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ESCADAS DOMÉSTICAS

Escada Dupla Extensível LBA

Fabricada em alumínio, esta escada é adequada para trabalhos ligeiros ocasionais.
Perfis robustos em alumínio proporcionam estabilidade e segurança neste tipo de utilização.
Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.
• Largura da escada: 400 mm
• Estabilizador incluído
• Degraus antiderrapantes solidamente encaixados às secções laterais

Segurança

Artigo n.º

800400 4,50 3,20 4,00 2,50 8 + 8 0,40 0,35 0,84 67/20 9,7

800500  5,40 3,80 4,90 3,10 10 + 9 0,40 0,35 0,84 67/20 11,3

800600 6,30 4,10 5,80 3,40 11 + 11 0,40 0,35 1,05 78/20 14,0

800700 7,50 4,70 7,00 4,00 13 + 13 0,40 0,35 1,05 78/20 20,5
Medidas em metros

EN 131
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Estabilizador incluído

Detalhe do gancho de 
segurança

Posicionamento correto
da escada
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ESCADAS DOMÉSTICAS

Acessórios que incrementam Segurança à Escada Dupla Extensível LBA

SUPORTE PARA POSTES
Reduz o risco de deslize lateral.
Graças à sua forma circular, adequa-se à maioria dos postes.
Deve ser usado em simultâneo com os estabilizadores,
para impedir o deslize na base da escada.
• Em aço galvanizado, para reforço da robustez e
   prevenção de sujidade
• Fixação fácil ao degrau de topo da escada

GANCHOS DE SEGURANÇA (par)
Reduzem o risco de deslize lateral e na base da escada.
Com estes ganchos, o topo da escada fica estabilizado.
Ø 80 mm.
• Fixação fácil (inclui material)
• Ideal para escadas Simples. Nas escadas Extensíveis os
   ganchos impedem a total extensão da escada

SUPORTE PARA PAREDE
Adequado para trabalhar com algum afastamento à
parede, ou posicionar a escada sobre uma janela.
• Em aço eletrogalvanizado, para impedir a corrosão
• Medidas: largura: 1050 mm; profundidade: 340 mm
• Fixação fácil ao degrau de topo
• Deve ser usado em simultâneo com os estabilizadores,
   para impedir o deslizamento lateral ou na base da escada

SUPORTE PARA MUROS (par)
Aumenta segurança junto a muros e paredes de betão.
Instalação simples no degrau mais conveniente.
Ideal para escadas Simples. Nas escadas Extensíveis
este suporte impede a total extensão da escada.
• Em alumínio
• Aplicação em paredes de betão até 250 mm de
   largura inclusive
• Deve ser usado em simultâneo com o estabilizador
   para impedir o deslize da escada
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