
 ABS Trapladder
 Aluminium trapladders (60°) voor veilige toegang

 
Bij de overstap tussen twee platte daken is een trapladder van ABS Safety
jouw eerste keuze om de werkroute duurzaam te beveiligen. Want onze
robuuste aluminium trapladders staan stabiel en bieden een betrouwbare
zijbescherming. De roostertreden voldoen aan slipvastheidsklasse R 13 en
de trapladder is standaard voorzien van een leuning aan beide zijden. Dus
zelfs als je per ongeluk misstapt, vind je snel weer houvast.

De ABS trapladders zijn dankzij een modulair systeem prima aan te passen
aan het gebouw. Dat biedt je dus alle vrijheid bij het ontwerpen en installeren
van componenten. Onze trapladders zijn leverbaar in verschillende
uitvoeringen tot 3 meter werkhoogte. Bordes nodig? Kies uit 3 bordeslengtes.
Uiteraard voldoet ook het bordesrooster aan slipvastheidsklasse R 13. Het
enige wat wij van je moeten weten is de gewenste hoogte en de lengte van
het bordes. Dat wil zeggen, als je een bordes nodig hebt.

ABS trapladders bieden je meer veiligheidsfeatures die je werk makkelijker
maken en niet overal te vinden zijn. Daarbij horen handrelingen aan beide
zijden en leuningen en schopranden op alle bordesvarianten. Vanaf een
hoogte van 1 meter leveren wij de trapladders altijd met een toegangspoortje.
Ook de onderdelen voor installatie aan bodem en wand passen we aan jouw
behoeften aan. Mis je nog wat? Neem dan even contact op met ons. Samen
vinden we altijd een oplossing

● DIN EN ISO 14122-3:2016-10

● Lichte, duurzame aluminium constructie

● Met of zonder bordes

● Standaardbreedte: 60 cm

● Hoogte: 50, 100, 150, 200 en 300 cm

● Lengte bordes: 60, 80, 100 cm
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