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NORDIC PLATFORM
Sedan starten 2012 har Nordic Platforms huvudmål varit att utveckla
ställningsplank som förenklar arbetet för användarna och gör arbetet
säkrare. Med denna målsättning ingick vi ett samarbete med ledande
experter inom komposit och fick på så vis utvecklat AIRSTEPS kompositplank. 

Lanseringen föregicks av tre års forskning och utvecklingsarbete, vilket var 
nödvändigt för att nå de krav och den standard som krävs. 2012 lämnade 
de första AIRSTEPS ställningsdäck produktionshallen och idag har vi kun-
der över hela världen.

NORDIC PLATFORMS
KOMPOSIT DÄCK
Genom sina unika egenskaper är komposit mycket väl lämpat för tillverkning 
av ställningsdäck. AIRSTEPS har tagits emot oerhört väl och används idag 
i många länder. Den låga vikten och höga lastkapaciteten på AIRSTEPS 
ställningsplank bidrar till ökad säkerhet på byggarbetsplatsen.

Genom våra AIRSTEPS ställningsdäck har vi förmånen att erbjuda bran-
schen ett starkare, lättare och i alla avseenden mera hållbart alternativ. 
AIRSTEPS ställningsdäck har hög bärighet, lång livslängd, är fuktavvisande, 
UV-resistent, har lågt vikt och är mycket lätta att rengöra.

AIRSTEPS®

           Som det enda företaget i världen producerar 
           Nordic Platform ställningsdäck i komposit.
Vi har därmed utmanat marknaden som primärt är 
dominerad av tunga trä- och stålplattformar
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Det innovativa och tåliga AIRSTEPS kompositdäcket absor-
berar ingen fukt och sväller inte. Materialet är resistent mot alla 
standard kemikalier och bevarar sina specifika, mekaniska och
fysiska egenskaper både vid höga och låga temperaturer. 
Sammantaget ger detta en lång livslängd. Kompositens mil-
jövänliga egenskaper innebär att materialet kan återanvändas.
Produkterna har med råge klarat diverse testprocedurer och 
uppfyller alla krav och standarder som föreskrivs. 

Alla utförda tester bekräftar kompositens unika egenskaper, 
både sett från tekniska aspekter samt hur produkterna mottages 
på arbetsplatser där man använder AIRSTEPS. Våra ställnings-
däck har försetts med en extremt halksäker yta. 

Den låga vikten medför även många ekonomiska fördelar, då 
man kan lasta fler ställningsdäck på lastbilarna på grund av 
detta. Dessutom går det snabbare vid uppbyggnad och rivning 
eftersom däcken är lättare att hantera.

AIRSTEPS tar inte upp eller förmedlar kyla som till exempel 
aluminium och stål. Denna egenskap är mycket uppskattad av 
våra användare, speciellt vintertid i Skandinavien. AIRSTEPS 
är klassade som lastklass 6 i längder upp till 2,5 meter och
därefter i lastklass 5 enligt DIN EN 12811. AIRSTEPS egenska-
per överensstämmer med de senaste säkerhetsföreskrifterna. 
AIRSTEPS är patentskyddat.

AIRSTEPS STÄLLNINGSDÄCK I KOMPOSIT
ETT NYTT OCH FÖRBÄTTRAT ALTERNATIV 

TILL TRÄ, STÅL OCH ALUMINIUM
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AIRSTEPS LOGO DÄCK
DESIGNA SJÄLV!

PROFILERA ER PÅ ERA EGNA AIRSTEPS 
OCH BESTÄM SJÄLV FÄRGEN!

AIRSTEPS®

AIRSTEPS kan tillverkas i valfri färg och förses
med egen logotype. Detta ger en god varumärkes-

profilering för verksamheten, eftersom färg och logo-
type lever med däcket hela dess livslängd. Dessutom 

avskräcker det märkbart från stöld.



www.nordicplatform.dk www.nordicplatform.dk6

PRODUKTIONSMETOD
AIRSTEPS – PULTRUDERADE KOMPOSITDÄCK
En effektiv produktion säkrar för bästa kvalitet!
AIRSTEPS framställs genom pultrudering, som är en metod för tillverkning av fiberförstärkta polymer profiler. Framställningen 
sker i en kontinuerlig ström där man uppnår samma höga kvalitet rakt igenom. Våra ingenjörer har konstant förbättrat och 
optimerat produktionsmetoden och har nu uppnått en optimalisering av styrka, hållbarhet, viktförhållanden och design av 
materialet.

THERMAL
AGING 

UV
AGING

MATERIALE EGENSKAPER
2000 timmar vid 80°C.

