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NORDIC PLATFORM
Siden grundlæggelsen i 2012 har Nordic Platforms hovedformål været at 
udvikle stilladsdæk der forenkler arbejdet for brugerne og gør deres hverdag 
mere sikker. Med dette mål indgik vi et samarbejde med førende eksper-
ter indenfor kompositter og fik dermed udviklet AIRSTEPS kompositdæk. 

Forud for lanceringen lå tre års forskning og udviklingsarbejde, dette var 
nødvendigt for at nå tidens høje standarder og krav. I 2012 forlod de første 
AIRSTEPS stilladsdæk produktionshallen og i dag har vi kunder i hele verden.

NORDIC PLATFORMS
KOMPOSITDÆK
Komposit er grundet sine unikke egenskaber velegnet til produktion af 
stilladsdæk. AIRSTEPS dækket er blevet taget utrolig godt imod og bliver nu 
anvendt mange steder. På grund af den lave vægt og den høje lasteevne 
på AIRSTEPS bidrager dækket også til sikkerheden på byggepladsen. 

Med vores AIRSTEPS stilladsdæk har vi formået at tilbyde branchen et 
stærkere, lettere og mere holdbart alternativ. AIRSTEPS dækket har en 
høj bæreevne, lav vægt, god holdbarhed og er samtidigt fugtafvisende 
og UV- og kemikalieresistent. 

AIRSTEPS®

          Som den eneste virksomhed i verden producerer 
        Nordic Platform stilladsdæk fremstillet i komposit. 
Vi har således udfordret det pågældende marked, som 
er domineret af tunge træ- og stålplatforme.



www.nordicplatform.dk www.nordicplatform.dk4

Det innovative og robuste AIRSTEPS kompositdæk optager 
ikke fugt eller svulmer op. Det er resistent overfor alle standard 
kemikalier og bevarer sine specifikke mekaniske og fysiske 
egenskaber ved både høje og lave temperaturer. Alt dette 
giver en lang levetid. Ved eventuel bortskaffelse af produktet 
foregår en miljøvenlig genanvendelse af materialet. Produktet 
har med succes klaret diverse testprocedurer og opfylder alle 
krav og standarder der er foreskrevet.

Alle tests bekræfter komposittens unikke egenskaber, både ud 
fra de tekniske karakteristika, samt fra byggepladserne hvor 
de flittigt bliver benyttet. AIRSTEPS dækket er udstyret med en 
anti-slip overflade som er ekstremt skridsikker.

Den lave vægt ved AIRSTEPS dækket medfører også flere 
økonomiske fordele. Man kan have flere stilladsdæk på sin 
ladvogn  – samt selve opstillingen og nedtagningen af stilladset 
går hurtigere da dækkene er nemmere at håndtere. 

AIRSTEPS dækket tager ikke imod kulde som man ser ved 
eksempelvis aluminium og stål, hvilket er meget populært ved 
brugerne om vinteren. Denne egenskab har især vist sit værd i 
Skandinavien. AIRSTEPS dækkene er tilgængelige i stilladsklasse 
5 & 6 i henhold til DIN EN 12811. AIRSTEPS kompositdæk 
overholder alle sikkerhedsstandarder og er patentbeskyttet. 

AIRSTEPS KOMPOSIT STILLADSDÆK
ET NYT OG BEDRE ALTERNATIV
TIL TRÆ, STÅL OG ALUMINIUM
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AIRSTEPS LOGO DÆK
DESIGN DET SELV!

ANNONCÉR PÅ DINE EGNE
AIRSTEPS KOMPOSIT DÆK OG 

BESTEM SELV FARVEN! 

