DREMPELS EN
DREMPELOPLOPEN
Hoogteverschillen zijn voor senioren of personen met een lichamelijke
beperking soms lastig te overbruggen. SlipSafe biedt hier uitkomst: met een
eenvoudige aanpassing creëert u binnen én buiten weer een veilige toegang
of entree. En wanneer de aanpassing niet meer nodig is kan deze eenvoudig
worden verwijderd.
Onze drempels en drempeloplopen zijn gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium en worden veel gebruikt in professionele zorginstellingen.
Door de strakke moderne uitstraling passen ze goed in elk interieur.

Drempels
SlipSafe drempels zijn geschikt ter vervanging van een bestaande drempel
of voor het overbruggen van kleine hoogteverschillen. Door de zeer beperkte
hoogte kan iemand met een rollator of rolstoel er zonder problemen overheen rijden. Voor het aanbrengen van de drempel is geen speciale
apparatuur of vakkennis nodig.
Art.nr. 5010

De drempels zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes: 10 cm, 11 cm, 13 cm
(houtkleur) en 14 cm. In het overzicht ziet u welke lengtematen wij u kunnen
aanbieden. Naast de standaard maten kunt u bij ons ook langere lengtematen
bestellen. Deze zijn rechtstreeks uit ons magazijn op voorraad leverbaar.

Art.nr. 5015
Afmeting (lxbxh)

5010

93 x 10 x 0,8 cm (dagmaat)

Drempel incl. zwarte kapjes
en montagestukken
5015
Drempel
5020
Drempel
5030
Drempel houtlook
		
5040
Kapjes zwart
(voor drempel met art.nr. 5010)

100 x 11 x 0,6 cm (sponningmaat)
100 x 14 x 0,6 cm (sponningmaat)
90 x 13 x 0,6 cm (sponningmaat)
180 x 13 x 0,6 cm (sponningmaat)
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Art.nr. 5020

Art.nr. Artikel
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DREMPELOPLOPEN
Drempeloplopen
Voor hoogteverschillen van 2,5 tot 4 cm biedt SlipSafe een serie in hoogte
verstelbare drempeloplopen. De in hoogte verstelbare pootjes en het
U-profiel zorgen ervoor dat u de drempeloploop stevig en stabiel kunt
plaatsen. Elke gewenste hoogte tot 4 centimeter kunt u hiermee overbruggen
en ervoor zorgen dat de doorgang waterpas wordt, ook als de vloer niet
helemaal glad is.

De drempeloploop is sterk en dun zodat hij maximaal aansluit op de vloer.
Het is ook mogelijk om de oploop in de dorpel te hangen.
In het overzicht ziet u welke standaard afmetingen wij u kunnen aanbieden.
De drempeloplopen zijn ook in langere lengtematen leverbaar en worden
rechtstreeks uit ons magazijn verzonden.
Art.nr. 5050 en 5080
Art.nr. Artikel

Afmeting (lxb)

5065
5075
5080
5050

100 x 14 cm
100 x 20 cm
96 x 30 cm

Drempeloploop tot 2,5 cm hoogteverschil
Drempeloploop tot 3 cm hoogteverschil
Drempeloploop tot 4 cm hoogteverschil
Stelpoten en U-profiel

Art.nr. 5065
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Art.nr. 5075
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