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LeD-SiGnaLerinGSSYSteem toePaSSen
De op- en afstapplaats van een roltrap en rolpad, de 
overgang van het statische deel naar het dynami-
sche deel van de installatie, is een risicovol gebied. 
De gebruiker dient goed op te letten. Is het onduide-
lijk is welke draairichting de installatie gaat, dan kan 
er val- of botsgevaar ontstaan. Oplossingen als geel-
kleurige kamplaten, verlichting in de sokkelbeplating 
en signalering hebben nauwelijks tot geen effect als 
het een donkere of drukke omgeving betreft. 
Met het plaatsen van een LED-signaleringsysteem 
is het risicogebied altijd goed zichtbaar en neemt de 
kans op gevaarlijke situaties sterk af. 

LED-signaleringsysteem is toe te passen op:

•	 Kamplaten

•	 Opstapplaatsen

•	 Afstapplaatsen

BorSteLmat
Installaties die in een buiten situatie voorkomen 
kunnen beschadiging ondervinden van treden en/of 
kamplaten door steenslag. Door de toepassing van 
een opstapluik in combinatie met een borstelmat 
wordt dit probleem verholpen. De mat zorgt ervoor 
dat steentjes achterblijven en niet tussen de treden 
en kamplaten komen waardoor slijtage aan trede-
ribben en tanden wordt voorkomen. 

mulder montage biedt: 

•	 Custom made oplossingen

•	 Reënginering bestaande opstapluiken

•	 Innovatieve oplossingen

•	 Eigen productieafdeling 

•	 Jarenlange ervaring

•	 Fabricaat onafhankelijke oplossingen

GePaSte oPLoSSinGen Voor oPStaPLUiKen
Door onze jarenlange ervaring met roltrappen is ge-
constateerd dat er behoefte is aan Custom Made 
oplossingen voor opstapluiken. Mulder Montage 
beschikt over de juiste techniek en kennis om naar 
de wensen van de klant te ontwerpen en te ont-
wikkelen. Drie voorbeelden van reeds ontwikkelde 
oplossingen voor opstapluiken zijn:

LiCHtGeWiCHt oPStaPLUiKen 

•	 Van 83 kg (oud type installatie) naar 27 kg

•	 ARBO technisch gereëngineerd

•	 Bevat de vereiste sterkte en functionaliteit
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