
alhaug  Pressrister 
  type PRS 3014 
 

     Den sklisikre, "kulesikre" industririst! 
 

15 mm

 
 Ill: alhaug  pressrist type PRS 3014 
 

alhaug
 pressrister type PRS3014 er en risttype 

 som kombinerer flere designkrav i forbindelse 
 med gangbaner og dekker til industriellt bruk.  
 

 Sklisikker, også under vanskelige forhold! 
 

alhaug
 pressrister type PRS 3014 er spesiellt 

 sklisikker, da tverrstavenes overkant er 
 sagtagget. Selv under forhold som defineres 
 som svært sklifarlige, f.eks. der hvor oljer og 
 fett kan ligge på gangbanene eller dekkene 
 vil denne type rist gi sikkert gangunderlag.  
 

 Tverstavene i alhaug
 pressrister type PRS 

 3014 er plassert med avstand 14 mm i  lysmål, 
og har dermed et høyt antall sagtag- gede 
staver som trafikkantene går på. Dette  øker 
sklisikringen i forhold til risttyper hvor 
 bærestavene sagtagges. 
 

 "Kulesikker" 
 

 Det utslagsgivende designkrav for  alhaug
 

 pressrister type PRS 3014 er Arbeidstilsynets 
 krav i verneregel nr. 38, at gitterristen skal 
 stoppe en kule med diameter 15 mm fra å 
 falle igjennom ristverket, der hvor det er mulig 
 å arbeide under de gangbaner eller dekker 
 ristene ligger i. Dette krav implementeres ofte 
 generell basis i nye industrianlegg. 
 

alhaug
 pressrister type PRS 3014 stopper en 

 kule på 15 mm Ø fra å falle igjennom  
 
  

 
alhaugalhaug

  
 

 ristdekket ved at tverrstavene plasseres med 
 liten stavavstand.  
 

 God gangkomfort! 
 

 De tett plasserte tverrstavene, som øker skli-
 sikkerheten og gjør ristene "kulesikre", med-
 fører også at risten får en liten maskevidde. 
 Den tette maskevidden medfører også at 
 ristene har god gangkomfort for trafikkanter 
 på gangbaner og ristdekker, selv med lett 
 fotbekledning. For områder som ikke kun kan 
 beregnes trafikkert med vernestøvler og 
 lignende tungt skoverk, vil alhaug  press-
 rister type PRS 3014 føles  jevnt å gå på, og 
 vil være et sikkert,  behagelig gangunderlag. 
 

 Fleksibilitet i prosjektering og bruk. 
 

alhaug
 pressrister er fleksible både når det 

 gjelder prosjektering og i bruk. Breddemål 
 kan i en stor grad tilpasses de mål som måtte 
 være ønskelig på stedet, uten at en må ta 
 hensyn til faste standardmål på ristene.   

alhaug
 pressrister kan tilpasses til praktisk talt 

 alle bygningsmessige eller funksjonsmessige 
 ønsker eller behov på installasjonsstedet.  
  

 alhaug
 pressrister type PRS 3014 er derved en 

 funksjonsriktig industri-gitterrist for norske 
 forhold! 
 

 Vi ber om Deres bestilling! 
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