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Visoka kakovost za vse višine

Tradicija in znanje - naši bistveni prednosti.

S ponosom poudarjamo, da smo pomemben evropski proizvajalec aluminijastih lestev 
in zabojev s pol stoletja trajajočo tradicijo. V tem času smo razvili vrsto novih izdelkov in 

povečali obseg naše proizvodnje, zato smo čvrsto prisotni na najbolj konkurenčnih 
evropskih trgih, kakor tudi v Skandinaviji, na trgih Balkana, Bližnjega vzhoda in celo na 

Japonskem.

Naša odlična geografska lega podjetja v osrčju Evrope se razteza na 17.000 m2 in ima 
več kot 7.500 m2 pokritih površin in nam omogoča optimalno fleksibilnost pri 

zadovoljevanju kupčevih potreb.

Vsi Alpos Alu aluminijasti izdelki so proizvedeni v skladu z evropskimi standardi, kar 
potrjujejo in redno preverjajo pooblaščene ustanove TÜV in SGS. Proizvodi blagovne 

znamke ALPOS ALU so prepoznavni kot sinonim za KAKOVOST.
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Hišne lestve skupine ACCESS

Hišne lestve skupine ACCESS so namenjene uporabi v 
gospodinjstvu in v industriji.
Uporaba aluminija zagotavlja lahkost, priročnost in trajnost, 
kvalitetno cinkanje ali praškasto barvanje pa zagotavljata visoko 
odpornost proti koroziji tudi za jeklene komponente.

Širok izbor omogoča lažjo odlčitev za nakup glede na namen, 
pogostost uporabe in nivo obremenitve.

Vsi nivoji obremenitve so testirani v skladu z izbrano normo v 
tovarniškem laboratoriju, ustreznost evropskima standardoma 
EN 131 in EN 14183 pa certificirana s strani institucije TÜV.

ACCESS
Tip 30
Tip 31
Tip 32
Tip 33
Tip 20
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31

Za uporabo v gospodinjstvu in industriji.

3. S�������

Nedrseče stopnice z 
rebrastim profilom širine 
80 mm.

4. ����

Nedrseči čepi varujejo 
lestev pred drsenjem.

2. T���

Natezno varovalo za 
večjo varnost.

1. V������� ���

Visok vzponski lok 
zagotavlja varen naslon 
pri vzpenjanju.

1

60 cm

3

4

2

8 cm

22 cm

20 cm

max.
150 kg
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3. S�������

Nedrseče stopnice z 
rebrastim profilom širine 
80 mm.

2. T���

Natezno varovalo za 
večjo varnost.

1. V������� ���

Visok vzponski lok 
zagotavlja varen naslon 
pri vzpenjanju.

4. ����

Nedrseči čepi varujejo 
lestev pred drsenjem.

Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30

Za uporabo v gospodinjstvu.

2
3

4

22 cm

20 cm
1

60 cm

8 cm

max.
120 kg
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31Hišne lestve skupine ACCESS Tip 32

S posodo za orodje.

1. P����� �� ������

Praktična posoda za 
orodje iz kompaktne PVC 
mase, trdno vgrajena v 
aluminijast profil.

2. S�������

Nedrseče stopnice z 
rebrastim profilom širine 
80 mm.

3. ����

Nedrseči čepi varujejo 
lestev pred drsenjem.

4. T���

Natezno varovalo za 
večjo varnost.

1

2

3

30 cm

60 cm

8 cm

22 cm

20 cm

max.
150 kg

4
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Hišne lestve skupine ACCESS Tip 33

Obojestranske lestve.

1. S�������

Nedrseče stopnice z 
rebrastim profilom širine 
80 mm.

2. T���

Natezno varovalo za 
povečano varnost.

8 cm

22 cm
20 cm

max.
150 kg

2

1
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31Hišne lestve skupine ACCESS Tip 20

Širokostopnične lestve.

1. STOPNICA

Široke, udobne stopnice 
obložene z nedrsečo 
gumijasto oblogo.

2. ČEPI

Nedrseči čepi varujejo 
lestev pred drsenjem.