AIRSTEPS®

AIRSTEPS kan fremstilles i alle farver og blive            
forsynet med eget logo. Dette giver en høj branding-

værdi for enhver virksomhed, da synligheden er meget 
stor igennem hele levetiden. Derudover mindskes 

risikoen for tyveri markant. 
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PRODUKTIONSMETODE 
AIRSTEPS – PULTRUDERET KOMPOSITDÆK
Effektiv produktionsproces sikrer bedste kvalitet!
AIRSTEPS fremstilles ved pultrudering („ekstrusions proces“). Pultrudering er en metode til fremstilling af fiberfor-
stærkede polymer profiler i en kontinuerlig strøm med ensartet høj kvalitet. Vores ingeniører har hele tiden optimeret 
produktionsmetoden og har nu opnået optimalisering af styrke, holdbarhed, vægtforhold og design af materialet.

THERMAL
AGING 

UV
AGING

MATERIALE EGENSKABER
2000 timer ved 80°C.

ISO 4892-2: 2006 metode A
Testet med en vandkølet xenonbuelampe med to borosilikat filtre. Sortstandard
temperaturen var 65°C og lufttemperaturen 38°C. Lysintensiteten blev kontrolleret 
ved 340 nm på 0,5 l W/m² nm. Prøverne blev taget af efter 2000 timer.
2000 timer svarer til 2 års direkte sollys i Skandinavien.

ALKALI & HCl Aging
Materialet er modstandsdygtigt overfor alkaliske materialer, såsom gips og mørtel, 
produktet er testet i en 50° C varm mættet opløsning af CaOH2 i 500 timer.
SYRE: Produktet er nedsænket i en 20% HCl-opløsning ved 50°C i 500 timer.
 

ALKALI & HCl
AGING

KILDE: creativepultrosion.com

ROVINGS
GUIDE
PLATE RESIN

IMPREGNATOR SURFACING
VEIL

FORMING &
CURING DIE

PULLING SYSTEM

CUT-OFF SAW

MATS PREFORMER

CATERPILLAR PULLERS 
(SHOWN) OR

RECIPROCATING PULLERS
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FREMTIDENS MATERIALE
Takket være sin robusthed og lave vægt er komposit meget velegnet til hårde belastninger. 
Udover at det er solidt og robust, så er det også et ergonomisk korrekt stilladsdæk med høj bæreevne.

 » Høj styrke
 » Fleksibel
 » Utroligt let
 » Alle længder og bredder
 » Leveres til alle stilladsklasser (1-6)
 » Brand bestandigt (UL94 V-0)
 » Ikke strømledende
 » Syre og base resistent
 » UV resistent

 » Optager ikke vand
 » Anti-slip overflade
 » Temperatur på -30° til + 70°
 » Test med sikkerhedsfaktor 3
 » Nem at rengøre
 » Genanvendelig
 » Lang holdbarhed
 » Fås i alle farver
 » Fås med eget logo

KOMPOSIT
Kraftigt materiale med høj modstandsdygtighed

over for varme, ild, kemikalier og vejret.
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VI UDVIKLER OG PRODUCERER
PRODUKTET EFTER DINE ØNSKER!

Møde

Plan

Kunde
Nordic
Platform

AIRSTEPS dækket er tilgængeligt for alle standard stilladssystemer og opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. 
AIRSTEPS kan skræddersyes så det passer præcis til jeres system og måden I bygger på. Det vil sige, at alle ønskede 
længder og bredder har en skridsikker overflade, der sikrer godt fodfæste. Vores endestykker passer til alle standard 
stilladssystemer og er fremstillet i komposit, aluminium eller stål.
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VI FOKUSERER PÅ DINE BEHOV OG IDEER!

Slutprodukt

Teknisk planlægning

Produkt ion
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STILLADSDÆK TRALLE

Produkt navn Mål i cm Ca. vægt kg Stilladsklasse Pris i DKK

Tralle

59 x 240 15,9 6 1100,-

59 x 217 14,5 6 995,-

59 x 195 13,5 6 950,-

59 x 140 9,6 6 700,-

49 x 240 13,5 6 960,-

49 x 217 (220) 12,5 6 898,-

49 x 195 11,5 6 790,-

49 x 140 8 6 600,-

Trallelås stål

0,5 108,-

Trallelås havplast

0,03 40,-

AIRSTEPS Tralle
Trallen er et specielt dæk i komposit, som er udviklet til det danske og svenske marked. Det er den letteste tralle på 
markedet og kommer med indført stabel funktion, samt er nem at håndtere. AIRSTEPS Trallen kan produceres i alle 

farver og designet med eget logo. Stilladsklasse 6.

