Informacje o produkcie
Utworzono 18-12-2017

DRABINA TELESKOPOWA PODWÓJNA 2x5 szczebli-3,2
Cena : 528,90 zł (netto: 430,00 zł)
Nr katalogowy : DT2x5
Producent : PHU Rol-Poż Safety
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji
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Profesjonalna, trwała i wytrzymała drabina teleskopowa, która może pracować jako drabina przystawnai wtedy osiąga wysokość 3,8m oraz jako rozstawna i
mamy wtedy wysokość 1,9 m Wysokość złożonej drabiny to 0.86 metra - zmieści się bez problemu w każdym bagażniku samochodowym. Drabina
wykonana jest z grubego aluminium 1.4 mm, posiada certyfikat CE, a także spełnia normę EN131. Posiada system zatrzasków pozwalający wysuwać oraz
chować każdy ze stopni niezależnie. Udźwig do 150 kg, odległość między szczeblami 30 cm. Gwarancja 12 miesięcy.
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Lekka i przenośna
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Większość drabin można przenosić, jednak podwójne drabiny teleskopowe Leader są przenośne w
prawdziwym tego słowa znaczeniu. Mała waga i wielkość po złożeniu nie przekraczająca 90 cm
umożliwia swobodne poruszanie się nawet po tak problematycznych miejscach jak windy czy klatki
schodowe. Rozkładane nie zależnie od siebie dwie części, umożliwiają ustawianie drabiny na schodach
czy innego typu powierzchniach różniących się poziomem wysokości. Podwójną drabinę teleskopową
możesz wziąść pod rękę i zabrać w dowolne miejsce.
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Koniec problemów z transportem
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Nie potrzebujesz bagażnika dachowego czy vana. Drabina teleskopowa Leader mieści się w bagażniku
samochodu lub na tylnej kanapie.

Dopasuj długość drabiny
Drabinę teleskopową możesz rozłożyć całkowicie lub na taką ilość stopni, jaką w danej chwilii
potrzebujesz wykorzystać.

Jakość produktu
Drabina teleskopowa spełnia normę EN131, ponadto posiada 12 miesięczną gwarancję.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Zamieszczone zdjęcia są tylko poglądowe i nie odzwierciedlają dokładnie oferowanego produktu
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Czas realizacji uzależniony jest od posiadania towaru w magazynach bądź też potrzebie jego sprowadzania.
Najczęściej wynosi on od 2 dni roboczych przy posiadaniu towaru na magazynie, do 2-3 tygodni w momencie jego sprowadzania

