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5 anos
GARANTIA

100 
KG

700101 11+12+10 4.02 6.07 5.14 7.00 1.96 1.97 4.31 70.00

700102 13+14+12 4.56 7.15 6.22 8.00 1.96 2.25 4.87 75.00

700103 15+16+14 5.10 8.23 7.30 9.10 1.96 2.53 5.43 80.00

700104 17+18+16 5.64 9.04 8.11 9.90 1.96 2.82 5.99 86.00

PROFILADDER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escada com base estabilizadora rígida e superfície de 
descanso extensível com corda. Projetada para realizar 
processos simples e rápido em grandes altitudes. Equipado 
com uma base sólida e robusta, em aço galvanizado

Escada profissional com base rígida em aço 
e com base de trabalho e elevação com corda.

•  Escada dobrável com 14° de inclinação para
   armazenamento com superfície de descanso
   terminal;
•  Degrau antiderrapante quadrado: 30x30 mm;
•  Ajuste de altura de degrau em degrau,
   por extensão manual com corda;
•  Sistema de travão resistente automático com
   segurança antiabertura;
•  Dimensões da plataforma do descanso terminal
   290x260 mm;
•  Base rígida robusta em aço galvanizado
   equipada com suportes endurecimento lateral
   e 4 estabilizadores de parafuso para estabilizar
   a escada no chão;
•  Escada móvel com rodas giratórias Ø 200 mm
   em nylon.
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Dobradiças de fixação de escada 
resistente na base com travamento 
por parafuso.
Feitos de aço galvanizado, permitem 
a fixação segura e rápida na base.

Degrau quadrado 30x30 mm 
antiderrapante muito robusto com 
gume duplo máxima solidez contra 
impactos acidentais e uma longa 
duração ao longo do tempo

Peça de deslizamento de grande 
resistência produzidas em aço 
galvanizado de extrema durabilidade 
e segurança.

Estabilizadores com parafuso de 
aço galvanizado e rodas Ø 200 mm. 
Rodas produzidas em nylon ante 
esmagamento certificado EN 1004 
com banda de apoio, suporte suave.

Plataforma de descanso terminal 
com a dimensão 290x260 mm.
Equipada com grade de proteção 
traseira em alumínio anti-ferrugem.
A plataforma recolha de forma 
automática quando o terceiro 
elemento da escada é fechado.

Base rígida robusta com suportes estabilizadores laterais 
integrados e estabilizadores de parafuso. Produzida em aço 
galvanizado equipada com suportes laterais e 4 estabilizadores a 
parafuso permite um bom apoio no terreno.

Fecho automático.
Produzido em aço galvanizado, 
realiza automaticamente o bloqueio 
e o abertura da escada degrau a 
degrau.

Dobradiças de aço resistente 
galvanizado. Equipada com dispositivo 
de corda. Sistema muito robusto e 
confiável permite a montagem da 
escada em forma simples e de uso 
rápido e eficaz.


