Handikappramper
På Vytab vet vi att en trappa kan vara ett ouppnåeligt mål om man har svårt att gå
eller sitter i rullstol. Därför lägger vi mycket energi på att skapa lösningar, inte minst
ramper så alla kan vidga sina vyer. Vi tillverkar handikappramper och levererar
färdiga lösningar för anslutning mot mark eller plint, normalt inom 3-5 veckor. Väljer
du en komplett Vytabramp ingår allt från början, det enda vi behöver är måtten och
om du vill ha den varmförzinkad eller målad? Vi har lösningen som passar ditt
projekt men inte minst för alla som vill komma ut i världen.
Hitta din ramp. På nästa sida finner du lite om reglerna och
hur enkelt det är att fixa tillgängligheten en gång för alla.

Komplett och monteringsklart
Handikappramper från Vytab tillverkas av gallerdurk med maskvidden 16x75 mm och
levereras som standard varmförzinkade med utanpåliggande vangstycken i plattstål,
räcken, uppkörningsplåt i botten och eventuella stödben som kan justeras i höjd
(max tillåtna lutning 1:12 eller 8,3%). Tänk på att ramplängder över 6 meter även ska
förses med vilplan. Handikappramperna levereras i 1300 mm bredd med standardeller barnsäkert räcke i rundstång. Ska rampen monteras utmed en fasad finns
handledare för väggmontering som tillval.

Tillval
Vill du få din ramp målad, med
kontrastmarkering, vilplan, extra
långt räcke eller väggmonterad
handledare för ökad tillgänglighet
fixar vi det.
Handikappramp med vilplan
och standardräcke.

Allmänna utformingskrav
Där byggnader inte kunnat utformats utan nivåskillnader ska
dessa överbyggas med ramp, hiss eller annan lyftanordning
för ökad tillgänglighet. En ramp ska luta högst 1:12, det vill
säga 8,3% lutning. Även om rampen är kort ska lutningen inte
vara brantare än 1:12. Det är en höjdskillnad på 1 meter som
tas ut på 12 meter. Maxlutning på 1:12 beror på risken att
falla eller välta baklänges. En ramp blir dessutom säkrare om
den inte lutar mer än 1:20, det vill säga 5 procent lutning.

En ramp bör
• ha minst 2 meter långa
vilplan då det gör det
möjligt att vända rullstolen
• ha en höjdskillnad på högst
0,5 meter mellan vilplanen
• ha en fri bredd på minst 1,3
meter

Handikappramper från Vytab uppfyller alltid Boverkets regler och
gällande lagstiftning men inte minst männskliga behov.

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40
Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar hemma eller på jobbet. Inomhus
eller utomhus, för service eller utrymning, enkelt eller avancerat.
vytab.se