STILLADS 
TILBEHØR

TRALLELÅS

Tralle Lås
Låsen bruges som afsikring til de løst liggende traller. 
Den fastspænder og giver en ekstra sikkerhed på stil-
ladset, da den låser trallerne mere fast til stilladset, end 
de bliver ved brug af fodlister. 
Dette sikrer i højere grad imod kraftige vindstød.
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AIRSTEPS HA-dæk er kompatibel med HAKI-systemer og kan bestilles med skridsikkert endestykke. 
Dækket er i komposit med stålendestykke, indbygget stabel funktion og med skridsikker overflade.
AIRSTEPS HA-dæk kan produceres i alle farver og designet med eget logo. 
Stilladsklasse 5 & 6 i henhold til DIN EN 12811.
Standardfarve: Grå.

STILLADSDÆK HA-DÆK

Produkt navn Mål i cm Ca. vægt kg Stilladsklasse Pris i DKK

HA-dæk 23 x 305 12,2 5 895,-

23 x 250 10,4 6 795,-

23 x 196,4 8,8 6 625,-

23 x 165,5 7,8 6 565,-

23 x 125 6,6 6 495,-

23 x 105 6 6 465,-
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STILLADSDÆK LA BANK/FAST-TRALLE

Produkt navn Mål i cm Ca. vægt kg
stål endestykke

Ca. vægt kg
pp endestykke

Stillads-
klasse

Pris i DKK
stål endestykke

Pris i DKK
pp endestykke

Fast-Tralle

59 x 175 14,5 13,4 6 1075,- 975,-

59 x 165 13,9 12,8 6 1025,- 925,-

59 x 150 12,9 11,8 6 1000,- 900,-

59 x 125 11,3 10,2 6 900,- 800,-

59 x 100 9,7 8,6 6 800,- 700,-

49 x 175 12 11 6 860,- 800,-

49 x 165 11,4 10,4 6 810,- 750,-

49 x 150 10,5 9,5 6 785,- 725,-

49 x 125 9 8 6 710,- 650,-

49 x 100 8 7 6 610,- 550,-
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AIRSTEPS Fast-Tralle med komposit eller stål 
endestykke er oprindeligt udviklet til det norske 
marked, men vinder mere og mere ind på det 
danske og svenske marked grundet dets lave 
vægt og universelle design. AIRSTEPS Fast-Tralle 
kan produceres i alle farver og blive forsynet 
med eget logo. Mulighed for integreret stormlås.
Standardfarve: Grå.
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STILLADSDÆK COMBI-DÆK
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Produkt navn Mål i cm Ca. vægt kg Stilladsklasse Pris i DKK

Combi-dæk 30 x 305 14,8 5 995,-

30 x 300 14,6 5 990,-

30 x 250 12,2 6 900,-

30 x 225 11,4 6 825,-

30 x 200 10,5 6 650,-

30 x 175 9,4 6 600,-

30 x 150 8,6 6 550,-

30 x 125 7,2 6 500,-

30 x 100 6,4 6 450,-

30 x 0,70 6 6 425,-

AIRSTEPS Combi-dæk med og uden krog og med stål endestykke. Dækket er utrolig robust og kommer med 
hejsehul og stabel funktion. Alle vores Combi-dæk er af høj stilladsklasse. Kompatibelt med bl.a. cuplock systemet. 
Nemt at på-/afmontere krogene. Combi-dækket tilbydes i alle dimensioner og kan produceres i alle farver og blive
forsynet med eget logo. 
Standardfarve: Grå.
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STORMSIKRINGHEJESEHUL

STABEL-FUNKTION

OC-dækket er i komposit med stål endestykke, indbygget stabel funktion, stormsikring og 
hejsehul. OC-dækket er kompatibelt med Octo- og +8 systemer. 
Stilladsklasse 5 & 6 i henhold til DIN EN 12811.

