Světová kvalita WOLFSTARK
nyní za české ceny!!!
JEDINEČNÉ TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKY
Ve složeném stavu nezaberou
téměř žádné místo, hravě
je vložíte do kufru i velmi
malého osobního auta,
do šatní skříně nebo
pod postel.
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2 990,–
model T260:

Kč

(2 513,– Kč bez DPH)
Běžná cena: 5 390,– Kč
model T320: 3 990,– Kč
(3 353,– Kč bez DPH)
Běžná cena: 7 150,– Kč

EN 131

150 kg

Teleskopické žebříky (zasouvací)
z eloxovaného hliníku. Lehké, praktické,
skladné a snadno přenosné a hlavně
bezpečné. Speciálně konstruovaná
bezpečnostní pryžová protiskluzová
zábrana. Splňuje evropskou bezpečnostní
normu EN 131. Nosnost 150 kg.

TECHNICKÉ PARAMETRY (T260/T320):

Jak jednoduše objednat?

DOPRAVA

telefonicky:
faxem:
poštou:
e-mailem:

774 707 255 (po–pá 9–17 hod.)
475 209 209
IDIT s. r. o. International
193 00 PRAHA 9, Lukavecká 1732
prodej@skladacizebriky.cz

-m
 ax. pracovní výška:

3 800/4300 mm

- max. výsuvná délka:

2 600/3200 mm

- počet stupňů:
- nosnost:

9/11
150 kg

- délka složeného žebříku:

665/720 mm

- šířka složeného žebříku:

480/485 mm

- netto váha:

6,5/8,6 kg

- brutto váha:

7,2/9,4 kg

P O CELÉ Č R

ZDARMA!!!

www.skladacizebriky.cz

Profesionální žebříky
do firmy i do domácnosti!
Univerzální víceúčelové žebříky a štafle WOLFSTARK splňují nejpřísnější kritéria pro použití v domácnosti, v kanceláři, na stavbě i dílně. Jednoduše
můžete měnit tvar a použití štaflí dle aktuální potřeby až do 6 různých pozic. Snadno se převážejí. Jedinečné teleskopické žebříky WOLFSTARK
ve složeném stavu nezaberou téměř žádné místo, hravě je vložíte do kufru i velmi malého osobního auta, do šatní skříně nebo pod postel. Vzhledem
ke své robustnosti, stabilitě a kvalitě provedení jsou lehké, protože jsou vyrobené z materiálů, které se používají v leteckém průmyslu. Všechny
výrobky jsou certifikovány dle evropské bezpečnostní normy EN 131 a EN 14183 s nosností dle druhu a typu od 125 do 150 kg.

Žebřík teleskopický
(zasouvací) z eloxovaného hliníku
T260, výsuvná délka 260 cm,
počet stupňů: 9
Cena: 2 990,– Kč
(běžná cena: 5 390,– Kč)
T320, výsuvná délka 320 cm,
počet stupňů: 11
Cena: 3 990,– Kč
(běžná cena: 7 150,– Kč)

od

2 290,–
Kč

Schůdky skládací
D/2 steps, 2 nášlapy.
Cena: 549,– Kč (běžná cena: 679,– Kč)
D/3 steps, 3 nášlapy
Cena: 690,– Kč (běžná cena: 875,– Kč)

od

549,–
Kč

Jak jednoduše objednat?
telefonicky:
faxem:
poštou:
e-mailem:

774 707 255 (po–pá 9–17 hod.)
475 209 209
IDIT s. r. o. International
193 00 PRAHA 9, Lukavecká 1732
prodej@skladacizebriky.cz

od

2 990,–
Kč

Lešení přenosné
skládací 4v1 profi
– kombinované
lešení – žebřík –
štafle – 2 příložné
žebříky v jednom.
Praktické řešení
pro stavebníky,
stavební
a montážní firmy.
Cena: 3 890,– Kč
(běžná cena:
5 280,– Kč)

3 890,–
Kč
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Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Žebřík skládací v profi kategorii
T346 profi, max. délka 346 cm, 4dílný
Cena: 2 290,– Kč
(běžná cena: 3 915,– Kč)
T458 profi, max. délka 458 cm, 4dílný
Cena: 2 790,– Kč
(běžná cena: 4 629,– Kč)

