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EASY-LADDER

AveTum EASY-LADDER
De avetum ® Easy-Ladder is een thermoplastisch versterkte modulaire ladder,
welke beduidend lichter is (4kg/m) dan
gegalvaniseerde stalen/inox ladders.
Omwille van het modulair systeem
van de ladder is het mogelijk om deze
in kleine voertuigen te vervoeren en
kan eenvoudig geassembleerd worden.
In vergelijking met gegalvaniseerde en
roestvrij stalen ladders is de avetum ®
Easy-Ladder zowel prijsgunstiger als
duurzamer.
De Easy-Ladder is chemisch resistent
en heeft een gewaarborgde levensduur
van 25 jaar.
De zwarte Easy-Ladder is geschikt voor
zowel drink- en regenwater, de gele is
geschikt voor toegang tot afvalwater.
De ladder wordt standaard geleverd met
6 aanpasbare steunen voor bevestiging
aan zowel ronde als rechte wanden.
De modulaire ladder wordt verpakt in
een doos om een 3m lange ladder te
assembleren:
- 10x 600 mm lange stijlen
- 10 treden
- 6 muursteunen
- 20 vergrendelingsklemmen
- 6 rvs bouten, moeren en rondsels
Een element van de modulaire ladder
bestaat uit:
- 2x 600 mm lange stijlen
- 1 trede
- 2 vergrendelingsklemmen
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Montage

Verbind de steunen met elkaar over de gewenste lengte van de ladder met
een hamer

Plaats de treden in de steunen en borg ze met de vergrendelingsklemmen
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pull-upsysteem
Het Pull-Up systeem laat toe de ladder op een veilige manier te gebruiken. Men
schuift de steun omhoog tot dat deze vergrendeld is. Na gebruik, ontgrendelt
men de steun en duwt men deze terug naar beneden.

VOORDELEN EASY-LADDER
• Verkrijgbaar in zowel zwart als geel (afhankelijk van de toepassing)
• Economisch in plaatsing en handeling
• Elke lengte is mogelijk omwille van het modulair systeem
• Vrij van onderhoud
• Isolerend (electrisch)
• UV bestendig en roestvrij
• Eenvoudig te assembleren met een minimum aan gereedschap
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info@avetum.be
+32 15 51 11 90
Generaal de Wittelaan 10
2800 Mechelen
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