ISO 4892-2: 2006 metod A
Testet utfördes med en vattenkyld xenon-lampa med två Borosilikatfilter. Svartstan-
dard-temperaturen var 65°C och lufttemperaturen 38°C.
Ljusintensiteten blev kontrollerad vid 340 nm på 0,5 l W/m2nm.
Proverna togs efter 2000 timmar, vilket motsvarar 2 års direkt soljus i Skandinavien

ALKALI & HCL FÖRÅLDRANDE 
Materialet är motståndskraftigt mot alkaliska material, såsom gips och murbruk. 
Produkterna är testade nedsänkta i en50-gradig mättad lösning av CaOH2 i 500 
timmar.
 

ALKALI & HCl
AGING

 KÄLLA: 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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FRAMTIDENS MATERIAL
Tack vare sin robusthet och låga vikt passar komposit mycket bra för att utsättas för belastningar. 
AIRSTEPS är ett solitt, starkt och ergonomiskt korrekt ställningsdäck med hög bärighet och låg vikt.

 » Hög styrka
 » Flexibelt
 » Otroligt lätt
 » Alla längder och bredder
 » Kan levererars i lastklasser 1 - 6
 » Brandbeständigt (UL94 V-0)
 » Icke strömförande
 » Syra och bas resistent
 » UV resistent

 » Absorberar inte vatten
 » Halksäker yta
 » Temperaturer från -30° till +70°
 » Test med säkerhetsfaktor 3
 » Enkel att rengöra
 » Går att återanvända
 » Lång livslängd
 » Kan fås i valfri färg
 » Kan fås med egen logotype

KOMPOSIT
Starkt material med hög modståndskraft mot

värme, eld, kemikalier och väder.
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VI UTVECKLAR OCH PRODUCERAR
PRODUKTERNA EFTER DINA ÖNSKEMÅL!

Möte

Plan

Kund
Nordic
Platform

AIRSTEPS finns för alla standard-ställningssystem och uppfyller de högsta säkerhetskraven. 
AIRSTEPS kan skräddarsys så att de passar era system och metoderna ni bygger efter. Detta innebär att vi kan
leverera i alla önskade längder och bredder. Alla produkter har en halksäker yta.
Våra ändstycken passar till alla standard-ställningssystem och tillverkas i komposit, aluminium eller stål.
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VI FOKUSERAR PÅ DINA BEHOV OCH IDÉER!

Slutprodukt

Teknisk planering

Produkt ion



www.nordicplatform.dk www.nordicplatform.dk10

STÄLLNINGSPLAN TRALL

Produktnamn Mått i cm Ca. vikt i kg. Lastklass Pris i SEK

Trall

59 x 240 15,9 6 1545,-

59 x 217 14,5 6 1397,-

59 x 195 13,5 6 1334,-

59 x 140 9,6 6 983,-

49 x 240 13,5 6 1411,-

49 x 217 (220) 12,5 6 1320,-

49 x 195 11,5 6 1161,-

49 x 140 8 6 1296,-

Trallås stål

0,5 232,-

Trallås havsplast

0,03 59,-

AIRSTEPS Trall
Ett trall i komposit utvecklat för den nordiska marknaden. 

Detta är marknadens lättaste trall, försedd med stapelfunktion och är mycket enkel att hantera. AIRSTEPS Trall kan 
tillverkas i valfrifärg och förses med egenlogotype. Lastklass 6.

STÄLLNINGS
TILLBEHÖR
TRALLÅS

Trallås
Trallåset används för att säkra löst liggande trall, 
dessa spänns fast och ökar därmed säkerhet på 
ställningen. Tillsammans med låsning med hjälp av 
sparkbräda ger detta en ytterligare säkerhet 
speciellt mot kraftiga vindar.



www.nordicplatform.dk www.nordicplatform.dk 11

AIRSTEPS HA-plank är kompatibelt med HAKI och kan beställas med halkfria ändstycken. 
AIRSTEPS HA-plank kan tillverkas i valfri färg och förses med egen logotype. 
Upp till lastklass 6 enligt DIN EN 12811. Med halkfri yta.
Standardfärg grå. 