1

2

20 cm

max.
150 kg



www.alpos.si

Tehnične lestve skupine EXPERT 

Lestve EXPERT bodo izbrali tisti, ki pri svojem delu potrebujejo 
robustno in vzdržljivo, vendar kljub temu lahko in priročno lestev. Te 
lastnosti zagotavljajo močni aluminijasti profili, ki so pri najvišjih 
dosegih še posebej ojačani. Tako lahko brez težav dosegajo in 
presegajo nosilnosti po evropskem standardu EN 131, kar redno 
potrjuje institucija TÜV iz Münchna. 

Vse komponente so razvite in proizvedene z jasno vizijo, da zagotovijo 
najvišjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in trajnosti. To naredi lestve v 
razredu EXPERT idealne za vsakodnevno industrijsko in obrtniško 
rabo, privoščijo pa si jih tudi zahtevnejši domači mojstri.

EXPERT
Tip 35
Tip 36
Tip 37
Tip 38
Tip 40
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31Tehnične lestve skupine EXPERT Tip 38

Trodelne lestve.

1. KLIN

Širok, narebričen 
klin za varno 
vzpenjanje.

2. VODILO

Vodilo iz 
kvalitetnega 
pocinkanega 
jekla za 100% 
varnost.

3. STABILNOSTNI    
DROG

Trdno privit 
stabilnostni drog 
preprečuje 
nagibanje lestve 
tudi ob delu na 
največjih višinah.

4. PRITRDITEV  
KLINA NA PROFIL

Širjenje klina 
znotraj profila in 
orbitalno kovičenje 
zagotavljata trdnost 
vsakega klina.

6. KOLESCA

Kolesa za lažjo 
uporabo pri 
velikosti nad 3 x 
12 klinov.

5. ČEPI

Nedrseči čepi iz 
kvalitetne plastične 
mase zagotavljajo 
varnost na vseh 
primernih podlagah.

 kg

4,40 10,20  9,11 10,91  7,03  5,72  7,52  39,3

1

4

3

549 - 50 cm

28 cm

2

max.
150 kg

19,2 cm
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Tehnične lestve skupine EXPERT Tip 35

Enodelne prislonske lestve.

1. PRITRDITEV KLINA NA 
PROFIL

Širjenje klina znotraj profila in 
orbitalno kovičenje 
zagotavljata trdnost vsakega 
klina.

3. ČEPI

Robustni, nedrseči čepi iz 
kvalitetne plastične mase 
zagotavljajo varnost na 
vseh primernih podlagah.

2. KLIN

Širok, ojačan, narebričen 
klin za varno vzpenjanje.

max.
150 kg

42 cm

28 cm

2

1

3
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Tehnične lestve skupine EXPERT Tip 36

Dvodelne prislonske lestve.

1. KOLESCA

Kolesca za lažjo 
uporabo.

2. KLIN

Širok, ojačan, narebričen 
klin za varno vzpenjanje.

4. ČEP

Robustni, nedrseči čepi iz 
kvalitetne plastične mase 
zagotavljajo varnost na 
vseh primernih podlagah.

3. VODILO

Vodilo iz kvalitetnega 
pocinkanega jekla za 
100% varnost.

max.
150 kg

1

4

2

3

28 cm

49 cm
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Tehnične lestve skupine EXPERT Tip 37

Dvodelne prislonske lestve z vrvjo.

3. VODILO

Vodilo iz kvalitetnega 
pocinkanega jekla za 
100% varnost.

1. KOLESCA

Kolesca za lažjo 
uporabo.

2. KLIN

Širok, ojačan, narebričen 
klin za varno vzpenjanje.

4. ŠKRIPEC

Škripec za hitro in 
udobno postavitev 
lestve.

5. ČEP

Robustni, nedrseči čepi iz 
kvalitetne plastične mase 
zagotavljajo varnost na 
vseh primernih podlagah.

1

2

4

49 cm

28 cm

3max.
150 kg
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31Tehnične lestve skupine EXPERT Tip 40

Dvodelne večnamenske lestve.

1. STABILNOSTNI DROG

Trdno privit stabilnostni drog 
preprečuje nagibanje lestve 
tudi ob delu na največjih 
višinah.

2. ŠKRIPEC

Varnostni trak na 
sestavljivih lestvah je zadnje 
varovalo pred morebitnimi 
nezgodami.

4. ČEP

Robustni, nedrseči čepi iz 
kvalitetne plastične mase 
zagotavljajo varnost na vseh 
primernih podlagah.

