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Modeller
Rulltrappor och rullramper
för nordiska förhållanden

ALT SLIMLINE - RULLTRAPPAN FÖR OFFENTLIG MILJÖ

Sedan 2002 har vi levererat högkvalitiva rulltrappor och
rullramper. Våra rulltrappor kommer från Suzhou Jiangnan,
SJEC. Produkterna är tillverkade i moderna fabriker med hög
teknologisk standard.
För att erhålla europeisk standard anpassas rulltrapporna
och rullramperna med bland annat handledare, växel och
styrning efter våra krav. Vi förser dessutom alltid produkterna
med automatisk smörjning för att optimera livslängden. Det
borgar för lång livslängd och låga driftskostnader.
Våra rulltrappor används främst i miljöer som butiker, varuhus och
köpcenter. Rulltrappan går också att anpassa för exempelvis offentliga
miljöer som tågstationer. I butiksutförande har rulltrapporna glasbalustrader med slimlinehandledare. Det gör att det ser ut som om handledaren är fäst direkt på balustradglaset, vilket ger ett luftigt intryck.
Tillvalen är många, exempelvis sockelbelysning som spotlight eller
led-ring, färgade handledare och olika
nivåer av ecodrift.

Fakta
Lutning 30 eller 35* grader
Stegbredd 600, 800 el 1000 mm
2* eller 3 plansteg (*max 6 m höjd)
Glasbalustrad som standard
Rekommenderat användningsområden är butiker och gallerior

ALT RULLRAMP - MED BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ALT COMMERCIAL - TRAFIKTRAPPAN FÖR TUFFA MILJÖER

Våra rullramper har samma användningsområden som vår rulltrappa,
men med skillnaden att de även kan transportera kundvagnar, bagagekärror och barnvagnar. Tillvalen är många, exempelvis sockelbelysning
som spotlight eller led-ring, färgade handledare och olika nivåer av
ecodrift.

Den här rulltrappan används främst i miljöer där det ställs hårda krav på material
och driftsäkerhet. Det kan vara i tunnelbanor, järnvägsstationer eller utomhus
under tak. Den här rulltrappan är av typ Heavy Duty – vilket innebär att den är
förstärkt, varmgalvaniserad och har balustradsidor i rostfri plåt.

Fakta
Lutning 10, 11 eller 12 grader
Stegbredd 800 eller 1000 mm
FET utan plansteg
FEF med 0,5 m plansteg i nedre
påstigning

Fakta
Lutning 30 eller 35* grader
Stegbredd 600, 800 el 1000 mm
2* – 4 plansteg (*max 6 m höjd)

Glasbalustrad som standard

Rostfri balustrad som standard

Rekommenderat användningsområden är butiker och gallerior

Rekommenderat användningsområde är stationsmiljöer
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Detta är ALT
Sedan många år är ALT Hiss väl etablerade som en komplett,
rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor för alla lyfthöjder och laster.
Vi är ett helt fristående ägarlett företag som startades 1994. Vårt breda
produktsortiment gör oss unika som enda rikstäckande företag med egen
konstruktion och tillverkning. Vårt huvudkontor finns i Alvesta mitt i Småland.
Flexibilitet och speciallösningar är våra ledord vid både nybyggnation och ombyggnad. Med rätt förebyggande underhåll, korta reparationstider och egna oberoende
inköpskanaler minimerar vi underhållskostnaderna för dig som kund.
Kvalitet och miljö är viktigt för oss. Vi är därför både kvalitets- och miljöcertifierade, vilket har resulterat i hållbara och energibesparande produkter
med låg miljöpåverkan – våra hissar kan dessutom återanvändas istället
för att bytas ut.
Vår målsättning är att ALT Hiss ska vara det naturliga valet för att få hjälp
att hitta rätt lösningar och produkter för dina behov. Det klarar vi med hjälp
av hundratalet välutbildade och yrkesskickliga medarbetare.

Regionkontor
Stockholm
Regionkontor
Norrköping
Regionkontor
Göteborg
Huvudkontor
Alvesta
Regionkontor
Malmö

Välkommen till oss på ALT Hiss!

Slå en signal eller skicka ett
mejl när du vill veta mer!

Boka ett kostnadsfritt besök!

Du når oss på 0472-390 700
eller info@alt.se.

ALT HISS AB
Ilabäcksvägen 6
342 32 Alvesta
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