STÄLLNINGSPLANK HA-PLANK

Produktnamn Mått i cm Ca. vikt i kg. Lastklass Pris i SEK

HA-plank 23 x 305 12,2 5 1315,-

23 x 250 10,4 6 1169,-

23 x 196,4 8,8 6 919,-

23 x 165,5 7,8 6 829,-

23 x 125 6,6 6 729,-

23 x 105 6 6 685,-
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STÄLLNINGSPLAN + TRALL/HA FAST TRALL

Produktnamn Mått i cm Ca. vikt i kg
stål ändstycke

Ca. vikt i kg
pp ändstycke Lastklass Pris i SEK

stål ändstycke
Pris i SEK

pp ändstycke

Fast-trall

59 x 175 14,5 13,4 6 1510,- 1369,-

59 x 165 13,9 12,8 6 1439,- 1299,-

59 x 150 12,9 11,8 6 1404,- 1264,-

59 x 125 11,3 10,2 6 1264,- 1224,-

59 x 100 9,7 8,6 6 1224,- 983,-

49 x 175 12 11 6 1265,- 1175,-

49 x 165 11,4 10,4 6 1190,- 1102,-

49 x 150 10,5 9,5 6 1155,- 1065,-

49 x 125 9 8 6 1045,- 955,-

49 x 100 8 7 6 899,- 809,-
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AIRSTEPS Fast-trall med ändstycke i komposit 
är ursprunglien utvecklat för den norska mar-
knaden, men vinner mer och mer mark på den 
svenska och danska marknaden på grund av sin 
låga vikt och universella design och användning. 
AIRSTEPS Fast-trall kan tillverkas i valfri färg och 
förses med egen logotype och med möjlighet 
till inbyggt stormlås.
Standardfärg grå. 
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STÄLLNINGSPLANK COMBI-PLANK
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Produktnamn Mått i cm Ca. vikt kg Lastklass Pris i SEK

Combi-plank 30 x 305 14,8 5 1460,-

30 x 300 14,6 5 1455,-

30 x 250 12,2 6 1325,-

30 x 225 11,4 6 1210,-

30 x 200 10,5 6 955,-

30 x 175 9,4 6 880,-

30 x 150 8,6 6 810,-

30 x 125 7,2 6 735,-

30 x 100 6,4 6 660,-

30 x 0,70 6 6 625,-

AIRSTEPS Combi-plank med eller utan krok. Ändstycket är tillverkat i stål och har stapelfunktion samt hisshål. 
Precis som för alla våra däck gäller lastklass 6 upp till 2,5 meter och däröver lastklass 5. Däcket är kompatibelt 
med bland annat cuplock. Krokarna är mycket enkla att montera på eller av. Combi-plank kan erbjudas i alla 
dimensioner och kan tillverkas i valfri färg samt förses med egen logotype.
Standardfärg grå. 
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STORMSÄKRINGLYFTHÅL

STAPELFUNKTION

+ Plan i komposit med ändstycke av stål, med stabel funktion, stormsäkring och lyfthål. + Plan 
är kompatibelt med Octo och +8 systemet.
Lastklass 5 & 6 i enligt till DIN EN 12811.

STÄLLNINGSPLAN + PLAN
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Produktnamn Mått i cm Ca. vikt i kg Lastklass Pris i SEK

+ Plan 48,5 x 175 13,8 6 1250,-

48,5 x 150 12,5 6 1175,-

48,5 x 125 11,2 6 1100,-

AIRSTEPS + Plan kan tillverkas i valfri färg och förses med egen logotype.
Standardfärg grå.  
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Produktnamn Mått i cm Ca. vikt i kg
stål ändstycke

Ca. vikt i kg
alu ändstycke Lastklass Pris i SEK

stål ändstycke
Pris i SEK

alu ändstycke

SL/LA-plank 32 x 307 15,8 14,3 5 1460,- 1610,-

32 x 257 12,2 10,7 6 1285,- 1433,-

32 x 207 10 8,5 6 955,- 1102,-

32 x 157 8 6,5 6 809,- 955,-

32 x 109 6 4,5 6 660,- 809,-

32 x 73 5 3,5 6 515,- 660,-

AIRSTEPS SL-däck uppfyller alla belastningskrav upp 
till lastklass 6 enligt DIN EN 12811. SL-däcket har halk-
säker yta och är kompatibelt med SL-Plettac-system. Vi 
kan erbjuda SL-däck i valfria dimensioner och i valfri
färg samt kan förses med egen logotype.
Standardfärg grå. 

AIRSTEPS LA-plank uppfyller alla belastningskrav. Kan levereras med ändstycken av såväl stål som komposit. 
Vikten är här angiven med kompositändstycken. LA-plank är kompatibelt med Layhers system. Upp till lastklass 
6 enligt för DIN EN 12811. Vi erbjuder LA-plank i alla dimensioner. LA-plank har en halkfri yta. Kan tillverkas i 
valfri färg och förses med egen logotype.
Standardfärg grå. 

