
 

  

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

 

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

EN EFFEKTIV OG RIMELIG LØSNING:  

FOTSKRAPERIST I PREFAB KUM 

 

www.nobi.no 

 

 
Trykk her for:  

Skjema for uforpliktende tilbud  

og forespørsler 

 

https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/
https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/
www.nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/


 

  

NOBI Proff – Fotskraperist i prefab kum 

 

NOBI Proff – Belegningsstein NOBI FOTSKRAPERIST I PREFAB KUM: 
En effektiv og rimelig løsning for offentlige- og næringsdrivende bygg.     

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Direkte med produsent:  

Våre kortreiste produkter har 

vært gjennom omfattende 

kvalitetskontroll, slik at du 

som kunde til enhver tid er 

garantert kvalitet.  

Spar både miljø og kostnader 

ved å kutte ut fordyrende 

mellomledd – hos oss 

handler du direkte med 

produsent. 

Større prosjekter:  

NOBI leverer primært til 

Vestland, men kan også 

levere til større prosjekter i 

hele Norge. Vi er 

konkurransedyktig på pris,  

så ta gjerne kontakt for et 

uforpliktende tilbud.  

Spørsmål kan rettes til en av 

våre dyktige kunde-

behandlere som gjerne 

hjelper deg med din 

henvendelse. 

 

 

Direkte med produsent:  

Våre kortreiste produkter har 

vært gjennom omfattende 

kvalitetskontroll, slik at du 

som kunde til enhver tid er 

garantert kvalitet.  

Spar både miljø og kostnader 

ved å kutte ut fordyrende 

mellomledd – hos oss 

handler du direkte med 

produsent. 

Større prosjekter:  

NOBI leverer primært til 

Vestland, men kan også 

levere til større prosjekter i 

hele Norge. Vi er 

konkurransedyktig på pris, så 

ta gjerne kontakt for et 

Grønn konkurransekraft:    

NOBI ønsker ikke bare å 

overholde lover og regelverk  

- vi ønsker å strekke oss litt 

lenger.  

NOBI er miljøsertifisert og 

tilfredsstiller kravene i ISO-

14001. Vi jobber også aktivt 

mot FN Bærekraftsmål og 

realisering av egen miljø-

politikk. Du kan lese mer om 

vår miljøtilnærming her.  

Effektiviser byggeprosessen 

og reduser ditt prosjekts 

miljøavtrykk med kortreiste 

produkter fra NOBI.  

Uforpliktende tilbud:  

Ta direkte kontakt med en av 

våre dyktige kunde-

behandlere, eller benytt dette 

skjemaet for et uforpliktende 

pristilbud eller andre generelle 

forespørsler.  

 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 
PRISTILBUD FRA NOBI 

 

PRISTILBUD FRA NOBI 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

mathias@nobi.no / 928 41 777 

Alexander Grimstad (Bergen) 

ag@nobi.no / 459 74 060  

Martin Heimnes (Bergen) 

mkh@nobi.no / 457 29 542 

 

Odd Sivertsen (Voss) 

odd.sivertsen@nobi.no / 992 03 463 

 

E-post: post@nobi.no 

Nettsted: www.nobi.no 
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NOBI Proff – Fotskraperist i prefab kum 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

NOBI - Prefab fotskraper 

NOBI - Prefab Fotskrapekum: 

  

 

Fotskraperist løser problemer med skitt, grus, glatte fliser etc. 

Produktet er spesielt godt egnet til inngangspartier ved offentlige 

bygg, flyplasser og kontorbygninger.  

 

 

 

Effektivt og rimelig:     

En ferdig produsert fot-

skrapekum med rist er en 

rimelig og effektiv løsning 

istedenfor å foreta støp, 

forskaling og legge rist selv.  

Ved å benytte vår ferdigstøpte 

alternativ, vil du få store 

besparelser ettersom arbeidet 

blir langt mindre tidkrevende.  

Gjennom vår løsning kan du 

faktisk fortsette arbeidet 

umiddelbart etter at kummen 

er satt ned. Dermed kan du 

effektivt planlegge arbeidet i 

forkant, og du vil samtidig få 

den beste kvaliteten på både 

rist og kum. 

 

 

 

 

 

 

Standard - men fleksibel:     

Vi produserer fotskraperne på 

1x1m og 1×0.5m. Fordelen 

med vår løsning er at du kan 

enkelt tilpasse den etter 

standard.  

Ved å kombinere flere 

fotskrapere, kan du sømløst 

oppnå et større spenn til å 

dekke ønsket område. 

Eksempelvis kan flere 

fotskrapekummer settes 

sammen til å dekke 4×2 

meter, eller annet mål. Vi har 

en innstøpt vinkel som 

forsikrer en sømløs overgang, 

og du vil dermed ikke få noen 

synlig betong på overflaten. 

 

 

 

 

 

Tegninger:  

Fotskrapekum: 1015x515 (PDF)   

Fotskrapekum: 1015x1015 (PDF) 

FDV:  

FDV - Fotskrapekum (PDF)  

 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2021/04/fotskraperist-1015x515-1.pdf
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2021/04/fotskraperist-1015x1015-1.pdf
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NOBI Proff – Fotskraperist i prefab kum 

 

NOBI Proff – Belegningsstein Publikumsbygninger og bruk: 

  

 

Optimal løsning for offentlige uterom og universell utforming.  

 

 

 

Bruk og plassering:      

Bruk av fotskraperister og 

matter ved inngangsdøra er 

helt avgjørende for å lette 

renholdet og beskytte gulv-

belegg innendørs.  

Ristene må plasseres slik at de 

virkelig blir brukt. Med det 

mener vi at størrelsen bør 

være såpass stor at man ved 

normal skrittlengde er nødt til 

å trå på dem med begge 

føttene.  

Videre anbefaler vi gang-

lengde på 2 meter foran dører 

med mye trafikk. Ristene må 

legges på plan med øvrig 

belegg i inngangssonen.   

 

Krav til publikums-

bygninger:     

For å sikre universell 

utforming har Norges 

Blindeforbund utarbeidet 

en rekke krav for 

publikumsbygninger.  

Dette vil da være 

optimale løsninger som 

fungerer godt for alle, 

også eldre, blinde og 

svaksynte.  

Maskestørrelsen til våre 

rister oppfyller disse 

kravene. Vår standard er 

10x20mm, men vi kan 

også bestille 10x30mm 

maskevidde om ønskelig.  

 

 

Fornøyd kunde.   

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 
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NOBI Proff – Fotskraperist i prefab kum 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Kortreist og egenprodusert:    

NOBI Fotskraperister i prefabrikkert kum er en kortreist og lokalprodusert løsning fra vår 

fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser byggeprosessen, reduserer ditt prosjekts 

miljøavtrykk og spar både kostnader og tid med NOBI prefab fotskrapekum.  

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge.  

Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud. 

 

 

Vi hjelper deg med ditt prosjekt! 

 

 

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet.  

På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

 

 

 