3. PRITRDITEV KLINA NA 
PROFIL

Širjenje klina znotraj profila in 
orbitalno kovičenje zagotavljata 
trdnost vsakega klina.

1,45

2,98 1,71 3,51

1

2

max.
150 kg

49 cm

28 cm

4

3
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Tehnične lestve skupine RATIO 

Lestve RATIO so namenjene domačim mojstrom in lažji profesionalni 
uporabi. Skrben izbor dimenzij aluminijastih profilov zagotavlja 
priročnost ter optimalno kombinacijo med kvaliteto in ceno. Certifikat 
TÜV dokazuje skladnost z evropskim standardom EN 131 ter varnost 
lestve in vseh njenih sestavnih delov. 

Čepi preprečujejo drsenje, široki kvadratni klini omogočajo varno 
vzpenjanje, vodila iz kvalitetnega pocinkanega jekla na sestavljivih 
lestvah pa zagotavljajo varnost tudi ob delu na največjih višinah.

RATIO
Tip 44
Tip 47
Tip 39
Tip 46
Tip 45
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31Tehnične lestve skupine RATIO Tip 44

Trodelne lestve.

3. STABILNOSTNI DROG

Trdno privit stabilnostni drog 
preprečuje nagibanje lestve 
tudi ob delu na največjih 
višinah.

2. VARNOSTNI TRAK

Varnostni trak na 
sestavljivih lestvah je 
zadnje varovalo pred 
morebitnimi nezgodami.

1. VODILO

Vodilo iz kvalitetnega 
pocinkanega jekla za 
100% varnost.

4. ČEP

Nedrseči plastični čepi 
zagotavljajo varsnost na 
vseh primernih površinah.

3

2

1

4

max.
150 kg

17 cm

28 cm

49 cm

 kg

 4,59

3,14

3,95

4,76

5,03

5,57

4,95

5,75

6,55

6,85

7,35



Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Tehnične lestve skupine RATIO Tip 47

Dvodelne večnamenske lestve.

www.alpos.si

2. VARNOSTNI TRAK

Varnostni trak na 
sestavljivih lestvah je 
zadnje varovalo pred 
morebitnimi nezgodami.

3. STABILNOSTNI DROG

Trdno privit stabilnostni 
drog preprečuje 
nagibanje lestve tudi ob 
delu na največjih višinah.

4. ČEP

Nedrseči plastični čepi 
zagotavljajo varnost na 
vseh primernih 
površinah.

1. VODILO

Vodilo iz kvalitetnega 
pocinkanega jekla za 
100% varnost.

2,88

3

4

28 cm

max.
150 kg

1

2

17 cm

49 cm
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 31Tehnične lestve skupine RATIO Tip 39

 Enodelne prislonske lestve.

2. PRITRDITEV KLINA NA 
PROFIL

Širjenje klina znotraj 
profila in orbitalno 
kovičenje zagotavljata 
trdnost vsakega klina.

3. ČEPI

Nedrseči čepi varujejo 
lestev pred drsenjem.

1. KLIN

Širok, ojačan, narebričen 
klin za varno vzpenjanje.

28 cm

17 cm

1

2

3

max.
150 kg

34 cm (7-14 klinov)

41 cm (17-20 klinov)
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Tehnične lestve skupine RATIO Tip 46Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Tehnične lestve skupine RATIO Tip 46

Dvodelne prislonske lestve.

1. KLIN

Širok, ojačan, narebričen 
klin za varno vzpenjanje.

4. ČEP

Robustni, nedrseči čepi iz 
kvalitetne plastične mase 
zagotavljajo varnost na 
vseh primernih podlagah.

3. VODILO

Vodilo iz kvalitetnega 
pocinkanega jekla za 
100% varnost.

2. PRITRDITEV KLINA NA 
PROFIL

Širjenje klina znotraj profila in 
orbitalno kovičenje zagotavljata 
trdnost vsakega klina.

6,85

max.
150 kg

1

2

4

3

49 cm

28 cm

17 cm
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Tip 31Delovni oder skupine EXPERT Tip 41

 Večnamenski delovni oder.

