
alhaug  gitterristbørster 
 type Broxoclip ® 
  

           
 Ill.: Fotskaperist med børster 
 

alhaug   gitterristbørster type Broxoclip ® 
benyttes i forbindelse med fotskraperister i 
inngangspartier o.l., hvor det må legges vekt på at 
smuss og fuktighet ikke trekkes inn med 
trafikkantene i det følgende inngangsparti. l seg 
selv har fotskraperister denne funksjon, men 
gitterristbørster benyttes til å ytterligere forbedre 
disse egenskapene. 
 

alhaug   gitterristbørster type Broxoclip ® gjør en 
klassisk fotskraperist til en robust børstematte, 
som også enkelt rengjør grovt profilerte skosåler. 
På grunn av tettheten i børsten og høyden over 
gitterristen, vil børstenes kapillarvirkning også 
suge opp sølevann fra skosålene. 
 

Gitterristbørster egner seg til å  monteres på 
fotskraperister type PR 3010, PR 3014, PR 3020 
samt til arearister type PR 3030.  
 

alhaug   gitterristbørster type Broxoclip ® består 
av flate børster med et clips, som festes til støtte-
stavene i gitterristene. Fotskraperister vil vanligvis 
ligge med støttestavene på tvers av gang-
retningen, og børstene vil derved få maksimal 
virkningsgrad.  
 

 
 

alhaug   gitterristbørster type Broxoclip ®  bør, 
avhengig av den trafikk som ventes på fotskrape- 
risten, og på grunn av derav  følgende krav til  
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gangkomfort,  monteres i hver maske i gitterristen, 
hhv. annenhver maske diagonalt i risten. Dersom  
fotskraperisten ligger slik at den trafikkeres med 
finere skotøy vil en tettest mulig børsteavstand 
være ønskelig. Der hvor trafikkantene hovedsaklig 
bærer grovere sko, vil en montasje i hver andre 
maske være mulig. 
 

 

alhaug   gitterrist-
børster type Broxo-
clip ® er produsert 
av børster i Nylon 
6.6 på fjærstål-
klemmer C67 
Nirosta stål. Børste-
bredde 20 mm 
 

 

alhaug   gitterristbørster type Broxoclip ® kan 
standardmessig leveres i følgende farver: 
 

Sort, Rød, Grønn, Gul, Blå, Brun og Grå. 
 

Dette muliggjør at børster av forskjellige farver kan 
monteres til enkle motiver, tegn eller bokstaver. 
 

Avhengig av maskevidde og avstand, vil følgende 
antall børster være nødvendige ved tett avstand: 
 

PR 3010 ca. 2500 stk/m2  
PR 3014 ca. 1700 stk/m2   
PR 3020 ca. 1220 stk/m2  
PR 3030 ca.   800 stk/m2 
 

alhaug   gitterristbørster type Broxoclip ® er 
patentert av vår leverandør. 
 

Broxoclip ® er registrert varemerke for Schmidt Lola GmbH, Tyskland 
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Elgefaret 76, 1362 Hosle, Norway 
Telefon +47 67 14 00 14 Telefax +47 67 14 73 75 


