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Tröskelramper plast 

Quickramp 4 mm 
Leverantör: Kvistberga  

 Lev. art.nr: QRAMP 4 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 4 mm 

Längd 1000 mm 

Beskrivning: Tröskelramp i mjuk plast. Längden justeras enkelt med hjälp av mattkniv eller 
liknande. Max belastning 1000 kg. Sätts fast med fyra tejpremsor i en försänkning 
på rampen. Obs! dessa tejpremsor måste beställas extra. 

 

 

Quickramp 10 mm 
Leverantör: Kvistberga  

 Lev. art.nr: QRAMP 10 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 10 mm 

Längd 1000 mm 

Beskrivning: Tröskelramp i mjuk plast. Längden justeras enkelt med hjälp av mattkniv eller 
liknande. Max belastning 1000 kg. Sätts fast med fyra tejpremsor i en försänkning 
på rampen. Obs! dessa tejpremsor måste beställas extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
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Tröskelramper plast 

Quickramp 16 mm 
Leverantör: Kvistberga  

 Lev. art.nr: QRAMP 16 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 16 mm 

Längd 1000 mm 

Beskrivning: Tröskelramp i mjuk plast. Längden justeras enkelt med hjälp av mattkniv eller 
liknande. Max belastning 1000 kg. Sätts fast med fyra tejpremsor i en försänkning 
på rampen. Obs! dessa tejpremsor måste beställas extra. 

 

 

Excellent, ett lager förhöjning 
Leverantör: Kvistberga  

 Lev. art.nr: 12660–08 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 18–26 mm 

Längd 75 cm  

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i 
höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För 
mer exakta mått bygg på med förhöjningsremsor (bygger i höjd 2–16 mm). 

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor. 

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25-
eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp. 

En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få 
sluttning både framåt och i sidled. 

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga. 

 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
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Tröskelramper plast 

Excellent, två lager förhöjning 
Leverantör: Kvistberga  

 

 

Lev. art.nr: 12658–08 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 37–53 mm 

Längd 

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i 
höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För 
mer exakta mått bygg på med förhöjningsremsor (bygger i höjd 2–16 mm). 

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor. 

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25-
eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp. 

En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få 
sluttning både framåt och i sidled. 

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
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Tröskelramper plast 

Excellent, tre lager förhöjning 
Leverantör: Kvistberga  

 Lev. art.nr: 12654–08 

Sesam nr:  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 56–72 mm 

Längd  

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i 
höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För 
mer exakta mått bygg på med förhöjningsremsor (bygger i höjd 2–16 mm). 

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor. 

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25-
eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp. 

En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få 
sluttning både framåt och i sidled. 

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga. 

 

Excellent, tre lager förhöjning 
Leverantör: Kvistberga  

 Lev. art.nr: 12662–08 

Sesam nr: 48878 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Höjd 93–109 mm 

Längd  

Beskrivning: Tröskelramp i hård plast. Byggs i lager (max 6 lager) där varje lager är 18 mm i 
höjd. Mät tröskelns höjd och beställ den ramp som är närmast under i höjd. För 
mer exakta mått bygg på med förhöjningsremsor (bygger i höjd 2–16 mm). 

Max belastning 1000 kg. För fastsättning av ramp används monteringsplattor. 

Obs! Dubbelhäftande monteringsplattor måste beställas extra, finns i 2-, 25-
eller 100-pack. Två plattor går åt till en ramp. 

En hörnmodul finns som tillbehör (vid hög tröskel) som gör att man kan få 
sluttning både framåt och i sidled. 

Längden på rampen kortas lämpligast med specifik såg från Kvistberga. 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
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Tröskelramper gummi  

Tröskelramp utan tejp 
Leverantör: HEA Medical  

 

Lev. art.nr: Se sortimentskatalog 

Sesam nr: Se sotimentskatalog 

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 18 30 15 

Vuxen 18 30 15 

Storlek: Se sortimentskatalog 

 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/18-Hjalpmedel-for-utrustning-och-anpassning-av-bostader-och-andra-lokaler/18-30-15-Portabla-ramper/

