
Vysoká kvalita výrobků, za velmi• 
příznivé ceny.
Hydraulicky lisované spoje jsou• 
3 x pevnější než spoje svařované.
Všechny díly jsou pečlivě  • 
kontrolovány v každé fázi 
výroby.
Velmi lehké podlážky jsou vybaveny • 
průlezem  a zaručují bezpečnou  
pracovní plochu. Podlážky nabízíme 
v rozměrech od 2 - 2,5m.
Široká řada komponentů a pří-  • 
slušenství. 
Splňuje normu EN 1004• 
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RÁMY

Nabízíme několik typů a rozměrů rámů, 2 metrové nebo 

1 metrové, úzká verze (0,75 m) nebo široká verze(1,35 m).  Pro tyto

rámy jsou typické strukturální lisované spoje. Rámy umíme

dodat v  barevném provedení na přání zákazníka. Lisované spoje 

jsou 3 krát pevnější než spoje svařované. Mají delší životnost. 

(250 000 cyklů proti 2000 u svařovaných spojů.)

PODLÁŽKY

Podlážky jsou vyrobeny z hliníkového rámu a 

březové překližky.  Jsou velmi lehké, mají pravoúhlý

průlez s padacím víkem a zaručují bezpečný pracovní 

prostor. Podlážky jsou dodávány ve třech různých  

délkách  1,91 m,  2,50 m a 3,05 m.

VÝZTUHY

Výztuhy nabízíme ve třech délkách 1,9 m, 2,5 m a 3,05 m, 

diagonální nebo horizontální. Pomocí háku se  snadno 

přichytí k lešení, zaručují vyztužení a stabilitu věží. 

 Háky se rozebírají ručně , snadno

a velmi rychle.

KOLEČKA

Kolečka jsou dodávány s unikátní brzdou, která  

se nemůže náhodně odbrzdit. Kolečka nabízíme ve

třech různých rozměrech  125 mm, 150 mm 

a 220 mm.   

NASTAVITELNÉ NOHY

Nastavitelné nohy zaručují rychlé přizpůsobení povrchu.

Nastavujeme pomocí otáčení zámku, nebo zmáčknutím 

zámku pro větší posuny. Nohy jsou v rozměrech  0,40 m,
 0,60 m nebo 0,80 m .

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabízíme celou řadu komponentů a příslušenství, 

schodiště, různé druhy spojek a stabilizátorů pro  

zaručení maximální bezpečnosti.

Splňuje evropskou normu EN 1004        
a směrnice pro práci ve výškách.  
 

K výrobě používáme pouze kvalitní a  
prověřené materiály.  Tj. hliníkové trubky,
pevné březové překližky na podlážky a  
litinové spojky.

Všechny komponenty jsou pečlivě 
kontrolovány v každé fázi výroby.   
Naše výrobky dosahují stupně nejvyšší
kvality.

Úzká verze může mít při venkovním  použití
pracovní výšku až 8 m bez ukotvení. Pro 
vnitřní použití je pracovní výška až 10 metrů 
bez nutnosti ukotvení věže.

Široká verze může mít při venkovním použití
pracovní výšku až 10 m bez ukotvení. Pro 
vnitřní použití je pracovní výška až 14 metrů 
bez nutnosti ukotvení věže.

Vysoce kvalitní lešení
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Údaje a rozměry nelze měnit bez vědomí výrobce. Obrázky, fotky a diagramy 
slouží pouze pro ilustraci.

Hliníkové lešení - věže  

Systém lisování za studena
3 krát pevnější než svařované spoje.• 
Nízká hmotnost.• 
3 krát delší životnost.• 

 