STÄLLNINGSPLANK LA-PLANK

STÄLLNINGSPLANK SL-PLANK
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SPECIAL LÖSNINGAR

Nordic Platform tillverkar plank för många andra ändamål än byggnadsställningar. Våra plattformar används bl.a. för läktar 
plank, gångvägar och trappor. Vi kan också skapa plattformar för dina specifika behov i alla längder och bredder (t.ex. i 
40 mm eller 48 mm bredd). Produkterna kan tillverkas i valfri färg och förses med egen logotype.
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EXTRA SÄKERHETEN PÅ BYGGARBETSPLATSEN!
Enligt DIN 4420 skall fristående byggställningar förankras lodrätt och parallellt (drag/tryck).
Väggfästet minskar risken för att ställningen dras bort från fasaden på grund av
belastning eller vind eller att den trycks in mot fasaden.
Montering av väggfastet sker samtidigt med den stegvisa uppbyggnaden av ställningen.
Väggfastena kan tillverkas i vilken färg som helst (standard är röd, gul, grön, blå)
Detta gör att man enkelt kan kontrollera att dessa sitter som de ska på avstånd, då färgen gör att de skiljer sig 
från ställningen. Önskar man någon justering är det enkelt att göra meden fogsvans.

STÄLLNINGSTILLBEHÖR 
VÄGGFASTEN/ANKRINGSRÖR

MED STÅLKROK
Testade i drag och tryck upp till 1000 kg.
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Produktnamn Mått i cm
Träck och

sammenpresningskraft
i kg

Ca. vikt i kg Pris i SEK

Väggfasten i
komposit med stålkrok

40 min. 1.000 0,7 205,-

50 min. 1.000 0,8 219,-

70 min. 1.000 1,0 235,-

80 min. 1.000 1,1 249,-

100 min. 1.000 1,2 265,-

120 min. 1.000 1,4 295,-

med logo (ordre mængde: min. 500 stk.) 29,-

Ställningsrör i komposit Ø 48,3 mm

145,-
pris per meter

LÄTT OCH STARK!
Vår ställningsrör i komposit är kompatibelt med alla Ø 48,3mm rör. 
Önskar man att justera produktet, kan det enklast göras med en fogsvans. 

STÄLLNINGSTILLBEHÖR
STÄLLNINGSRÖR I KOMPOSIT
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När du köper dessa produkter gör du skil-
lnad! Genom att vi samlar in plastavfall 
som ex flaskor och fisknät från haven och 
återvinner det till nya produkter. Det hjälper 
både livet i havet och oss människor då vi 
kan minska påverkan från mikroplast i våra 
kretslopp. Förhoppningsvis kommer våra 
hav att vara mindre förorenade i framtiden 
– till fördel för allt liv på jorden.

Nordic Platform tillverkar ställningstillbehör 
av avfallmaterial från havet och är där-
med med till och bidrar till miljöskyddet. 
Ställningstillbehören är nu huvudsakligen 
producerade av havsplast och det utan att 
kompromissa med vare sig kvaliteten eller 
styrkan i produkterna.

STÄLLNINGTILLBEHÖR GJORDA AV 
HAVSPLAST

STÄLLNINGSTILLBEHÖR GJORDA AV GENANVÄND AVFALLSMATERIAL FRÅN HAVET
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STÄLLNINGSTILLBEHÖR FALLSKYDD
SÄKERHET PÅ BYGGARBETPLATSEN
Fallskydd för din säkerhet vid takarbete. Mått 110 x 115 cm och med hantag för att
enklare hantering. Produkten väger 10,5 kg och är tillverkvad av ett starkt plastmaterial
(Huvudparten är havsplast) Tillverkas i färgen grön och svart.

STÄLLNINGSTILLBEHÖR 
TRALLÅS
Trallåset i havplast används för att säkra de löst
liggande trallen. Det spänner fast och ger en extra
säkerhet till hela ställningen då den låser trallen 
ytterligare mot ställningen jämfört med låsning 
enbart med fotlist. Säkringen gäller framför allt mot 
kraftiga vindstötar.
Används till våra AIRSTEPS trall. 
Produktvikt ca. 0,03
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Vår Spacefiller är tillverkad i havsplast. Några av de största fördelarna med havsplast är den låga vikten 
kombinerat med hög tålighet. Vikten är enbart 1 kg/m. Produkten är oerhört enkel att montera och att låsa 
fast. Dessutom er den mycket enkel att anpassa efter egna behov. Eftersom materialet är havsplast kan man
enkelt justera det som man önskar. Det är möjligt att både borra och såga i materialet.
Fås i färgerna grön och svart.

