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Składana ALUMINIOWA Drabinka Podest Do Domu Stołek
Cena :
69,99 zł

68,59 zł
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Drabina wolno stojąca z możliwością wchodzenia z dwóch strony, z
mocnym podestem roboczym.
Wykonana z profilu aluminiowego prostokątnego.
uniwersalne drabiny dwustronne które są niezastąpione w zarówno w domu przy różnych pracach jak i w wszelakich
magazynach
Drabina szczególnie polecana jest do pracy w gospodarstwach domowych, gdzie potrzeba jest przede wszystkim lekkiej
drabiny.
Drabinka Spełnia wymagania normy europejskiej. Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewniają stopki
antypoślizgowe z tworzywa sztucznego.Najczęściej stosowane w marketach,sklepach ogólnospożywczych,stoiskach
monopolowych.

Drabina aluminiowa domowa 2 stopniowa
Stabilny podest o wymiarach 33 x 16 cm
Maksymalne dopuszczane obciążenie 90kg
Lekkie i stabilne schodki aluminiowe do niedużych wysokości roboczych.
Duża górna platforma do stania zapewnia stabilną pozycję przy pracy
stabilne, trwałe metalowe przeguby podłużnic
zintegrowana blokada przeciw samoczynnemu złożeniu schodków
niewielkie wymiary po złożeniu

Składany stołek jest znakomitym rozwiązaniem w każdym praktycznym domu!
Po złożeniu specjalne uszko pozwala komfortowo przenieść go w dłoni z miejsca na miejsce.
Do tego jest niezwykle lekki!
Dodatkowo nie zajmuje wiele miejsca, więc można go schować niemal wszędzie: za kanapą lub szafą, zmieści się w każdą
szczelinę.
Nasz stołek jest niezwykle praktyczny i na pewno okaże się szalenie przydatny, np. podczas: - wycieczek turystycznych
zarówno pieszych jak i samochodowych - na plaży podczas odpoczynku - w ogrodzie, w czasie relaksu - na rybach - na
piknikach
Łatwość rozkładania i możliwości jakie ze sobą niesie posiadanie takiego stołka sprawiają, że każdy, niezależnie od wieku
znajdzie dla niego zastosowanie!
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Antypoślizgowa gumka na nóżkach i bokach oraz ich kształt zapewniają niesłychaną stabilność i ochronę.

Stołek wykonany z aluminium !!
Waga maksymalnego obciążenia: 90kg
WYMIARY :
Po rozłożeniu
- wysokość podestu po rozłożeniu 37 cm
- szerokość podestu 16 cm
- długość podestu 33 cm
- szerokość stopnia 8 cm
- długość stopnia 33 cm
Po złożeniu
- wysokość 40 cm
- grubość boku 16 cm

