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Informacja | klasyfikacja drabin

Nasze drabiny są produkowane zgodnie z normą EN 131 i sprawdzane. Nadają się zarówno do 
użytku domowego, jak i profesjonalnego. Testy wytrzymałości, jak np. 4000 cykli  teleskopowego 
rozciągania i inne ekstremalne obciążenia, jak np.  test obciążenia zmiennego najwyższego szczebla 
z wykorzystaniem 50.000 cykli kontrolnych to tylko znikoma część wymogów, jakie muszą zostać w 
pełni spełnione. 
Wysokie wymagania jakościowe sprawiają, że nasze drabiny są doskonałym towarzyszem każdego 
profesjonalisty.
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Aluminiowe teleskopowe drabiny stojące

idealne do transportu na minimalnej powierzchni, mogą być używane 
jako drabiny stojące i przystawne 

Właściwości: 
• poprzecznice gwarantujące pewne oparcie
• uchwyt do transportu
• Dwustopniowa podpórka na nogi może być rozsunięta lub pozostać 
 w drabinie.
• ukośne, antypoślizgowe stopki zapewniają właściwe ustawienie
• blokada zapewnia bezpieczne składanie drabiny

art. Nr. długość stopnie wsunięta szerokość ciężar

392804 2,3 m 6+2 0,74 m 0,69 m 14,5 kg

392806 3,0 m 8+2 0,79 m 0,76 m 20 kg

długość: 2,3 m
art. Nr. 392804

Netto Zł

1800,-

długość: 3,0 m
art. Nr. 392806

Netto Zł

2300,-

EN 131
max. 
150 
kg



HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2020 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

... rozwiązania, które przekonują

Aluminiowa teleskopowa drabina przystawna

idealna do transportu

Właściwości:
• regulowana nastawa wysokości za pomocą wygrawerowanych 
    laserowo wskazań wysokości na stopniach
• obszerna, stabilna poprzecznica (artykuł 392802)
• więcej bezpieczeństwa i komfortu dzięki poszerzonym stopniom i  
 rowkom antypoślizgowym
• wygodne składanie, lekka obsługa nawet mokrymi rękami
• blokada zapewnia bezpieczne składanie drabiny
• gumowe kapturki na stopkach i na górnym końcu

art. Nr. długość stopnie wsunięta szerokość ciężar

392800 2,6 m 9 0,72 m 0,49 m 8,1 kg

392802 3,8 m 13 0,86 m 0,88 m 15 kg

długość: 2,6 m
art. Nr. 392800

Netto Zł

1165,-

długość: 3,8 m
art. Nr. 392802

Netto Zł

1600,-

EN 131
max. 
150 
kg



HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2020 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

... rozwiązania, które przekonują

Aluminiowa drabina platformowa

Szerokie zastosowanie, łatwa w transporcie i przechowywaniu dzięki 
możliwości składania

Właściwości:
• 2 pojedyncze stopnie z każdej strony + 1 stopień główny
• ryflowana powierzchni stopni zabezpiecza przed poślizgiem
• po rozłożeniu platforma osiąga wyskokość 59 cm
• niski ciężar 2,5 kg dzięki zastosowaniu odpornego aluminium
• obciążenie do 150 kg
• blokada 
• antypoślizgowe nóżki

art. Nr. wysokość stopnie szerokość ciężar

392810 590 mm 2x3 400 x 560 mm 2,5 kg
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 Hurtownia elektryczna: Grupa HAUPA
www.haupa.com

wysokość: 59 cm
art. Nr. 392810

Netto Zł

145,-

max. 
150 
kg

HAUPA demo


