Półprofesjonalne drabiny / schodki składane
Tym ambitnym programem dla użytkowników z wysokimi wymaganiami z branży prywatnej i
profesjonalnej oferujemy Państwu drabiny i schodki składane dopasowane do każdego rodzaju
pracy.
Schodki
Treppy
• Schodki aluminiowe z możliwością wchodzenia z obu stron o dużej powierzchni
roboczej 200 x 350 mm.
• Profilowane stopnie o głębokości 80 mm zapewniające bezpieczne
wchodzenie i wygodne użytkowanie drabiny.
• Wielopunktowo nitowane połączenia między stopniami a podłużnicami
• Mała masa własna, zapewniająca łatwą obsługę.
• Szybkie składanie, małe gabaryty po złożeniu, dzięki czemu przechowywanie nie
wymaga dużo miejsca.
• Stabilne zabezpieczenie (zapobiega przypadkowemu złożeniu się schodków).
• Antypoślizgowe stopki dolne podłużnic.

Schodki dwustronne - składane
Wys. robocza do: 2,45 m
Toppy XL
• Stabilne, poręczne schodki składane.
• Duże, gumowane stopnie zapewniają wygodną i bezpieczną pracę na
wysokości.
• Zajmuje mało miejsca po złożeniu.
• Zabezpieczenie przed wypięciem wyklucza przypadkowe złożenie się.
• Wysoko umieszczony pałąk bezpieczeństwa.

Schodki składane z aluminium
Wys. robocza do: 2,50 m– 2,70 m

StepTop
• Składany podest roboczy z wodoodporną i antypoślizgową powłoką na bazie
żywicy fenolowej nanoszonej sitodrukowo (1090 x 300 mm).
• Dwustronne blokady zabezpieczające wykluczają przypadkowe złożenie się
podczas pracy.
• Podest idealny do prac remontowych wykonywanych wewnątrz o wysokości
do ok. 2,50 m.
• Wielopunktowe połączenia nitowane (aluminium) między stopniami a
podłużnicami z 4 dodatkowymi, stabilnymi wzmocnieniami poprzecznymi.
• Szybkie składanie i małe gabaryty przy przechowywaniu (szerokość 13,5 cm).
• Antypoślizgowe, duże stopki na dolnych podłużnicach zapewniają bezpieczne
rozstawienie.

Podest roboczy
Wys. robocza do: 2,50 m
Rolly
• Schodki aluminiowe składane z dwustronnym dostępem o dużej
powierzchni roboczej 200 x 350 mm z funkcją blokady rolek.
• Pod wpływem obciążenia rolki chowają się w podłużnicach, zapewniając
stabilne ustawienie , a jedno kliknięcie zapewnia wygodne przemieszczanie
schodków w inne miejsce.
• Odporne na obciążenia, wielopunktowo nitowane połączenia między stopniami
a podłużnicami.
• Łatwa obsługa dzięki małej masie własnej i niewielkim gabarytom po złożeniu.
• Dostępne w kolorach: żółty, niebieski i naturalny (aluminium).

Schodki dwustronne - składane
Wys. robocza do: 2,45 m – 2,65 m

