Bezpečně až do oblak

Sklolaminátové žebříky

Sklolaminátové žebříky
Sklolaminát – je materiál známý svou lehkostí, extrémní
odolností, robustností a samozřejmě je nevodivý
vůči elektřině.
Maximální síla
Velice odolné a robustní žebříky,
které jsou vyráběny ze
sklolaminátu vám mohou
nabídnout odolnost proti
prohýbání a promačkávání.
Kvalita a jednoduchá údržba jsou
charakteristiky sklolaminátu.
Toto vše vám časem ušetří
zbytečné nakupování
nových žebříků.

Maximální odolnost
Extrémně odolný vůči
povětrnostním vlivům,
sklolaminát nevsakuje vlhkost,
není oslabován sluncem a
nerezaví.
Sklolaminát si udržuje svůj
hladký povrch, proto jsou
sklolaminátové žebříky vhodné i
pro ty nejextrémnější stavební
podmínky,ale i pro malíře nebo
dekoratéry.

Maximální bezpečnost
Sklolaminát je nevodivý vůči
elektřině, takže je velice bezpečné
jej používat při práci s elektřinou.
Elektrikáři a další profesionálové
by měli volit ke své práci
sklolaminátové žebříky.

Sklolaminát – Nejlepší možnost materiálu
Váš prodejce :

Distribuční sklad Werner
www.stavur.cz

SKLOLAMINÁTOVÉ PRODLUŽOVACÍ ŽEBŘÍKY

ŘADY 774
150kg MAX. ZATÍŽENÍ

TM

(Zatížení zahrnuje uživatele,nástroje a materiál.)

SKLOLAMINÁTOVÝ PRODLUŽOVACÍ ŽEBŘÍK -ALFLO UTILITY DOUBLE

Exclusivní systém
ALFLO – zabraňuje
kroucení žebříku

BS EN131

Kožené příčky pro
podporu
při opření o sloupy

Nevodivý sklolaminát –
ideální při práci s
elektřinou

Spoje ALFLO příčky, které
zabrání křivení žebříku

Manuální ovládání zámku
Systém lan pro
připevnění
žebříků ke sloupům
Poloautomatické zámky

Vnitřní lanová kladka pro snadné
a bezpečné ovládání při
prodlužování žebříku

Model

77431B

R

Protiskluzové „D“
příčky pro pohodlí
a bezpečnost

Kombinace lisované výztuhy
a podložky poskytují
zvýšenou stabilitu a
pevnost žebříku
Protiskluzové nohy

Specifikace
Číslo produktu

Sekce x Příčky

77425BR
77431BR
77435BR
77445BR
77450BR

2x8
2 x 10
2 x 12
2 x 15
2 x 16

Délka - uzavřený Délka - roztažený Bezpečná pracovní
výška

2.45m (8’)
3.03m (9’11”)
3.61m (11’10”)
4.48m (14’8”)
4.77m (15’8”)

3.90m (12’10”)
5.06m (16’7”)
6.22m (20’5”)
7.96m (27’7”)
8.54m (28’7”)

*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).

4.48m (14’8”)
5.60m (18’4”)
6.72m (22’1”)
8.40m (27’7”)
8.96m (29’5”)

Váha
15.9kg
19.3kg
22.5kg
28.7kg
30.7kg

SKLOLAMINÁTOVÉ PRODLUŽOVACÍ ŽEBŘÍKY

ŘADY 775
150kg MAX. ZATÍŽENI

TM

(Zatížení zahrnuje uživatele,nástroje a materiál.)

