Schodisková platforma TP 1
Na vymaľovanie stien, zavesenie obrazu či výmenu žiaroviek Vám doma
zvyčajne postačí rebrík pre domácnosť.
Situácia na schodisku je však úplne iná.
Na uľahčenie Vašich prác nad schodiskom Vám predstavujeme inteligentné a
spoľahlivé riešenie - inovatívnu schodiskovú platformu TP 1.

Schodisková platforma TP 1 je
vhodná na rovné i točité schodiská.

Schodiskovú platformu TP 1 môžete použiť ako:
a) pracovnú plošinu na státie až do výšky 4. schodu (60 až 80 cm) v ľubovoľnej časti schodiska,
b) základňu na postavenie až 4-stupienkových skladacích schodíkov a zároveň až do výšky 4. schodu
(60 až 80 cm) v ľubovoľnej časti schodiska.

VÝHODY nákupu od ALVE SLOVAKIA, s.r.o.

Na schodiskovú platformu môžete postaviť tieto jednostranné
schodíky značky ALVE:
- na použitie v domácnosti: Eurostyl 1913, 1914
- na profesionálne použitie: Forte 9303, 9304
Schodiskovú platformu dodávame v zmontovanom stave.

Ďalšie výhody

Príklady použitia v praxi

Povrch schodiskovej platformy s protišmykovou
úpravou

Výmena žiaroviek, montáž svietidiel v oblasti

Bezpečnostný blokovací mechanizmus podporného
rámu

Montáž sadrokartónových podhľadov nad

Stabilný hliníkový rám

Celková nosnosť: 150 kg
Možnosť použitia vo vnútri i vonku
Jednoduchá a bezpečná manipulácia
Hmotnosť schodiskovej platformy: 9 kg
Možnosť dokúpenia náhradných dielov

schodiska

schodiskom
Umývanie okien na schodisku
Stierkovanie a maľovanie stien pri schodisku
Výzdoba priestoru nad schodiskom
Čistenie stropu od pavučín nad schodiskom

Flexibilne prispôsobiteľná rôznym tvarom schodísk
Teleskopické koľajnice a pätky umožňujú pružnú
úpravu výšky alebo hĺbky schodiskovej
platformy pomocou rýchlouzáveru.

Integrovaná vodováha
Integrovaná vodováha zabezpečuje presné
horizontálne
vyrovnanie
schodiskovej
platformy.

Protišmykové pätky
4 nohy s protišmykovými pätkami zabezpečujú
optimálnu stabilitu a odolnosť schodiskovej
platformy proti šmyku na rôznych podlahových
krytinách.

Jednoduchá manipulácia
Praktické držadlá zabezpečujú jednoduché
prenášanie schodiskovej platformy a jej úzka
konštrukcia (6 cm) umožňuje uskladnenie v
každom kúte.

Vhodná pre rôzne tvary schodísk
Schodiskovú platformu môžete vďaka širokej
škále aplikácií používať od rovných schodísk až
po rôzne špirálovité tvary.

