Befaringsmanual
Rett trapp
1. Hvilket materiale er veggen laget av?
(betong, mur, trepanel, sponplater, gips, leca, etc)
2. Når du ser opp trappen, på hvilken side vil AssiStep monteres?
Høyre
Venstre
3. Ta følgende mål i trappen:
cm
NB! Når du måler vinkelen i
trappen, legg vinkelmåleren
på kanten av hvert trinn.
Lengdemål skal tas opp
langs trappen i samme
vinkel som trappen.

cm
(Avstand til hindring eller
der veggen slutter)

Den gjennsomsnittlige
vinkelen i trappen avgjør
hvilke buemoduler og
svingmoduler som
brukes.

cm
(lengde)

Grader
(Gjennomsnittlig vinkel i
trappen)

Antall trinn

(Avstand til hindring eller
der veggen slutter)

cm

cm

Navn bruker / kunde

Adresse

Assistanse?
Ring +47 995 60 130 / 980 38 021 eller send mail til installasjon@assistep.no

Telefon / E-post

Befaringsmanual
L-trapp med stigning i sving
1. Hvilket materiale er veggen laget av?
(betong, mur, trepanel, sponplater, gips, leca, etc)
2. Når du ser opp trappen, på hvilken side vil AssiStep monteres?
Høyre
Venstre
3. Ta følgende mål i trappen:
cm

cm
(avstand til veggen
slutter, eller nærmeste
hindring)

NB! Når du måler vinkelen i
trappen, legg vinkelmåleren
på kanten av hvert trinn.
Lengdemål skal tas opp
langs trappen i samme
vinkel som trappen.

cm

(lengde)

grader

Den gjennsomsnittlige
vinkelen i trappen avgjør
hvilke buemoduler og
svingmoduler som
brukes.

(gjennomsnittlig
vinkel i denne
trappeseksjonen)

Antall trinn

cm

Grader

(Bredde)

cm

Ring +47 995 60 130 / 980 38 021 eller send mail til installasjon@assistep.no

(Avstand til veggen
slutter eller nærmeste hindring)

Antall trinn

Grader

(gjennomsnittlig vinkel i
denne trappeseksjonen)

cm

Assistanse?

Navn bruker / kunde

Adresse

Telefon / E-post

Befaringsmanual
L-trapp med repo
1. Hvilket materiale er veggen laget av?
(betong, mur, trepanel, sponplater, gips, leca, etc)
2. Når du ser opp trappen, på hvilken side vil AssiStep monteres?
Høyre
Venstre
3. Ta følgende mål i trappen:
cm
NB! Når du måler vinkelen i
trappen, legg vinkelmåleren
på kanten av hvert trinn.
Lengdemål skal tas opp
langs trappen i samme
vinkel som trappen.

cm
(avstand til veggen
slutter, eller nærmeste
hindring)

Den gjennsomsnittlige
vinkelen i trappen avgjør
hvilke buemoduler og
svingmoduler som
brukes.

cm

(lengde)

grader
Antall trinn

cm

cm
(Bredde)

cm

Ring +47 995 60 130 / 980 38 021 eller send mail til installasjon@assistep.no

(Avstand til veggen
slutter eller nærmeste hindring)

cm

Grader

Antall trinn

cm

Assistanse?

Navn bruker / kunde

Adresse

Telefon / E-post

Befaringsmanual
U-trapp med stigning i sving
1. Hvilket materiale er veggen laget av?
(betong, mur, trepanel, sponplater, gips, leca, etc)
2. Når du ser opp trappen, på hvilken side vil AssiStep monteres?
Høyre
Venstre
3. Ta følgende mål i trappen:
Grader

cm

(Gjennomsnittlig
vinekl i denne

seksjonen)

cm

Antall trinn

NB! Når du måler vinkelen i
trappen, legg vinkelmåleren
på kanten av hvert trinn.
Lengdemål skal tas opp
langs trappen i samme
vinkel som trappen.

Grader

cm
Den gjennsomsnittlige
vinkelen i trappen avgjør
hvilke buemoduler og
svingmoduler som
brukes.

cm
(Lengde)

Grader
(Gjennomsnittlig vinkel
i denne trappeseksjonen)

cm

Antall trinn

cm
Grader

cm

Ring +47 995 60 130 / 980 38 021 eller send mail til installasjon@assistep.no

(Avstand til hindring
eller veggen slutter)

Grader

(Gjennomsnittlig vinkel i
denne seksjonen)

cm

(Lengde)

Antall trinn

Assistanse?

Navn bruker / kunde

Adresse

Telefon / E-post

Befaringsmanual
U-trapp med ett repo
1. Hvilket materiale er veggen laget av?
(betong, mur, trepanel, sponplater, gips, leca, etc)
2. Når du ser opp trappen, på hvilken side vil AssiStep monteres?
Høyre
Venstre
3. Ta følgende mål i trappen:
cm

(avstand til hindring)

antall trinn

grader

cm

cm

NB! Når du måler vinkelen i
trappen, legg vinkelmåleren
på kanten av hvert trinn.
Lengdemål skal tas opp
langs trappen i samme
vinkel som trappen.

cm

Den gjennsomsnittlige
vinkelen i trappen avgjør
hvilke buemoduler og
svingmoduler som
brukes.

cm

cm

Ring +47 995 60 130 / 980 38 021 eller send mail til installasjon@assistep.no

cm

(avstand til hindring)

cm

grader

antall trinn

cm

Assistanse?

Navn bruker / kunde

Adresse

Telefon / E-post

Befaringsmanual
U-trapp med to repo
1. Hvilket materiale er veggen laget av?
(betong, mur, trepanel, sponplater, gips, leca, etc)
2. Når du ser opp trappen, på hvilken side vil AssiStep monteres?
Høyre
Venstre
3. Ta følgende mål i trappen:
cm

(avstand til hindring)

cm

grader

antall trinn

cm

cm

NB! Når du måler vinkelen i
trappen, legg vinkelmåleren
på kanten av hvert trinn.
Lengdemål skal tas opp
langs trappen i samme
vinkel som trappen.

cm
Den gjennsomsnittlige
vinkelen i trappen avgjør
hvilke buemoduler og
svingmoduler som
brukes.

cm
grader

antall trinn

cm

cm

Navn bruker / kunde

cm

(avstand til hindring)

cm

grader

antall trinn

cm

Assistanse?

Ring +47 995 60 130 / 980 38 021 eller send mail til installasjon@assistep.no

Adresse

Telefon / E-post

Vedlegg AssiStep-befaring
Skisser / beskrivelse av foreslått løsning
Skisse av løsning:

Eventuell beskrivelse:

Sted / dato …………………………………………….………………..

__________

___________

___________

Lokal formidler

Bruker / Pårørende

Leverandør

4. Ta følgende bilder av trappen:

A. Oversiktsbilde av hele trappen

B. Området i toppen av trappen.
Bildene må vise hvor veggen slutter
og hvor evt. hindringer kommer.

C. Området i bunnen av trappen
Bildene må vise hvor veggen slutter
og hvor evt. hindringer kommer.

D. Detaljbilder som viser hindringer eller vanskelige / utstikkende områder av trappen.
Ta gjerne bilde med målbånd som viser hvor langt hindringen stikker ut.

