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 tel.: 0250 702 110, gsm: 0720-549 415, fax: 0250 744 400, kwesto@kwesto.ro  TRANSPORT GRATUIT 

•  unghiul de înclinare 45°
• trepte din aluminiu striat, fixate rigid împotriva rotirii de țevi dreptunghiulare
• picioare din profile de aluminiu fasonate prin presare
• pe capătul superior două vincluri de contact, jos tălpi antialunecare din plastic
• nu pot fi utilizate pentru scopuri locative conform DIN 18065
• livrarea include balustrada pentru montare în stânga sau în dreapta
• a doua balustradă se poate comanda ca și accesoriu 

numărul de trepte buc. 4 6 8 10 12 14 16

înălţime buc. 830 1250 1670 2080 2500 2910 3330
expunere mm 960 1380 1800 2220 2640 3050 3470
lățimea treptei 600 mm cda. nr. 2G 287 636 2G 287 637 2G 287 638 2G 287 639 2G 287 640 2G 287 641 2G 287 642

RON 3.590,- 4.650,- 5.690,- 6.650,- 8.190,- 9.450,- 11.090,-
lățimea treptei 800 mm cda. nr. 2G 287 643 2G 287 644 2G 287 645 2G 287 646 2G 287 647 2G 287 648 2G 287 649

RON 3.890,- 5.050,- 6.290,- 7.690,- 8.990,- 10.490,- 12.390,-
Accesorii:
A doua balustradă cda. nr. 2G 211 071 2G 211 072 2G 211 073 2G 211 074 2G 211 075 2G 211 076 2G 211 077

RON 825,- 880,- 990,- 1.050,- 1.190,- 1.250,- 1.290,-

 Mărimile intermediare și structurile speciale complete la cerere. 

 SCARĂ INDUSTRIALĂ  nou     

 nou     

 ani 15 garanţie 

•  capacitate portantă 150 kg
• manipulare deosebit de simplă şi sigură
• dimensiuni compacte de transport, uşor depozitabilă 

 Scară telescopică articulată este utilizabilă ca şi scară de rezemare, sau scară dublă, la demontare ca şi două scări 
independente, la completare cu podea de lucru şi ca schelă. Construcţie de calitate înaltă din aluminiu, pentru 
stabilitate şi securitate maximă. 

model ➀ ➀ ➁ ➁
numărul de fuscele buc. 4 × 4 4 × 5 4 × 4 4 × 5
înălţime max. mm 4200 5300 4200 5300
înălţimea max. de lucru mm 5250 6350 5250 6350
greutate kg 14 16 16 18

cda. nr. 2G 603 543 2G 603 544 2G 603 545 2G 603 547
RON 1.890,- 2.190,- 2.220,- 2.550,-

 SCARĂ TELESCOPICĂ ARTICULATĂ 

 Elementele telescopice ale scării se pot regla în trepte prin sistemul patentat ClickMatic, care asigură reglare 
rapidă şi sigură. Demontarea uşoară a părţii exterioare şi interioare a scării permite folosirea scării ca şi două scări 
independente, eventual (completată cu podea de lucru) ca schelă de lucru. Treapta inferioară este prevăzută în colţuri 
cu armătură. 

 Elementele telescopice ale scării se pot regla în trepte prin sistemul patentat ClickMatic. Prelungirea a tuturor 
patru picioare (lungime 230 mm) permite folosirea pe scări, parapeţi sau altă suprafaţă cu nivel fără folosirea 
elementelor adiţionale. Demontarea uşoară a părţii exterioare şi interioare a scării permite folosirea scării ca şi două 
scări independente, eventual (completată cu podea de lucru) ca schelă de lucru. Treapta inferioară este prevăzută în 
colţuri cu armătură. 
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