1. OKOVJE ZA POSTAVITEV V          
    LESTEV

2. PRIPENJANJE NA  
    PLATFORMO

3. PLATFORMA

4. PRIPENJANJE KRIŽA NA  
    PLATFORMO

2

1

3

4
28 cm

150 cm

50 cm50 cm

max.
150 kg
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30Tip 43

Večnamenski delovni oder.

Delovni oder skupine RATIO

1. PLATFORMA

2. PODPORA PLATFORME

3. OKOVJE ZA POSTAVITEV  
    V LESTEV

2

1

48 cm

28 cm

120 cm34 cm

max.
150 kg

3
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Tip 31Delovni oder skupine RATIO Tip 71

 Večnamenski delovni oder 71-14.

1. PRIPENJANJE NA  
    PLATFORMO

Nastavitve višine platforme 
so mogoče na 10 različnih 
višinah, glede na potrebe in 
zahteve uporabnika.

2. STABILNOSTNE NOGE

Štiri dodatne stabilnostne 
noge omogočajo odru varno 
in stabilno uporabo na vseh 
višinah.

3. KOLESA

Pritrjena kolesa 
omogočajo lažje 
premikanje odra po 
površini z dvigom samo 
ene strani.

max.
180 kg

415 cm 234 cm

150 cm

60 cm 1

2

3



Aluminijasti zaboji

Prilagodljivi in varni zaboji za prenašanje in shranjevanje opreme.

Izbirate lahko med osmimi serijami, predstavljenimi na naslednjih 
straneh. Razvili smo jih na podlagi izkušenj, raziskav in sodobnih 
tehnologij obdelave. Zato so lahki, elegantni, a robustni. V našem 
programu najdete vse običajne velikosti in najrazličnejše izvedbe za 
poklicno in osebno rabo. 

Zaboji Alpos Alu učinkovito poenostavljajo transport in olajšajo 
prenašanje. Z njimi varno shranjujete stvari, ki so vam najbolj pri srcu. 

Odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi.

www.alpos.si
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Ti serijap 3D
 Namenjeni za profesionalno in domačo uporabo.

Zaboji z vogalniki.

Predstavljajo jih robustni transportni zaboji iz 1 mm debele aluminijaste pločevine,�opremljeni s 
trpežnimi vogalniki za zlaganje. Odlikuje jih varnost in prostorsko ekonomična uporaba. Pri tipih 
D163 in D415 sta dno in pokrov dodatno okrepljena z aluminijastimi ojačitvenimi letvami.�

�- za temperature od -40 °C do +180 °C
�- odporni proti koroziji in vremenskim vplivom
�- štirje vogali za zlaganje iz najlona/poliestra,
�- vzmetni varnostni ročaji z oblogo iz umetne snovi
�- zaščita pred poškodbami tečajev
�- zaščita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni 
ročaji z oblogo iz 
umetne snovi.

ZAPIRALO

Zapiralo ima možnost 
vgraditve ključavnic, za 
večjo varnost.

PLASTIČNI VOGALNIKI

Štirje plastični vogalniki, 
ojačani s steklenimi vlakni 
omogočajo lažje zlaganje 
zabojev.

Dodatna oprema
Prilagodljiv predelni set

Sestavljajo ga štiri aluminijaste predelne 
stene in štiri držalne letve.
Za zaboje D47 in D 91. 

Pomožna kolesa

Primerna za zaboje vseh dimenzij.

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.

Voziček na kolesih

Primeren za zaboje D 29, D 47, D 76 in 
D 91.
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WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE

D 455 D 415 D 400 D 240 D 163

D 157 D 140 D 91 D 76 D 47 D 29

Velikosti D



Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30F serijaAluminijasti zabojiHišne lestve skupine ACCESS Tip 30F
Prilagojeni uporabi v farmaciji.

Farmacevtski zaboji

Izdelani iz močnejšega aluminija z dodatno ojačanimi tečaji po celi dolžini in pokrovom iz 1,5 mm 
debele aluminijaste pločevine. Idealni so za shranjevanje in transport posebno občutljivih vsebin ali 
snovi.�

�- ojačitev dna in pokrova
�- za temperature od -40 °C do +180 °C
�- odporni proti koroziji in vremenskim vplivom
�- za visoko občutljive vsebine npr. v farmaciji
�- vzmetni varnostni ročaji z oblogo iz umetne snovi
�- beli notranji pasovi in vogalniki na pokrovu
�- zaščita pred zunanjimi vplivi
�- posebno ojačani tečaji po celi dolžini pokrova

NOTRANJI PASOVI

Beli notranji pasovi za 
varno odpiranje 
pokrova.

