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Sikkerhed på trappen - med Wibe Ladders nye trappetårnsstige
Efter en omfattende udviklingsproces og tæt kontakt med repræsentanter fra faglige organisationer
og professionelle håndværkere lancerer Wibe Ladders nu et helt nyt produkt i sortimentet
trappestiger. Med individuelle, justerbare ben giver trappetårnsstige 77S en helt ny form for stabilitet,
i hvert trin. "Usikkert arbejde på trapper eller andre ujævne underlag er nu en saga blot," siger
Robert Agerskog, produktchef hos Wibe Ladders.
Professionelle malere og dekoratører står hele tiden over for forskellige udfordringer. Et almindeligt
eksempel er, når der skal males på ujævne overflader - hvis stigens underlag også er ujævnt, bliver
det dobbelt så svært. Nu har Wibe Ladders i samarbejde med malere og elektrikere udviklet en
løsning, der gør det daglige arbejde lettere og mere sikkert. 77S trappetårnsstigen er et helt nyt
produkt baseret på den tidligere 77P model, der er kendt for sin sikre og pålidelige udformning. Den
væsentligste forskel er, at længden på hvert ben nu kan justeres individuelt. Det garanterer stabilitet
og giver et sikkert arbejdsmiljø på ujævne overflader.
Konstruktionen består af en massiv stålplatform, en værktøjshylde placeret i hoftehøjde, stærke
sideprofiler og dybe trin. Den høje placering af værkstøjshylden sikrer, at værktøjet altid er indenfor
rækkevidde, og sammen med sideprofilerne giver det en stabil støtte fra tre retninger. Den store
platform og de dybe trin sikrer, at brugeren altid står sikkert, og de anodiserede aluminiumsprofiler
minimerer risikoen for at hænder og tøj bliver beskidte.
"Dette er et unikt produkt, der vil gøre arbejdet mere sikkert for malere, elektrikere og andre
håndværkere, der tidligere var tvunget til at bruge en arbejdsbuk med justerbare ben, der ikke er
egnet til arbejde på trapper. Det er heller ikke ualmindeligt at anvende stilladser på trapper for at
sikre en stabil platform. Dette behov vil nu blive reduceret, da 77S tilbyder en smidig og sikker
løsning, der er ideel til mindre opgaver, "siger Robert Agerskog, produktchef hos Wibe Ladders.
Dette er den nye trappetårnsstige 77S fra Wibe Ladders:
-

77S fås i to højder enten med 3 eller 5 trin.
Benene på støttesiden kan forlænges med 900 mm på 3-trins modellen og 1000 mm på 5-trins
modellen.
Platformsmål: 320 mm bred og 430 mm dyb.
80 mm dybe trin.
Både de almindelige ben og forlængerbenene er udstyret med skridsikring.
Værktøjshylden er placeret i hoftehøjde.
Anodiserede aluminiumprofiler.

For yderligere information venligst kontakt:
Bjarne Prip, stigespecialist hos Wibe Ladders
tlf. 40 13 51 95 eller bjarne.prip@hultaforsgruop.dk

Hultafors Group består af varemærkerne Snickers Workwear, Wibe Ladders og Hultafors Tools.
Tilsammen danner de et unikt tilbud til distributører og håndværkere, der vil have produkter, de kan
stole på. Hultafors Group har 650 ansatte og en årlig omsætning på 1,2 milliarder SEK og salg til
mere end 37 markeder over hele verden. www.hultaforsgroup.com