SKLOLAMINÁTOVÝ PRODLUŽOVACÍ ŽEBŘÍK -ALFLO TRADE DOUBLE

BS EN131

Exclusivní systém
ALFLO – zabraňuje
kroucení žebříku

Nevodivý sklolaminát –
ideální
při práci s elektřinou

Spoje ALFLO příčky, které
zabrání křivení žebříku
Protiskluzové „D“
příčky pro pohodlí
a bezpečnost

Manuální ovládání zámku

Vnitřní lanová kladka pro
snadné a bezpečné ovládání
při prodlužování žebříku

Model

77525

Poloautomatické zámky

Kombinace lisované výztuhy a
podložky poskytují zvýšenou
stabilitu a pevnost žebříku

Protiskluzové
víceúčelové nohy

Specifikace
Číslo produktu

Sekce x Příčky

77525
77531
77535
77539
77545

2x8
2 x 10
2 x 12
2 x 13
2 x 15

Délka - uzavřený Délka - roztažený Bezpečná pracovní
výška

2.45m (8’)
3.03m (9’11”)
3.61m (11’10”)
3.90m (12’10”)
4.48m (14’8”)

3.90m (12’10”)
5.06m (16’7”)
6.22m (20’5”)
6.80m (22’4”)
7.96m (26’1”)

*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).

4.48m (14’8”)
5.60m (18’4”)
6.72m (22’1”)
7.28m (23’11”)
8.40m (27’7”)

Váha
14.5kg
17.2kg
20.1kg
24.7kg
28.4kg

Sklolaminátové štafle

ŘADY 716
150kg MAX. ZATÍŽENÍ

(Zatížení zahrnuje uživatele,nástroje a materiál.)

Sklolaminátové štafle

EN131

Holster Top – Pracovní deska, dělaná
na držení pracovních pomůcek a doplňků
Lock-in
Polotrubkovité nýty
poskytují pevné
uchycení

Tento žebřík je vybaven
systémem Lock-in, který
vám umožňuje připevnit
specifické doplňky
Nevodivý sklolaminát ideální pro práci
s elektřinou

Robustní vnější sklopné
vzpěry ve tvaru H
umožňují ovládání
jednou rukou a zvyšují
pevnost i stabilitu

Protiskluzové nášlapy

Model 71

60618

Rozteč 298mm
poskytuje pohodlné
lezení po žebříku

Kombinace lisované výztuhy
a podložky
EDGE poskytují zvýšenou
stabilitu a pevnost žebříku

Lock-in doplňky vám umožňují si upravit pracovní plochu
podle vaší představy

PROFESIONÁLNÍ A NEPROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ
Specifikace

Kombinace lisované
výztuhy a podložky EDGE
poskytují zvýšenou
stabilitu a pevnost žebříku

Číslo
Počet
Bezpečná
Otevřená výška
pracovní výška
produktu
nášlapů
7160418
4
1.12m (3’8”)
2.04m (6’8”)
7160518
5
1.40m (4’7”)
2.32m (7’7”)
7160618
6
1.67m (5’6”)
2.59m (8’6”)
Štafle
7160818
8
2.23m (7’4”)
3.15m (10’4”)
7161018
10
2.79m (9’2”)
3.70m (12’2”)
7161218
12
3.34m (10’12”)
4.26m (14’)
*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).
Styl

Váha
6.79kg
7.70kg
8.80kg
11.60kg
16.50kg
19.60kg

Sklolaminátové schůdky

ŘADY 717
150kg MAX. ZATÍŽENÍ

(Zatížení zahrnuje uživatele,nástroje a materiál.)

Sklolaminátové schůdky - platforma

EN131

Holster Top – Pracovní deska, dělaná na
držení pracovních pomůcek a doplňků
Lock-in
Tento žebřík je vybaven
systémem Lock-in, který
vám umožňuje připevnit
specifické doplňky

Nevodivý sklolaminát
ideální pro práci s
elektřinou
Polotrubkovité nýty
poskytují pevné
uchycení

Odolná ocelová plošina
- testováno přes 50 000
nášlapů se zatížením 150kg

Robustní vnitřní
sklopné vzpěry

Protiskluzové nášlapy

Model 7170

418

Rozteč 298mm
poskytuje pohodlné
lezení po žebříku

Kombinace lisované výztuhy
a podložky
EDGE poskytují zvýšenou
stabilitu a pevnost žebříku

