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SKRIDSIKRE GULVE
løsninger der øger komfort og sikkerhed

EN SIKKER LØSNING
Vores professionelle skridsikre produkter anvendes 
på glatte gulve, træramper, trapper og lignende 
overflader, hvor de skridsikrer bl.a. gulv, dæk og 
trapper. Når du vælger skridsikre gulve fra AAG, får 
du en sikker løsning med følgende fordele: 

• Garanti - du får maksimum garanti
• Sikkerhed - vores skridsikre løsninger lever op til 

de strengeste krav
• Tid - dit gulv eller trapper er klar til brug lige efter 

produkterne er lagt
• Rengøringsvenlig - behandlede gulve er 

hygiejniske og lette at rengøre
• Pris - du får altid konkurrencedygtige priser

EN SOLID LEVERANDØR
AAG har stor viden omkring gummigulve og 
skridsikre løsninger. Vi tilbyder forskellige innovative 
kvalitetsløsninger, der øger komfort og sikkerhed.

• Stor viden - AAG har indgående kendskab til 
produkterne og deres anvendelse, og vores 
konsulenter tilbyder altid den mest ideelle løsning

• Stort produktudvalg - hos AAG kan du vælge 
mellem mange forskellige skridsikre løsninger, og 
vi kan levere til enhver situation

• Kvalitetsgaranti - AAG leverer udelukkende 
skridsikre produkter af højeste kvalitet. Vi arbejder 
med de bedste producenter og kvalitetsmaterialer, 
og derfor kan du altid kan stole på vores kvalitet
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LØSNINGER DER BESKYTTER
skridsikre og rengøringsvenlige overflader
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SIKRE LØSNINGER
for højere sikkerhed hver dag
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UNDGÅ GLATTE OVERFLADER
I efterårs- og vinterperioden oplever vi ofte dårlige 
vejrforhold. Elementer som sne, is og hagl kan føre 
til glatte overflader.  

Sand og vejsalt fungerer kun som en midlertidig 
løsning i forbindelse med at skridsikre overfladerne 
på cykelbroer, gangbroer, moler, udendørs trapper 
og træramper. AAG tilbyder forskellige løsninger, der 
holder overfladerne in god stand. 

FORDELE VED BRUG AF SKRIDSIKRE GULVE
• Sne, slud og is sætter sig ikke fast til gulvet
• UV og kemikalieresistent
• Fås i alle RAL-farver
• Lang levetid (over 20 år) 
• 100 % genanvendelig
• Modstandsdygtig over for olie og væsker
• 65 % lettere end stål
• Fås med fine og brede profiler
• Standard og kundetilpassede løsninger



HOLDBARE LØSNINGER
til betongulve, trapper og ramper

STÆRK OG FARVEÆGTE
Vores skridsikre produkter er fremstillet af stærk 
polyester og er forstærket med fiberglasfibre med 
smeltet aluminiumkorn. Dette bevirker, at det 
færdige materiale er meget let og nemt at behandle.

Derudover har materialet fået en finish med en 
stærk og farveægte UV-belægning. Som resultat af 
brugen af disse kvalitetsmaterialer fås produkter, 
der er meget stærke og holdbare, og de viser deres 
værd hver vinter, når de gør betongulve, trapper, 
ramper og moler skridsikre at gå på, idet is og sne 
ikke hæfter på produkterne. 

VELEGNEDE TIL FORSKELLIGE OVERFLADER
AAGs skridsikre gulve og trapper er velegnede til 
bruge på eksempelvis: 

• Beton, træ og ståltrapper (brandtrapper)
•  Lasteramper
• Broer
• Ramper i hårdttræ
• Ujævne overflader
• Offshore og metro
• Arbejdsplatforme
• Stålgitter
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FLEKSIBEL OG ELEGANT
holdbar og komfortabel overflade
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TEKNISK INFORMATION
skridsikre gulve og trapper
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VIGTIGT AT VIDE
Vores skridsikre gulve og trapper lever op til de 
strengeste standarder i verden, og de finde i både 
røg- og brandsikre udgaver: 

• BS 476 Part 7 Class 1 
• BS 476 Part 6 Class 0 
• BS 476 Part 7 Class 2
• Phenolec

Termisk ekspansion: 30 x 10 (-6) / deg. C
Termisk vejledning: 0.2 w / m2K
Tæthed / Fleksibilitet: 123 MPa / 193 MPa

Standardfarver: Sort, grå og gul. Andre RAL-farver 
ved forespørgsel. 

NEM MONTERING
Funktionalitet og enkelthed er centrale fordele 
ved at bruge vores skridsikre gulvprodukter. Dette 
betyder også, at produkterne er nemme at montere.

Vores skridsikre gulve og trapper kan monteres med 
et monteringssæt. Overfladen skal være fedtfri, 
tør og rengjort. Boring af de nødvendige huller i 
materialet kan gøres med en metalboremaskine. Du 
vil også modtage en installationsvejledning, når du 
bestiller vores produkter. 
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