PRODUCT DATA BLAD

Oprijplaten

Oprijplaat voor drempels
Standaard oprijplaat
Aluminium oprijplaat

Omschrijving
•
•
•

De oprijplaten verzorgen mobiliteit voor rolstoel gebonden personen
Ideale hulp voor het overbruggen van dorpels, stoepen en opstaande randen
Alle oprijplaten zijn gemaakt van de hoogst mogelijke kwaliteit en naar de ISO
9001 norm

Eigenschappen oprijplaat
• Hoogwaardig materiaal
• Oprijplaten zijn opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen
• Anti-Slip toplaag
• Licht gewicht product
• Hoge belasting mogelijk
Applicatie gebieden




Toegang bieden tot gebouwen (privé en/-of commercieel)
Bij nooduitgangen
Bij interieur/exterieure trappen /opstappen/stoepen
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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons
gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken
die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
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Technische details
Omschrijving:
Top finish:

Glasvezel oprijplaten; voor drempels, standard oprijplaten en
aluminium oprijplaten
Top finish bestaat uit Carbon en siliconen mengsel

Verkrijgbare kleuren
Oprijplaat voor drempels:
Standaard oprijplaat:
Aluminium oprijplaat:

Zwarte top finish met geel glasvezel frame
Zwarte top finish met geel glasvezel frame
Zwarte top finish met geel aluminium frame

Product materiaal
Oprijplaat voor drempels:
Glasvezel frame met carbon en siliconen mengel top finish
Standaard oprijplaat:
Glasvezel frame met carbon en siliconen mengel top finish
Aluminium oprijplaat:
Poeder coated aluminium frame (geel) met anti slip top finish

Specificaties
Oprijplaat voor drempels
Maat

Hoogte Lengte

Interne breedte Breedte Gewicht

Oprijplaat voor drempels, 75 mm

Klein

75mm

450mm

760mm

760mm

3.5kg

Oprijplaat voor drempels, 100 mm

Medium

100mm 450mm

760mm

760mm

4kg

Oprijplaat voor drempels, 125 mm

Groot

125mm 450mm

760mm

760mm

4.25kg

Maat

Hoogte Lengte

Interne breedte Breedte Gewicht

Standaard oprijplaat, 600mm

Klein

-

600mm

800mm

875mm

5kg

Standaard oprijplaat, 900mm

Medium

-

900mm

800mm

875mm

8kg

Standaard oprijplaat, 1200mm

Groot

-

1200mm 800mm

875mm

10kg

Standaard oprijplaat

Aluminium oprijplaat
Maat

Hoogte Lengte

Interne breedte Breedte Gewicht

Aluminium oprijplaat, 600mm

Klein

-

600mm

750mm

760mm

6kg

Aluminium oprijplaat, 900mm

Medium

-

900mm

750mm

760mm

7kg

Aluminium oprijplaat, 1200mm

Groot

-

1200mm 750mm

760mm

9kg

Aluminium oprijplaat, 1500mm

Extra groot

-

1500mm 750mm

760mm

12kg

Belastbaarheid:
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250kg, Aluminium oprijplaat 300kg

De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons
gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken
die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.

Levensduur:
Gebruikers:

± 10 jaar
Voetgangers, rolstoel gebruikers, scootmobielen
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Voordelen
Anti-Slip toplaag
Alle oprijplaten zijn voorzien van een anti-slip toplaag.
De oprijplaten zijn, zelfs in extreme weersomstandigheden, altijd begaanbaar.
Hoogwaardige kwaliteit
De oprijplaten zijn gemaakt naar hoge kwaliteitseisen, om te zorgen voor een lange
levensduur ook als de producten buiten worden gebruikt
Hoge belasting mogelijk
Het aantal gemotoriseerde rolstoelen + 100 kg neemt toe.
De oprijplaten zijn van een zware kwaliteit gemaakt, zodat belasting mogelijk is tot wel
300 kg.

Reinigen Oprijplaten
De oprijplaten zijn weliswaar vuilwerend, maar op den duur zullen ze toch vuil worden.
Veeg met een stevige borstel regelmatig al het droge vuil en de losse stukjes weg.
Gebruik schoonmaakmiddel als er iets op de platen is gemorst of als er hardnekkig
vuil op zit. Test altijd uw schoonmaakmiddel op een klein stukje voordat u begint met
schoonmaken.

Algemeen routine onderhoud
Controleer de oprijplaten regelmatig. Hoe vaak u dit moet controleren hangt af van de
omstandigheden zoals het gebruik enz., maar doe dit in elk geval maandelijks.
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