Lock-in doplňky vám umožňují si upravit pracovní plochu Kombinace lisované
výztuhy a podložky EDGE
podle vaší představy
poskytují zvýšenou
stabilitu a pevnost žebříku

PROFESIONÁLNÍ A NEPROFESIONÁLNÍ
POUŽITÍ
Specifikace
Styl

Schůdky

Číslo
produktu
7170218
7170318
7170418
7170518
7170618
7170818
7171018
7171218

Počet
nášlapů
2
3
4
5
6
8
10
12

Platforma ve výšce

0.47m (1’6”)
0.70m (2’3”)
0.93m (3’)
1.17m (3’10”)
1.40m (4’7”)
1.87m (6’1”)
2.33m (7’8”)
2.80m (9’2”)

Bezpečná
pracovní výška
2.22m (7'3”)
2.46m (8’)
2.68m (8’9”)
2.92m (9’7”)
3.15m (10’4”)
3.62m (11’10”)
4.08m (13’4”)
4.55m (14’11”)

*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).

Váha

6.43kg
6.73kg
9.15kg
10.37kg
11.75kg
15.17kg
18.13kg
21.20kg

DOPLŇKY

LOCK-IN DOPLŇKY

Nádoba na Barvu&
Vložka

Pracovní Kbelík

Nástrojový Kbelík

79001

79003

79004

Nádoba na barvu

Pracovní Kbelík

Nástrojový Kbelík

Nádoba na barvu s ručkou
• Zabudovaný magnet pro
zajištění štětce
• Objem 1 litr
• Možnost použití s
vložkou do nádoby

11

Číslo pro.

Kompatibilní

79001

Řada 716, Řada 717

79002
Vložka do nádoby na barvu

Zvěčte si úložiště žebříku
a pracovní plochu
• Skvělé pro všechny
profese - elektrikářské,
údržbářské, instalatérské
stavební práce
• Zabudovaný držák na metr,
šroubováky
• Kovová ručka na pohodlné
přenášení
• Speciální držáky na
zachycení trubek
• Nosnost 11 kg

Zvěčte si pracovní plochu
• Ideální při práci na stavbě i
pro domácnost
• Zabudovaný systém Lockin pro rozšíření o Nádobu
na barvu, Provazový držák,
Hákový držák
• Ideální pro mokré nebo
suché aplikace
• Objem až 4,5 litrů a
nosnost do 11 kg

• Zjednodušuje úklid
• Balení 4 ks
Kompatibilní
Číslo pro.
79002
79001

Číslo pro.
79003

Kompatibilní
Řada 716, Řada 717

Číslo pro.
79004

Kompatibilní
Řada 716, Řada 717

DOPLŇKY

UPRAVTE SI PRACOVNÍ PLOCHU
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Pracovní úložný Boxdělený

Hákový Držák

79005

79006

Pracovní úložný Boxdělený

Hákový Držák

Vhodný pro organizaci malých
a specifických předmětů

Vhodký k uspořádání kabelů

• Rozdělení na 4 díly pro
organizaci menších
předmětů

• Uspořádání prodlužovací
šňůry, vzduchové hadice,
zahradní hadice, stříkačky
barev, elektrických kabelů
nebo projektových
materiálů

• Obsahuje držáky pro
šroubováky, kleště, nože,
utěrky a podobně

Provazový Držák

79007
Provazový Držák

Zabezpečuje nářadí před pádem
• Jednoduché zapojení do
systému Lock-in
• Balení obsahuje 1 sponu
za opasek a 2 lasa

• Zabudovaný hák pro větší
pohodlí
• Součástí je další nádstavec
Lock-in, který vám
umožňuje připojení dalších
Lock-in doplňků

Číslo pro.
79005

Kompatibilní
Řada 716, Řada 717

Číslo pro.
79006

Kompatibilní
Řada 716, Řada 717
79004, 79005

Číslo pro.
79007

Kompatibilní
Řada 716, Řada 717
79004, 79005