STÄLLNINGSTILLBEHÖR
SPACEFILLER

Spacefillern är speciellt designad för att fylla ut mellanrum som uppstår mellan ställningsdäcken.
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Ger extra säkerhet på ställningarna. Den
nyutvecklade säkerhetsknoppen minimerar
risken för huvudskador. Enkla att montera och
passar till alla rör på omkrets 48,3 mm.

Tryckplattorna är gjord av kraftigt havsplast
- för att undvika skador på underliggande
yta.

För att säkra fotlisterna är det viktigt att fotlistbesla-
gen monteras på ställningsspiran.
Det är enkelt att montera fotlisterna i beslagen som 
är tillverkad i havsplast. Tillverkas i färgerna svart 
och grön.

Tillverkad i havsplast - lätt och stark. Kan
tillverkas i valfri färg med logotype. Används för
att låsa spirskarvar.

STÄLLNINGSTILLBEHÖR 
LÅSKROK

STÄLLNINGSTILLBEHÖR
FOTLISTBESLAG

STÄLLNINGSTILLBEHÖR
TRYCKPLATTA

STÄLLNINGSTILLBEHÖR
SÄKERHETSKOPP
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ETT MENINGSFULLT BIDRAG TILL FRAMTIDEN
STÄLLNINGSTILLBEHÖR TILLVERKADE AV ÅTERVUNNET AVFALLSMATERIAL FRÅN HAVET

Produktnamn Mått i cm Ca. vikt i kg Pris i SEK

Byggstaket

 110 X 115 10,5 580,-

Spacefiller

1 m 1 kg per meter
220,-

per meter

Tryckplatta

20 x 20 0,02 66,-

Låskrok 0,01

20,-
Order mängd: min. 1000 styck.

Fotlistbeslag

11,6 x 7,4 x 10 0,02 73,-

Säkerhetskopp

Passar till alla
48,3 mm rör

Standard färg:
Svart& grön.

500 stk. i en säck
29,-

Trallås

Standard färg:
Svart & grön 0,03 59,-

1 kg. havsplast sparar 2,1 kg. Co2 i miljöpåverkan.

HAVSPLAST 
BANDEROLL

Vid köp av våra havsplastsprodukter är det möjligt att få 
en havsplast banderoll, där det påvisar för omvärlden att 

man är miljömedveten. Banderollen kan ni designa efter era 
egna önskemål vart ni vill ha eran logga placerad. 
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1. ANVÄNDING OCH SERVICE
Rengöring: Som alla andra produkter från AIRSTEPS så 
skall dem naturligtvis också rengöras för att bibehålla 
styrkan och förlänga produktens livslängd. Ändprofi-
lerna och tvär-narorna är resistenta mot medelstarka 
bas kemikalier, inklusive saltsyra som oftast används 
för att rengöra tegelbruk. Produkten kan man med 
vanligt rengöringsmedel använda utan att fördärva 
kompositen, till skillnad av aluminium är kompositen 
resistent för dom vanligt använda basiska produkterna 
i byggbranschen, som natriumhydroxid.

Vid fallen där produkten är mycket smutsig, där en 
maskin kan vara nödvändigt och är möjligt skall inte 
skärande verktyg användas. Vid användning av hög-
tryckstvätt skall man vidhålla samma försiktigt som vid 
faner’ trall / plywoodskivor. Högt tryck på nära håll 
kan skada ytan på produkten.

2. KASSERING
Brännbart avfall  - återvinning av plankornas energiin-
nehåll: plankorna innehåller 35 volymprocent brännbart 
material, så uttjänta plankor bidrar med stora mängder 
energi i samband med förbränning, dock är det inte 
alla förbränningsanläggningar som tillåter att större 
mängder glas får finnas i askan. Eftersom polyester 
endast består av ämnena kol, väte och syre, så kom-
mer inga miljögifter att bildas i samband med korrekt 
förbränning utan endast kolmonoxid och vattenångor. 

3. ÅTERVINNING
All komposit i våra produkter är neutrala i den
mening att det är mycket svårt att bryta ned i
naturen. Däremot så kan den malas ned för att få fram 
ny granulat sompassar för att blandas i andra material 
som till exempel betong, asfalt eller andra underlag för 
vägbygge där det ingår grus och sand.

MILJÖFÖRHÅLLANDEN
VI TÄNKER PÅ MILJÖN!
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www.nordicplatform.se

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

Priserna är gällande från och med 01.10.2020. Förbehåll lämnas avseende tryckfel, slutförsäljning samt prisförändringar som är utom bolagets påverkan.
Alla lämnade garantier är fabriksgarantier. Samtliga angivna priser visas exklusive moms och frakt. 


