
SKRIDSIKRE
TRAPPEFORKANTER
Med eller uden lys til markering

www.primolister.dk

NYHED
Nu også med 

trygheds- 
skabende 
light tape

PRIMO lister - derfor!
PRIMO’s lister er blevet produceret på egne fabrikker i 
mere end 50 år. Der udvikles konstant nye løsninger og 
profiler, samtidig med at basissortimentet fastholdes, 
så listerne kan suppleres år efter år i samme design. 
Da listerne ikke falmer eller ændrer farve med årene, 
er det nemt at lave partielle udbedringer, hvis det skulle 
være nødvendigt.

PRIMO stiller naturligvis et omfattende projekterings- 
materiale til rådighed, monteringsanvisninger samt 
dwg-filer med snittegninger af profilerne. PRIMO står 
naturligvis også til rådighed i hele forløbet omkring valg 
af løsning, projektering, på byggepladsen og efterføl- 
gende ved aflevering og ibrugtagning.

Yderligere information på www.primolister.dk, 
tlf. 76 98 33 14 eller stdsalg@primo.dk

PRIMO DANMARK A/S   
Jernbanegade 11
DK-6862 Tistrup
Tlf. 76 98 33 14 
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Øget synlighed og sikkerhed 
uanset om man går op eller 
ned ad trappen
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Fordele ved light tape:
Bruger 40 % mindre energi end LED belysning  ·  Ingen varme pletter  ·  Jævn belysning
Op til 10 gange så lang levetid som konkurrerende produkter  ·  Mat ensartet lys
Tåler tung belastning  ·  Let at installere  ·  Lige synlig om man går op eller ned af trappen

PRIMO trappeforkant giver dig en skridsikker og 
slidstærk løsning med eller uden lys til markering 
af trappetrin. Forkanten er ideel til steder med 
mange mennesker f.eks. biografer, diskoteker, 

restauranter og skoler, hvor der stilles store krav 
til slidstyrken. Trappeforkanten kan leveres med 
sort, gråt eller hvidt indlæg og som noget nyt med 
valgmuligheden for rødt eller hvidt light tape.

Sort trappeforkant med skridsikkert indlæg
•  Indlægget leveres i hvidt, gråt eller sort i ruller a 25 m

Sort trappeforkant med light tape og hvidt indlæg
• Light tape leveres i hvid og rød
•  Hvidt indlæg monteres oven på light tapen for lysgennemstrømning
•  Light tapen leveres afkortet på ønskede mål med 50 cm ledning monteret

• Skridsikker
•  Energi- 

besparende
• Ensartet lys
•  Lang 

holdbarhed

1.    Liste 4580 skæres til i det 
ønskede mål.

  Der laves plads til ledninger, 
så de ikke laver en bule på 
indlægget.

2.    Listen monteres på trappen.

  Light tapen leveres med 50 cm 
ledning påmonteret.

  Stømforsyning monteres og 
ledninger trækkes for afprøv-
ning, inden trappeforkanten 
lukkes.

3.    Ledninger skjules under 
trappen, og der bores hul for 
montage. Light tape monteres.

4.    Enden af ledningen forsegles 
med tape hvis en afkortning er 
nødvendig.

  Lys afprøves inden indlæg 
monteres.

5.    Indlæg klæbes på trappe- 
forkanten.

  Færdig trappeforkant 
med lys.

 Stræk ikke indlægget, da der kan 
forekomme efterkrymp.
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