STILLADSDÆK OC-DÆK



www.nordicplatform.dk www.nordicplatform.dk 17

Produkt navn Mål i cm Ca. vægt kg Stilladsklasse Pris i DKK

OC-dæk 48,5 x 175 13,8 6 850,-

48,5 x 150 12,5 6 800,-

48,5 x 125 11,2 6 750,-

AIRSTEPS OC-dæk kan produceres i alle farver og blive forsynet med eget logo. 
Standardfarve: Grå.
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Produkt navn Mål i cm Ca. vægt kg
stål endestykke

Ca. vægt kg
alu endestykke

Stillads-
klasse

Pris i DKK
stål endestykke

Pris i DKK
alu endestykke

SL/LA-dæk 32 x 307 15,8 14,3 5 995,- 1095,-

32 x 257 12,2 10,7 6 875,- 975,-

32 x 207 10 8,5 6 650,- 750,-

32 x 157 8 6,5 6 550,- 650,-

32 x 109 6 4,5 6 450,- 550,-

32 x 73 5 3,5 6 350,- 450,-

SL-dækket er kompatibelt med SL-Plettac’s systemer. 
AIRSTEPS SL-dæk med aluminium endestykke opfylder 
alle belastningskrav og er klasse 5 & 6 i henhold til 
DIN EN 12811. Nordic Platform tilbyder SL dæk i alle 
dimensioner og med skridsikker overflade. SL-dæk kan 
produceres i alle farver og blive forsynet med eget logo.
Standardfarve: Grå.

AIRSTEPS LA-dæk opfylder alle belastningskrav. Stål endestykke kommer med indbygget stabel funktion. LA-
dækket er kompatibelt med Layher’s systemer. Som det gælder alle vores dæk er det klasse 5/6 i henhold til DIN 
EN 12811. Nordic Platform tilbyder LA dæk i alle dimensioner og med skridsikker overflade. AIRSTEPS LA-dæk 
kan produceres i alle farver og blive forsynet med eget logo.
Standardfarve: Grå.

STILLADSDÆK LA-DÆK

STILLADSDÆK SL-DÆK
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SPECIELLE LØSNINGER

Nordic Platform laver dæk til mange andre formål end stilladser. Vores platforme bruges bl.a. til tribune dæk, gangbroer 
og trapper. Vi kan også lave platforme til dit specifikke behov i alle længder og bredder (fx i 40 mm eller 48 mm bredde). 
Produkterne kan produceres i alle farver og blive forsynet med eget logo.
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EKSTRA SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN!
Ifølge DIN 4420 skal fritstående stilladser forankres lodret og parallelt til facaden (træk/tryk). Rørfastgørelsen 
udelukker risikoen for at stilladset trækkes fri eller trykkes ind mod facaden pga. last eller vindtryk. Montering 
af rørfastgørelsen sker samtidig med den trinvise opbygningen af stilladset. Rørfastgørelsen kan produceres i 
lige præcis de farver som man ønsker (rød, orange, gul, grøn og blå er standard)! 

Dette medfører at man nemt kan kontrollere om tilbehøret sidder rigtigt på lang afstand. Samtidig vil farven 
skille sig udpå stilladset, så hovedskader minimeres! Ønsker man at tilpasse produktet, kan dette nemt gøres 
med en fukssvans.

