan fremstilles på mål efter opgave.
Bagkant

Trinrist Futura

B

L

T i l b e h ør – d er kø bes sæ rski lt:
• Stilbare alu-ben
- bemærk: til futura-serien kræves et boltekit, der skal
købes særskilt
•S
 tilleskruer
- passer til alle riste
• Opkørselsplade
- kan kun bruges til classic risten
•B
 eslag
- kan kun bruges til classic risten
• Børster
- passer til alle riste
•S
 tillettrædeplade
- passer til alle riste
• Støvlerense-sæt
- passer til alle riste

For uddybende oplysninger om tilbehør – se side 26, 27 og 28.
Bagkant

Trinrist Futura Light
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Tekniske data

Ø

L

elefant® halvrunde trinriste

H a lvrun d e mo d eller:
Luna Futura
62x12 mm maske
40x2 og 50x2 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Ekskl. ben
Luna Futura Light

62x22 mm maske
40x2 og 50x2 mm kantstål
Varmtforzinket stål
Ekskl. ben

Trinrist Luna Futura
Lagerst ø rrelser:
Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside

Ø

L

T i l b ehø r:
• Stilbare alu-ben
•S
 tilleskruer
• Børster
•S
 tillettrædeplade

- bemærk: til futura-serien kræves et boltekit, der skal
købes særskilt
- passer til alle riste
- passer til alle riste
- passer til alle riste

Trinrist Luna Futura Light

Beslag til fastgørelse i mur
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Produktinfo

Tilbehør til trinriste

Kan anvendes til alle trinriste.
Ved brug til Futura ristene kræves et boltekit, der
skal købes særskilt.
Kan anvendes til trinhøjder fra 100 til 240 mm.

Trinhøjde H

S t i l b a r e ben :
elefant® stilbare ben er fremstillet i alukseret aluminium og sort slagfast ABS plast.

Stilbare ben
S t i l l e s k ruer:
Stilleskruerne er fremstillet i el-forzinket stål og
sort slagfast ABS plast. De kan anvendes til alle
trinriste.
Leveres i poser med 4 eller 5 ben samt 2 beslag til
fastgørelse i mur og anvendes til hhv.:
Pose m/4 ben:

Firkantede trinriste samt
Firkantet sokkel til Excess
Fanteak

Pose m/5 ben:

Alle halvrunde riste (Luna)

Stilleskruer

S t i l l e s k rue med kug leled :
Stilleskruerne findes også i to udgaver med kugleled i henholdsvis el-forzinklet stål eller rustfrit stål.
Anvendes til alle trinriste.

Begge udgaver leveres enkeltvis og uden medfølgende møtrikker.
Stilleskruer m/kugleled

K i t s æt t i l F ut ura ri st e:
elefant® kitsæt anvendes til fastgørelse af stilbare
ben til Futura trinriste, hvis højere trinhøjde ønskes.
Sættet består af:
•3
 stk. pinolskruer M10 X 30 mm
•2
 stk. bolte M10 X 16 mm

Kitsæt til Futura riste
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Produktinfo

Tilbehør til trinriste

B ør st er:
elefant® børster er fremstillet i pvc og nylon.
De anvendes til montering på ristene for at opnå en ekstra skrabeeffekt.
Fås i farverne rød, gul, grøn, blå og sort. Leveres i poser af 25 stk.
Kan anvendes til alle riste med maskestørrelse fra 32x12 mm.
Kan kun bruges på 2 mm ribber.

Børster
O p kø rselsplad e:
Opkørselspladen fastboltes på trinristens hjørnebeslag, så risten bliver tilgængelig for bl.a.
kørestolsbrugere, barnevogne mv.
Opkørselspladen er produceret i varmtforzinket
5/7 tåreplade.
Passer kun til riste med 32x22 mønster.

Opkørselsplade

A

Lag erst ø rrelser:
Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside

L
A

S p eci alst ø rrelser:
Kontakt os for en pris.

D

S t i let t ræ d eplad e ekskl. ri st:
Stilettrædeplader anvendes på riste, når der er et behov for at beskytte bl.a. stilethæle, bare fødder og dyrepoter. Den kan monteres på alle ristetyper.
Stilettrædepladen leveres komplet
med gummimellemlagsplade, beslag
og møtrikker.
10
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Lagerføres i én størrelse.
Stillettrædeplade

Rustfri
stilettrædeplade
Gummiunderlag

Låsemøtrik

Spændeplade

S t ø vleren s ekskl. ri st:
Støvlerens børstesæt er et effektivt tilbehør til elefant® trinriste. Børstesættet er specielt anvendeligt ved staldbygninger, byggepladser, sportspladser, skoler, institutioner og andre steder, hvor sko og støvler samler meget snavs.
Børstesættet kan monteres på alle riste med maskestørrelse større end 32x12 mm.
Beslag og bolte i galvaniseret stål medfølger.
Leveres i én størrelse.

Børstesæt
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Beslag til trinriste

D 1 b e s l ag :
Anvendes til fastgørelse af trinristen til
muren. Beslaget fastgøres i muren og
risten lægges herefter på beslaget.

elefant® trinrist

Fremstillet i galvaniseret stål.

Nitte

Stilbart ben

D1 vægbeslag

D1 beslag

D 4 s a m l e beslag :
Anvedes til at samle to trinriste.
Fremstillet i galvaniseret stål.

elefant® trinrist

Hjørnebeslag

Svær skive

D4 beslag

Stilbart ben

D4 samlebeslag

D 5 s a m l e beslag :
Anvendes til at samle 4 trinriste.
Fremstillet i galvaniseret stål.

elefant® trinrist

Hjørnebeslag

Nitte

Svær skive

Samlebeslag D5

Stilbart ben

D5 samlebeslag

D 8 /1 0 v i ppebeslag :
Vippebeslag til fastskruning på sokkel.
Anvendes til fastgørelse af trinristen i
muren, men har den fordel, at risten kan
vippes op, så det bliver muligt bl.a. at feje
under risten.
Fås også med beslag for indstøbning
(D8/3) i sokkel i stedet for beslag til fastskruning i sokkel.

elefant® trinrist

Stilbart ben

Svær skive
D8 vinkelbeslag

D10 Beslag

Fremstillet i galvaniseret stål.
D8/10 Vippebeslag
Svær skive

Bemærk: Alle beslag kan KUN anvendes til
riste med classic mønster (32x22 maske).
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D8 vinkelbeslag
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Beslag til
indstøbning

