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TILGJENGELIGE LØSNINGER

• trappetrinnutfyllinger

• typer rekkverk

• korrosjonsbeskyttelse

• korrosjonsmaterialer 

INDUSTRITRAPPER

• industritrapper med rett løp

• spiraltrapper/spindeltrapper
 
RØMNINGSTRAPPER

TEKNISKE STIGER

STÅLPLATTFORMER

• betjenings- og tilgangsplattformer 
for tanker

• betjeningsplattformer for maskiner 
og produksjonslinjer 
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UTVALGTE UTFØRTE PROSJEKTER

Svensk-polsk produsent som har datterselskaper i Polen,  Sverige og 

Storbritannia

Flerårs erfaring i produksjon av trapper, stålplattformer for industri 

og byggebransje

Egne konstruksjons- og teknologikontor og forsknings- og 

utviklingsavdeling

Moderne produksjonsanlegg med automatisert maskinpark

Høyt kvalifisert personell av teknikere og ingeniører og produksjon

Allsidig kundeservice: prosjekt, produksjon, salg, utleie, transport, 

montering og service i Europa

Produsenten er sertifisert av TÜV SÜD Polska nr.2527, i samsvar 

med EN 1090-1, EN 1090-3 normene. Bruksegenskapene til produkter 

er bekreftet med CE-merking.

  INNHOLDSFORTEGNELSE

GRUPPEN
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Informasjon som er presentert i dette reklamematerialet er bare informativ og illu-
strerende. Produktspesifikasjon skal kontrolleres med tekniske data som er spesifi-
sert av produsenten.

POTENSIALET TIL TLC GRUPPEN
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Trapper med rett løp - universelle konstruksjoner som brukes som utvendig eller innvendig tilgang til alle typer 
bygg.

Spiraltrapper/spindeltrapper - lette, innovative prosjekter som passer til både nye og oppussete bygninger.  
Deres fordel er at konstruksjonen krever lite overflate. Trappers spirale form gjør at rekkverk som er rett overfor 
brukeren, utgjør en beskyttelse for et fall.

INDUSTRITRAPPER

TEKNISKE STIGER

Sveisede eller sammenskrudde lette konstruksjoner av stål, også rustfritt stål. De er lett å montere og har stor 
motstandsdyktighet. De er tilgjengelige i to versjoner:

Etter kundens prosjekt -  utført i henhold til kundens dokumentasjon eller basert på de angitte retningslinjene i 
form av standarder og byggevilkår.

(Modulære) systemer - konfigurert av standardelementer.  Modulær konstruksjon gjør det mulig å oppnå en 
bestemt tilgangshøyde. Stiger i bruksfase kan utvides med tilleggselementer, for eksempel mellomtrinn, lås av 
ryggbøyle for sikkerhet, osv.

Rømningstrapper ble opprettet for å oppfylle de høyeste sikkerhetsnormene. Det er en billigst, raskest og enklest 
måte på å sikre en sikker rømningsvei som oppfyller alle krav og regler. Det er mulig å sikre tilgang til trapper fra 
utsiden, mens evakuering foregår uten opphold fra innsiden.

RØMNINGSTRAPPER

Stålplattformer brukes praktisk i alle industrigrener. Firmaet TLC produserer plattformer i henhold til EU regler 
eller regler i brukerland.

Betjenings – og tilgangsplattformer for tanker -  horisontale plattformer på, rundt eller mellom stordimensjonale 
tanker som er forbundet med dem i konstruksjoner.

Betjeningsplattformer for maskiner og produksjonslinjer  -  plattform eller et sett av plattformer som kan strekke 
seg gjennom flere etasjer/nivåer.

STÅLPLATTFORMER

Firmaet TLC prosjekterer og produserer trapper, plattformer og stiger i henhold til standarder og 

forskrifter som gjelder i Europa og verden.