STILLADS TILBEHØR RØRFASTGØRELSE

MED STÅL KROG
Træk-og trykkraft på min.1.000 kg.
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Produkt navn Mål i cm Træk-og Trykkraft i kg Ca. vægt
kg Pris i DKK

Rørfastgørelse i Komposit 
med stål krog

40 min. 1.000 0,7 139,-

50 min. 1.000 0,8 149,-

70 min. 1.000 1,0 159,-

80 min. 1.000 1,1 169,-

100 min. 1.000 1,2 179,-

120 min. 1.000 1,4 199,-

med logo (ordre mængde: min. 500 stk.) 20,-

Komposit Stilladsrør Ø 48,3 mm

99,-
pris pr. meter

LET OG STÆRK!
Stilladsrøret i komposit er kompatibelt med alle Ø 48,3 mm rør. 
Ønsker man at tilpasse produktet, kan dette nemt gøres med en fukssvans. 

STILLADS TILBEHØR
KOMPOSIT STILLADSRØR
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Ved køb af disse produkter, så hjælper du 
os med at gøre en forskel ved at trække 
plast, fiskenet mv. op af havet og få det 
genanvendt til nye produkter. Det hjælper 
både dyrene i havet, os mennesker for ind-
tag af mikroplast og forhåbentlig kommer 
vores forurenede oceaner til at blive bare 
lidt mindre forurenede med tiden - til gavn 
for alle på denne klode.

Nordic Platform producerer stilladstilbehør 
fremstillet af genanvendelige materialer 
fra havet og udgør derfor et vigtigt bidrag 
til miljøbeskyttelse. Størstedelen af vores 
stilladstilbehør bliver nu hovedsageligt 
produceret i havplast og det er uden at gå 
på kompromis med kvaliteten og styrken 
af produkterne.

STILLADS TILBEHØR AF HAVPLAST
STILLADS TILBEHØR FREMSTILLET AF GENANVENDELIGE AFFALDS-MATERIALER FRA HAVET
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STILLADS TILBEHØR KASSESKÆRM
SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN
Kasseskærmen bruges til afskærmning på stilladset ved tagarbejde. Den måler 110 x115cm og er med 
håndtag for lettere håndtering. Produktet vejer 10,5 kg og er lavet af stærkt plastmateriale (hovedpart 
er havplast).
Farver: sort og grøn.

STILLADS TILBEHØR 
TRALLELÅS
Vores nye Trallelås i havplast er godkendt som 
opdriftslås og benyttes til vores AIRSTEPS Tralle.
Produktet vejer ca. 0,03 kg.
Farver: sort og grøn.
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Spacefilleren er specielt designet til at lukke hullet som opstår på stilladset mellem stilladsdækkene. Vores 
Spacefiller er produceret i havplast og produktet har en lav vægt og høj styrke. Vægten er KUN 1 kg. pr. 
meter. Produktet er utrolig nemt at montere og kan låses fast uden problemer. Spacefilleren kan saves over 
med en fukssvans, så den ønskede længde opnåes, og der kan bores huller i spacefilleren til stropper. 
Spacefilleren fås i farverne grøn og sort.

STILLADS TILBEHØR
SPACEFILLER

SPACEFILLEREN LUKKER HULLET SOM OPSTÅR PÅ STILLADSET MELLEM STILLADSDÆKKENE
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Vores Sikkerheds  Cap minimerer risikoen for hovedskader. 
Påføres nemt og passer til alle Ø48,3mm rør. Sikkerheds 
cappen produceres i havplast. 
Kan produceres i farverne: Grøn og sort. 

Trykpladerne er lavet af kraftigt havplast. Undgå 
skader på de underliggende overflader.

For at sikre fodlisterne, så er det nødvendigt at 
vores fodlistebeslag monteres på stilladsrammen. 
Fodlisterne kan nemt indsættes i beslagene som er 
lavet af havplast og kan fås i sort eller grøn. 

Grisehalen bruges til at låse søjlerne/rammerne sammen. 
Produktet er produceret i havplast i et let og stærkt 
materiale. Kan produceres i farverne: Grøn & sort.

STILLADS TILBEHØR
GRISEHALE

STILLADS TILBEHØR
FODLISTEBESLAG

STILLADS TILBEHØR
TRYKPLADE

STILLADS TILBEHØR
SIKKERHEDS CAP
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ET MENINGSFULDT BIDRAG TIL FREMTIDEN
STILLADS TILBEHØR FREMSTILLET AF GENANVENDELIGE AFFALDS-MATERIALER FRA HAVET.