ZAPIRALO

Zapiralo ima možnost 
vgraditve ključavnic, 
za večjo varnost.

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni ročaji z 
oblogo iz umetne snovi.

PLASTIČNI VOGALNIKI

Štirje vogalniki ojačani s 
steklenimi vlakni omogočajo 
lažje zlaganje zabojev.Dodatna oprema

Prilagodljiv predelni set

Sestavljajo ga štiri aluminijaste predelne 
stene in štiri držalne letve.
Za zaboj F47. 

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.
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WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE

Velikosti

F 800 F 415 F 157 F 76 F 47 F 28

F



Ti serijap 3C
 Namenjeni za profesionalno in domačo uporabo.

Ojačani transportni zaboji.

Stabilni zaboji iz 1 mm debele aluminijaste pločevine. Močni profili omogočajo zaščito občutljvih 
vsebin, kot je steklo, precizno orodje, fotografska ali elektronska oprema. Idealni so za 
profesionalno uporabo in obrtne dejavnosti.�

�- za zelo občutljivo vsebino
�- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
�- majhna lastna teža
�- vzmetni varnostni ročaji z oblogo iz umetne snovi
�- zaščita pred poškodbami tečajev
�- zaščita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni ročaji z 
oblogo iz umetne snovi.

ZAPIRALO

Zapiralo ima možnost 
vgraditve ključavnic, za 
večjo varnost.

Dodatna oprema
Prilagodljiv predelni set

Sestavljajo ga štiri aluminijaste predelne 
stene in štiri držalne letve.
Za zaboje C47 in C91. 

Pomožna kolesa

Primerna za zaboje vseh dimenzij.

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.

Voziček na kolesih

Primeren za zaboje C29, C47, C76 in 
C91.

Dodatna oprema
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WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE

Velikosti

C 29C 76 C 47C 91C 140C SET
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Ti serijap 3C-moto

 Namenjeni za uporabo na motorjih.

Motoristični zaboji.

Izdelani in zasnovani za uporabo kot motoristični zaboji. Zaboji tipov C32, C36 in C41 so simetrični in namenjeni 
pritrditvi tako za levo kot za desno stran motornega kolesa. Tip C35 se pritrdi na zadnji del motornega kolesa. �
So stabilni in trdni zaboji iz 1,2 mm debele aluminijaste pločevine. Močni profili omogočajo zaščito, hrambo in 
obstojnost vseh potrebnih vsebin, ki jih motoristi hranijo na cestnih popotovanjih ali pri "off-road".

�- silikonsko zaliti notranji spoji (vodotesni)
�- zaščita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda
�- trden in fiksen pokrov odpirajoč se navzgor
�- vzmetni varnostni ročaj z oblogo iz umetne snovi nameščen na vrhu pokrova
�- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
�- zasnova zaklopke omogoča vgradnjo ključavnic, ki zagotavljajo varnost vsebine zabojev (opcija)
�- majhna lastna teža�

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni ročaj z 
oblogo iz umetne snovi, 
nameščen na vrhu pokrova.

ZAKLOPKA

Zaklopka omogoča vgradnjo 
ključavnic, za večjo varnost vsebine.

WATER 
PROOF

Dodatna oprema

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.

Dodatna oprema
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C 32-stranski C 36-stranski C 41-stranski C 35-zadaj

Velikosti

WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE
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Ti serijap 3B
 Namenjeni za profesionalno in domačo uporabo.

Transportni zaboji.

Predstavlja standardne zaboje iz 0,8 mm debele aluminijaste pločevine. Kljub svoji lahkosti so zaradi 
posebej profiliranih in zaobljenih robov izredno stabilni. Primerni so za vse vrste transporta in 
shranjevanja.�

�- stabilni in lahki
�- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
�- vzmetni varnostni ročaji z oblogo iz umetne snovi
�- zaščita pred poškodbami tečajev
�- zaščita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda�

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni ročaji z 
oblogo iz umetne snovi.

ZAPIRALO

Zapiralo ima 
možnost vgraditve 
ključavnic, za večjo 
varnost.

