
Roll-A-Ramp ® to jedno z najbardziej pomysłowych 
rozwiązań na świecie. Lekka, aluminiowa i jednocześnie 
mocna oraz bezpieczna konstrukcja.

Roll-A-Ramp® to rampa, zwana również najazdem wykonanym 
ze wzmocnionego aluminium wykorzystywanego w lotnictwie. 

Roll-A-Ramp to połączenie najnowocześniejszej technologii
z opracowanym patentem pochodzącym
ze Stanów Zjednoczonych.
Rampa jest laureatem
prestiżowej nagrody
„Product of the Year”.

Stworzona z myślą o niepełnosprawnych rampa wykonana
z modułów połączonych ze sobą śrubami z samo kontrującymi 
się nakrętkami. Dzięki takiemu połączeniu rampa po rozłożeniu 
usztywnia się tworząc bezpieczny pomost umożliwiający 
swobodny najazd lub zjazd osoby na wózku inwalidzkim. 

Dodatkowo rampa posiada antypoślizgową powierzchnię
odporną na wszelkie warunki atmosferyczne, śnieg, deszcz, 
mróz. Daje to swobodę używania wewnątrz jak i na zewnątrz 
bez wpływu na jakość użytkowania.

Użytkowanie i obsługa

Jej modułowa konstrukcja sprawia, że możliwe jest wykonanie 
rampy o dowolnej długości zgodnych z zapotrzebowaniem 
użytkownika. Składa się z modułów początkowych, na które 
wózek najeżdża w pierwszej kolejności oraz z modułów 
wewnętrznych. Moduły te są specjalnie wyprofilowane tak aby 
podczas najazdu rampa była w pozycji poziomej.

Oprócz tego rampę można dowolnie wydłużyć, skrócić a nawet 
podzielić gdy zajdzie taka potrzeba. Daje to praktycznie 
nieskończone możliwości i pozwala na dokładne dopasowanie 
do konkretnych potrzeb użytkownika.

Szerokości Roll-A-Ramp®

122cm
Największa z dostępnych szerokości Roll-A-Ramp®.
Idealnie nadaje się do instalacji stałych. 

91,44cm
Komfortowa szerokość dla dużych wózków inwalidzkich 
oraz szerokich skrzyń transportowych typu „case”.

Najczęściej wybierana do transportu wózków z napędem 
oraz przez firmy zajmujące się obsługą imprez 
okolicznościowych i koncertów.

76,20cm
Uniwersalna szerokość dla standardowych wózków inwalidzkich. 
Kompaktowa, używana tam, gdzie nie ma szerokich wjazdów, 
np.: drzwi lub próg mieszkania. 

66,04cm
Wąska szerokość wykorzystywana do ciasnych pomieszczeń, 
schodów. Wybierana do samochodów typu bus, van i innych 
tego typu pojazdów.

33,50cm
Specjalna szerokość opracowana do użytku parami dla bardzo 
ciężkich wózków z szerokim rozstawem osi oraz dla pojazdów 
samobieżnych typu quad, skuter, itp.

Długości Roll-A-Ramp®

Wszystkie długości Roll-A-Ramp są aktualnie dostępne. 
Doradzimy jaka długość będzie Ci potrzebna. Wystarczy podać wysokość 
schodów, podium, itp. a my poinformujemy jaką rampę należy zastosować. 
Dłuższe rampy wymagają specjalnych podpórek, które wspomagają stabilność 
rampy na niestabilnym podłożu.

Przykładowe nachylenie 
najazdu do zastosowań:

• nachylenie między 6% a 10% 
  - dla wózków manualnych
• nachylenie między 12% a 20% 
  - dla wózków manualnych 
  z asekuracją
• nachylenie poniżej 20% 
  - dla wózków z napędem 
  i skuterów

Uniwersalne zastosowanie Roll-A-Ramp:

- podjazd/najazd dla wózków inwalidzkich
  manualnych i z napędem

- idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się
  samochodowym transportem osób
  niepełnosprawnych

- możliwość używania przez firmy zajmujące się
  obsługą imprez i koncertów 

- narzędzie dla firm budowlanych i remontowych

- oraz wiele innych zastosowań

Zalety Roll-A-Ramp:

- szybko się składa i rozkłada

- lekka i łatwa w transporcie

- może być złożona w dowolnej długości
  i można ją dzielić

- użytkowanie wewnątrz i na zewnątrz,
  odporna na warunki atmosferyczne

- bezpieczna w użytkowaniu

- dostępność akcesoriów, np. poręcze

Żółte przykrywki bezpieczeństwa, 
element, który chroni przed 
zranieniem podczas składania 
i rozkładania.

Każda rampa posiada moduły początkowe i moduły wewnętrzne, 
dzięki temu może być wykonana w każdej długości.

Wąskie rampy 30,5cm są używane
w parach. Nieduża waga i kompaktowy 
rozmiar stanowi idealne rozwiązanie 
do transportu nawet w niedużym 
samochodzie osobowym.

Powierzchnia antypoślizgowa 
wszystkich modułów i odporna 
na warunki atmosferyczne.