Produktnavn Mål i cm Ca. vægt kg Pris i DKK

Kasseskærm

 110 X 115 10,5 395,-

Spacefiller

1 m 1 kg per meter
150,-

per meter

Trykplade

20 x 20 0,02 45,-

Grisehale 0,01

14,-
Ordre mængde: min. 1.000 stk.

Fodlistebeslag

11,6 x 7,4 x 10 0,02 50,-

Sikkerheds cap

Passer til alle
48,3 mm rør

Standard farve:
Sort & Grøn.

500 stk. i en sæk
20,-

Trallelås

Standard farve:
Sort & Grøn 0,03 40,-

1 kg. hav-plastik sparer 2,1 kg. Co2 i miljøpåvirkning.

HAVPLAST 
BANNER

Ved køb af vores havplast produkter er der mulighed for 
at få et tilhørende havplast banner og dermed illustrere for 
omverdenen, at man er miljøbevidst. Banneret kan designes 

efter dine ønsker i forbindelse med placering af logo.
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1. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring: Som alt andet byggemateriel skal AIR-
STEPS naturligvis også rengøres og vedligeholdes for 
at bevare produktets værdi i mindst det tidsrum, der 
er garanteret eller planlagt. Profiler, endestykker og 
crossbeams er resistente overfor middelstærke baser 
og syrer – herunder også saltsyre i forbindelse med 
afrensning af murværk – og kan derfor afrenses med 
de fleste markedsførte midler. Komposit, i modsætning til 
aluminium, er resistent overfor de i byggeprocessen ofte 
benyttede basiske midler, som f.eks. natriumhydroxid.

Mekanisk afrensning er dog i tilfælde af alvor-
lig til-smudsning også nødvendigt og muligt, 
så længe der ikke anvendes skærende værktøjer. Ved 
højtryksrensning tages de samme forholdsregler som ved 
afrensning af finértraller, idet højt tryk og lille afstand 
til emnet bør undgås for at modvirke overfladeskader.

2. BORTSKAFFELSE
Afbrænding – genvinding af plankernes energiindhold: 
profilen indeholder 35%-vægt brændbart materiale, så 
kasserede profiler giver derfor et væsentligt energibi-
drag i forbindelse med afbrænding, dog er det ikke alle 
forbrændingsanlæg der tillader, at væsentlige mængder 
glas indgår i aske indholdet. Da polyester kun består 
af grundstofferne kul, brint og ilt, vil der ved korrekt 
forbrænding kun udvikles kultveilte og vanddampe, 
og ingen miljøgifte.

3. GENBRUG
Komposit materialet er neutralt i den forstand, at det 
er meget svært nedbrydeligt i naturen. Det er derfor 
egnet til – efter passende neddeling til granulat eller 
som fyldmateriale i stabile blandinger som beton, i as-
faltblandinger og som underlag for vejopbygninger i 
forbindelse med andet sten- og grusmateriale. Endestyk-
ker og crossbeams kan i større mængder også indgå 
som værdifuld genbrugsplast i utallige produktioner 
af plastprodukter.

MILJØFORHOLD
OMHYGGELIG BRUG - VI TÆNKER PÅ MILJØET!



NORDIC PLATFORM
Norgesvej 49 | DK-6100 Haderslev      
Tel: (+45) 74 53 00 01

info@nordicplatform.dk
www.nordicplatform.dk

Lager & Kontor: 
Kallerupvej 54 | DK-2640 Hedehusene
Industrigatan 34 | SE-29539 Bromölla 

Priserne i dette katalog er gældene fra 01.10.2020. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og prisændringer uden yderligere varsel.
Vægten på produkterne kan variere med +/- 0,5%. Alle garantier er fabriksgarantier. Alle priser er ekskl. moms og fragt ab lager.