Dodatna oprema
Prilagodljiv predelni set

Sestavljajo ga štiri aluminijaste predelne 
stene in štiri držalne letve.
Za zaboje B47 in B90. 

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.

Voziček na kolesih

Primeren za zaboje B29, B47, B76 in 
B90.
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Velikosti

WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE

B



Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30F serijaAluminijasti zabojiHišne lestve skupine ACCESS Tip 30BB
Za shranjevanje fasciklov in map.

Pisarniški zaboji

Stabilni pisarniški zaboji iz 0,8 mm debele aluminijaste pločevine so namenjeni shranjevanju fasciklov in 
spenjalnih map. Posebne letve omogočajo preglednost in enostavno shranjevanje, fascikle in mape pa lahko v 
njih transportirate skupaj. Snemljiv pokrov omogoča hiter dostop in elegantno stacionarno uporabo. Idealni so za 
shranjevanje in prevažanje pomembnih dokumentov na terenu, sejmih in drugje.�

�- z letvami za shranjevanje visečih spenjalnih map
�- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
�- vzmetni varnostni ročaji z oblogo iz umetne snovi
�- zaščita pred poškodbami tečajev
�- zaščita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda
�- do 8 kosov oz. 4 kosov fasciklov debeline 75 mm ali 12 oz. 6 kosov ozkih fasciklov debeline 50 mm
�- snemljiv pokrov za hiter dostop do dokumentov pri stacionarni uporabi�

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni ročaji z 
oblogo iz umetne snovi.

ZAPIRALO

Zapiralo ima možnost 
vgraditve ključavnic, za 
večjo varnost.

Dodatna oprema

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.

Dodatna oprema
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Velikosti

WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE
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Ti serijap 3U
 Transportni zaboji.

Zaboji brez pokrova

Stabilni transportni zaboji iz 0,8 mm debele aluminijaste pločevine. Zaradi posebnega oplemenitenja 
so idealni za shranjevanje in transport živil, primerni pa tudi za vse ostalo. Močni profili in žlebovi na 
obodu jim dajejo stabilnost in obstojnost, veliki ročaji pa olajšajo uporabo.�

�- posebej primerni za živila
�- stabilni in obstojni
�- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
�- majhna lastna teža
�- veliki in udobni ročaji
�- šest različnih velikosti po standardih evro palet�

PROFILI

Ojačani zgornji profili za 
lažje nakladanje enega 
zaboja na drugega.

VARNOSTNI ROČAJ

Veliki in udobni ročaji.

Dodatna oprema
Voziček na kolesih

Primeren za zaboje U28, U40, U56 in 
U80.
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Velikosti

WEATHER 
RESISTANCE

TEMPERATURE 
RESISTANCE

DUST & WATER 
PROTECTION

CORROSION 
RESISTANCE

U 28U 40U 56U 80U 113U 161
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Hišne lestve skupine ACCESS Tip 30F serijaAluminijasti zabojiHišne lestve skupine ACCESS Tip 30A
Idealni za shranjevanje in transport živil.

Lahki transportni zaboji

Izdelani iz 0,8 mm debele aluminijaste pločevine in posebnih profilov. Zaboji so lahki in primerni za vse 
vrste transporta in�shranjevanja. Štiri različne velikosti (A58 do A160) omogočajo enostavno zlaganje 
enega zaboja v drugega in so dobavljivi kot set,velikosti A40 in A81 pa posamično. Idealno za potovanja, 
selitve in skladiščenje.�

�- odporni proti koroziji, vremenskim vplivom in temperaturi
�- 6 velikosti
�- majhna lastna teža
�- zložljivi eden v drugega
�- vzmetni varnostni ročaji z oblogo iz umetne snovi
�- zaščita pred poškodbami tečajev
�- zaščita pred zunanjimi vplivi, kot sta prah in voda�

VARNOSTNI ROČAJ

Vzmetni varnostni ročaji z 
oblogo iz umetne snovi.

ZAPIRALO

Zapiralo ima možnost vgraditve 
ključavnic, za večjo varnost.

Dodatna oprema

Cilindrična ključavnica

Zasnova zapirala omogoča vgradnjo 
ključavnic, ki zagotavljajo varnost 
vsebine zabojev.

Dodatna oprema
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Velikosti
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