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Nordpel portaat 100cm 
Nopea korkeussäädettävä porrasratkaisu. Ei enää portaiden hidasta rakentamista yksittäisistä komponenteista. 

• Portaat on kokoontaitettavat ja ne on helppo kuljettaa.
• Pidemmän portaat voi koota ennakkoon haluttuun pituuteen ja kuljettaa työmaalle, jolloin asennus nopeutuu. Kokoaminen onnistuu myös helposti 

vasta työmaalla.
• Portaat voidaan kasata / asentaa kahden ihmisen voimin. Sen jälkeen portaat nostetaan paikoilleen tarvittaessa nostolaitteella.
• 100cm leveitä portaita on saatavana 6 eri pituutta. Portaat voi tarpeen vaatiessa turvallisesti liittää toisiinsa, jolloin päästään jopa 5 m:n korkeuteen. 

Saatavana on myös edullisempi 70cm leveä versio. 
• Askelmien maksimimäärä on 21 käyttämällä esim. 15- ja 6-askelmaisia portaita. Kaikki tarvittavat kiinnikkeet sisältyvät ko. pakettiin. 
• Portaisiin sisältyy kaksi käsijohdetta, jotka asettuvat automaattisesti oikeaan kallistuskulmaan.
• Portaiden askelmat jäävät aina automaattisesti vaakasuoraan kallistuskulmasta huolimatta.
• Portaat lukitaan, kun ne on asetettu oikeaan kulmaan.
• Portaat on sinkittyä terästä. Karhennetut tukevasti kiinnitetyt askelmat estävät liukastumisilta ja vähentää kuran kulkeutumista. 
• Portaiden kokonaisleveys n. 110 cm ja askelmaleveys n. 100 cm. Näin kaksi ihmistä mahtuu kohtaamaan portaissa.
• Portaat on suunniteltu sekä valmistettu EN 12811 Tilapäiset rakenteet standardin mukaan. Tämä standardi määrittelee väliaikaisten työvälineiden 

turvallisuutta. 
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15 sekä 18 askelman mallit 
sisältävät kokoontaittuvan 
lisätuen.

Portaiden sisäleveys 100 cm

Rei’itetty taso antaa hyvän 
pidon.

Kasattavissa pieneen tilaan

Höhe
Height

Entfernung vom 
Stützpunkt
Distance from
point of support

Beispiel: 12-stufige Treppe 42,5°, 
Höhe 2,35 m / Entfernung 2,55 m

Example: 12 Step-Stairway 42.5°
Height 2.35 m / Distance 2.55 m
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Kallistuskulmakaavio
Kallistuskulmakaaviota käytetään sopivan pituisten portaiden valintaan. Portaat voidaan asentaa 30 – 550 kulmaan, Suomessa 30-450.

• Valitse ensin tarvittava nousukorkeus y-akselilta ja piirrä tähän vaakaviiva
• Valitse asteikon yläosasta askelmien määrä (3-21) ja seuraa kaarevaa viivaa kunnes viiva kohtaa nousukorkeutta varten piirtämäsi vaakaviivan. 

Täten saat selville nousukulman. 
• Myös portaiden alkupään etäisyyden rakennuksesta saa selville pystysuoraa viivaa käyttämällä 

Turvaporrasaskelmat
Askelma 23 x 100  
Askelma kaidekiinnikkeellä 23 x 100  
Kaidetolppa 

• Portaat kaiteella yksittäisistä askelmista käyttämällä reisi-/kaidelankkuja
• Askelmat kiinnitetään toisiinsa ja naulataan / ruuvataan reisilankkuihin 
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Nordpel Oy
Vikkiniityntie 5
33880 Lempäälä
03 345 9500
www.nordpel.com 
nordpel@nordpel.com tai 
etunimi.sukunimi@nordpel.com