GENERELL INFORMASJON
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TYPER REKKVERKTRAPPETRINNUTFYLLINGER

Gitterrist

Profilert gitterrist 
OFF-SHORE type

Tåreplate

Glattplate

Betong
 

Terazzo

Plastrist

Industriell                                                        Trygg

KONSTRUKSJONSMATERIALER

Stål S235/S355

Rustfritt stål 304/316

Aluminium

Varmforzinking ihht. PN-EN ISO  (DIN 50976)

Pulvermaling i RAL farger

Duplex belegg

Sprøytemaling i RAL farger ihht. PN-EN ISO 12944-5

Maling med ildfaste malinger

KORROSJONSBESKYTTELSE

TILGJENGELIGE MATERIALER OG LØSNINGER
  |  Architectural Metalwork
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Industritrapper med rett løp

MED ETT NIVÅ                                                            

Spiraltrapper/spindeltrapper

MED EN BÆRENDE MIDSTOLPE PÅ HENGERE

INDUSTRITRAPPER

TLC gjennomfører prosjekter ved å anvende standardmaterialer tilgjengelige på markedet. Det gir 
mulighet til å forkorte betydelig gjennomføringsfristen og optimalisere kostnader. På kundens ønske er det mulig  
å gjennomføre prosjekter ved bruk av ikke-standardiserte materialer og løsninger.

 

     MED FLERE NIVÅER

MED SENTRUMRØR OG HYLSER

Spiraltrappers hovedoppgave er å gi tilgang til etasje/nivå i industribygg (lager, tanker, lagringssilo, 
produksjonsanlegg), boligbygg og offentlige bygninger (kjøpesentre, idrettsanlegg).

Høy kvalitet av materialer sikrer holdbarhet og motstand mot mekaniske skader.

Korrosjonsbeskyttelse sikrer holdbarhet for nødvendig korrosjonsklasse både ute og inne av bygg.

Garanti for sikker bruk takket være ulike typer trinnutfyllinger og rekkverk.

      Lett konstruksjon resulterer i enkel montering og demontering. 
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Det er mulig å omslutte den ytre trappeoppgangen med systemgjerdepaneler eller sandwichpaneler 
sammen med en systemport som sikrer tilgang til trappen fra utsiden, mens evakuering foregår uten opphold  fra 
innsiden.

 

RØMNINGSTRAPPER

Rømningstrappers hovedoppgave er å gi rømningsvei i form av trapper  inne og ute av offentlige bygninger og 
boligbygg. 

Forsterket konstruksjon har stor motstandsdyktighet mot høy belastning og presse fra stor folkemengde.

Mulighet til å dekke konstruksjonen med svellende ildfaste malinger.

Prosjekter utføres i henhold til regler som gjelder i et bestemt område og sikrer på den måten oppfylling av de 
høyeste sikkerhetsnormene.

Mulighet til å dekke trapper med maling i advarselsfarger.

  |  Architectural Metalwork

!

  tlc.eu
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TLC anbefaler å anvende systemløsninger. Tekniske systemstiger garanterer sikkerhet og rask levering, 
mens prosjekteringsprosess utelates. De foreslåtte standardløsningene tillater ulik konfigurasjon av stiger.

Tekniske stiger
SYSTEMSTIGER/ MODULÆRE STIGER                       ETTER KUNDENS PROSJEKT

TEKNISKE STIGER

Stiger brukes til inspeksjoner av industri- og energianlegg (f.eks. kjøletårn) og offentlige anlegg.

Sikkerhet ved bruk sikres av sklisikre trinn og ryggbøyle.

Lett konstruksjon garanterer enkel og rask montasje.

Stiger er egnet til montering og demontering ute og inne av bygninger.

Modulær konstruksjon garanterer enkel og rask demontering.

Mulighet til å dekke stiger med maling i advarselsfarger.

  |  Architectural Metalwork  |  Architectural Metalwork  tlc.eu
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Tilleggsutstyr er avhengig av driftsforhold. Det er blant annet: stålrekkverk og stålspilerekkverk, ståltrapper 
eller tekniske stiger m.fl.

Betjeningsplattformer for maskiner og produksjonslinjer

Betjenings- og tilgangsplattformer for tanker

VIKTIG!

STÅLPLATTFORMER
  |  Architectural Metalwork  tlc.eu

Betjenings- og tilgangsplattformers hovedoppgave er å gi tilgang til en tanke.

Hovedoppgaven til betjeningsplattformer for maskiner og produksjonslinjer er å støtte den teknologiske linjen 
ved å sikre god og trygg tilgang til maskiners øvre deler og optimalisere og forbedre produksjonsprosessen.

Mulighet for modulær utbygging av plattformen.

Utførelse i henhold til dokumentasjonen utarbeidet av TLC sine konstruktører, eller dokumentasjonen 
overlevert av kunden.

