BANCOS ESCADOTES
Banco Escadote 5000R +
Robusto Banco Escadote com guarda de proteção, totalmente rebatível, para uso intensivo
em instalações, armazéns ou lojas.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma Sueca AFS 2004:3.
• Degraus extralongos (250 mm de profundidade), com estriado antiderrapante, e inclinação
semelhante à de uma escada, conferem maior aderência e conforto na subida e descida.
• Guarda de proteção totalmente rebatível, previne quedas e lesões involuntárias
provenientes do desequilíbrio do utilizador ou que este desça pela lateral errada.
Permite também uma redução do espaço necessário para armazenar o banco escadote.
• Formato compacto e a pega lateral facilitam o transporte e armazenamento do banco escadote.
• Traseira (quase) vertical permite posicionar o banco escadote próximo das paredes, sem que o
utilizador tenha de se inclinar ou esticar para alcançar o que pretende.
• Perfis em alumínio anodizado resistente impedem a sujidade nas mãos e no vestuário.
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A guarda de proteção é
facilmente rebatida

O formato compacto
facilita o seu
armazenamento

A traseira (quase)
vertical facilita a
aproximação ao local
pretendido

BANCO ESCADOTE COM GUARDA DE PROTEÇÃO REBATÍVEL
leve-o facilmente para onde precisar
A guarda de proteção
proporciona maior equilíbrio e
impede que o utilizador desça
pelo lado errado

Degraus extralongos
(250 x 425 mm), com
estriado antiderrapante
Os degraus rebatem-se e
a pega lateral facilita o
seu transporte

Com a mesma inclinação
de uma escada, a
subida e descida ficam mais
fáceis e confortáveis

Perfis robustos em
alumínio anodizado
impedem sujidade
nas mãos e vestuário
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Medidas em metros
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