
Scotgrip (UK) ble stiftet i 1990 og produserer sklisikringssystemer til

forskjellige formål. 

Tallene for arbeidsulykker som skyldes at personer glir,
snubler og faller er med å toppe statestikken i veksteds/
offshore-industrien. Scotgrip® lager slitesterke, kosteffektive
og varige antiskli produkter til bruk i trapper, gangveier,
rømningsveier, dekkplater, stiger, broer og ramper. Et unikt
design for å eliminere denne type ulykker selv under de
tøffeste arbeidsforhold.

Scotgrip® - produktene er en suksess m.h.t. reduksjon i antall
fallulykker. Hvert produkt er med sin robuste konstruksjon en
forsikring for lang levetid og effektivitet.

Produktene lages i en lang rekke standard størrelser, så vel
som spesialtilpasset til ønsket mål for områder med uvanlig
form eller dimensjon.

Scotgrip® produktene levers med 3 forskjellige
overflatestruktur tilpasset forskjellige bruksområder.
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Anti-skli overflateprofil

High Low Fine

• Eliminerer fallulykker

• Kosteffektiv

• Sklisikker overflate med høy friksjon

• Robust og slitesterk

• Standard mål og spesialutførelser

• Full garanti

• Testet mot brann, gnist og friksjon

• Ingen korrosjon

• Enkel å tilpasse
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• Høy friksjon, sklisikkert, leveres i høyprofil,
lavprofil eller finprofil 
Scotgrip® sikrer fotfeste selv i de mest

ekstreme forhold. Scotgrip® er med på å

redusere de alt for høye tallene for

arbeidsulykker som følge av at personer glir,

snubler eller faller.

• Svært lett å se  
Scotgrip® kan leveres i en lang rekke farger for

å passe til forholdene på stedet.

• Robust  
Scotgrip® er svært robust og forblir effektiv i

mange år. 

•Standard størrelser eller skreddersydd 
Scotgrip® leveres i en rekke standard

størrelser, men kan også spesialtilpasses

forholdene på stedet etter kundens

spesifikasjoner.

• Lett å montere  
Scotgrip® er laget for å kunne monteres raskt

og effektivt, enten mekanisk innfesting,

sveising (bestilles spesielt) eller liming til

underlaget.

• Kvalitet 
Alle Scotgrip® produkter blir produsert etter

høyeste standard i våre produksjonslokaler i

Banchory, UK.
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SAFETY FOR STAIRWAYS

Produkt Kode

Premier Anti-Slip Stair Nosing SSN

Footsure Anti-Slip Stair Nosing FSN

General Purpose Anti-Slip Stair Nosing GSN

Premier Anti-Slip Stair Tile SST

Produkt Kode

Anti-Slip Ladder Rung Covers (Square) LRCS 

Anti-Slip Ladder Rung Covers (Round)LRCR 

SAFETY FOR LADDERS

Produkt Kode

Anti-Slip Grating Cover Tile SGCT

Anti-Slip Decktile SDT

Anti-Slip Weld Decktile SWDT

SAFETY FOR WALKWAYS & DECKS

SAFETY FOR BRIDGES/RAMPS

Produkt Kode

Anti-Slip Pipe/cable bridge PCB1 til PCB5

(5 forskjellige størrelser)

Anti-Slip General Purpose Ramps GP1 til GP4

(4 forskjellige størrelser)

Produkt Kode

Anti-Slip Gangway Tread GW1

Anti-Slip Gangway Tread GW2

Anti-Slip Gangway Tread GW3

SAFETY FOR GANGWAYS

PHOTOLUMINESCENT FINISHES

GW1 GW2 GW3

Vi kan tilby

selvlysende

overflate av høy

kvalitet som en

ekstra sikkerhet.