Rådgivning knyttet til forskrifter og normer, og profesjonell montering.
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STANSEMASKIN TIL BLIKK 
UTKUTTING OG UTFORMING AV BLIKK

      Arbeidsfelt 1500x3000mm

      Blikks tykkelse fra 0,5 til 3 mm

Ensidig teknologisk beskyttelsesrand – 50mm

Materiale: S235, S355, DC01, cortenstål, aluminium, 
forzinket blikk Z275

POTENSIALET TIL TLC GRUPPEN
ROBOT TIL SVEISING

SVEISING AV KONSTRUKSJONSSTÅL OG RUSTFRITT 
STÅL VED BRUK AV MAG-METODE

2 korte arbeidsfelt: lengde 4 000 mm,  bredde 1 500 mm

1 langt arbeidsfelt: lengde 10 000 mm; bredde: 1 500 mm

Maks. bæreevne (kort felt): 500 kg

Maks. bæreevne (langt felt): 1 000 kg

KLIPPEMASKIN TIL BLIKK
Numerisk styrt 
KLIPPING VED BRUK AV PLASMA OG OKSYGEN

Arbeidsfelt: lengde: 6 000 mm; bredde: 2 000 mm

Klipping av blikkplater av konstruksjonsstål  
i tykkelse opp til 25 mm (plasma) og opp til 40 
mm (oksygen)

  |  Architectural Metalwork

  tlc.eu

LASERKUTTING 
PROFILER, ÅPNE FORMER, RØR 

Materialer laget av konstruksjonsstål og rust-
fritt stål med rundt (Ø15 - 240 mm), firkantet 
(Ø15 - 200 mm), rektangulært, ovaltt, flatt 
tversnitt og spesielt tversnitt innskrevet i en 
sirkel med en diameter på 240 mm

Min. lengde av materiale: 2 500 mm, maks: 
 12 500 mm, maks. vekt av materiale: 40 kg/m

Flate profiler: 40x5 - 200x12 mm, profiler L, C,
U: 30x20 - 200x200 mm

Maks. tykkelse av materiale som skal kuttes 
15 mm – svart stål, 10 mm – rustfritt stål

Internasjonal aktivitet er et økt spekter av standarder som konstruksjons- og teknologiavdelingens arbeid baserer på.:

SVERIGE SSG POLEN NORGE STORBRITANNIA For
Industriprodukter (EU)

(industrinormer):

Stiger– SSG 6557 i 6559

Rekkverk – SSG 6548,

6551, 6552, 6553

Trapper – SSG 6555

Plattformer – SSG 6550, 

6560

Prosjekter i henhold til

Infrastrukturministerens 

forordningen

(av den 12. april 2002) om

tekniske vilkår bygninger og

deres beliggenhet skal 

 oppfylle. Prosjekter baserer på 

   eurokoder og de polske  

normene.

Tek 10 eller 17 samt

 Byggforskserien:

Trapper - 324.301

Rekkverk - 536.112

BS 5395 – Trapper,

Stiger og gangbroer;

The Engineering

Equipment and Materials

Users Association -

EEMUA

ISO 14122 - maskiner:

14122-1 – utvalg av

konstante midler  

mellom to nivåer

14122-2 – gangbroer og ganger

14122-3 – trapper, 

    trappestiger, rekkverk

14122-4 – faste stiger

TLC Gruppen forbinder på en effektiv måte nordisk kun-
nskap, erfaring og teknologi med polsk foretaksomhet, 
noe som gjør at produksjonsbedriften stadig utvikler 
seg og blir enda mer moderne.
Produksjonen baserer på produksjonskontrollsystem 
som er sertifisert av TÜV SÜD i samsvar med EN 1090 
normen. Våre produkter har CE merking. 
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+48 18 35 00 800
info@tlc.eu
tlc.eu

Inter

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

Inter

+44 2033 690 080
info@intertlc.co.uk
intertlc.co.uk

+46 73 818 34 44
info@nordweld.eu
nordweld.eu 

POLEN SVERIGE STORBRITANNIA

+48 22 720 17 17
info@tlcrental.pl
tlcrental.pl

Architectural Metalwork

Rental

TLC - PRODUSENT AV TRAPPER OG STÅLPLATTFORMER FOR INDUSTRI OG BYGGEBRANSJE

     TLC RENTAL - MOBILE BYGGESIKRINGSSYSTEMER

               NORDWELD TBS - INNOVATIVT UTSTYR FOR BYGGING AV TANKER
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