
 

MiTOWER STAIRSMiTOWER STAIRS

✓ Professioneel gebruikProfessioneel gebruik

Veilig in een traphal werken

Door 1 persoon op te bouwen

Stabiel, sterk en robuust

Altrex MiTOWER STAIRSAltrex MiTOWER STAIRS

De MiTOWER STAIRS is een uitbreidingsset op de MiTOWER en MiTOWER PLUS. Er is slechts één persoon nodig om deze compacte steiger op te bouwen in
een traphal. Veilig en snel. Deze slimme toepassing maakt onveilig werken op een trap verleden tijd.

Het slimme design van de MiTOWER dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. Dwarsliggers en een uniek ophangmechanisme in het platform geven je
maximale grip en maken het je extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest
stabiele in zijn soort.

Veilig werken op ongelijk niveauVeilig werken op ongelijk niveau

Met de MiTOWER STAIRS werk je veilig op ongelijk niveau. Stabiel tot op de bovenste trede.

Compact en eenvoudig op een trap te plaatsenCompact en eenvoudig op een trap te plaatsen

Het compacte ontwerp maakt de MiTOWER STAIRS de ideale steiger om in een smalle traphal te plaatsen.

Een handige uitbreidingEen handige uitbreiding

De MiTOWER STAIRS is te verkrijgen als uitbreidingsset voor zowel de MiTOWER als de MiTOWER PLUS.

Sterk en stabielSterk en stabiel

Rondom gelaste en geknepen klauwschoorbuis verbindingen maken van de MiTOWER STAIRS de meest sterke en stabiele rolsteiger
in zijn soort.

Uniek ophangmechanismeUniek ophangmechanisme

‘Extra handen’ om materialen op te hangen tijdens de op- en afbouw van de MiTOWER STAIRS. In één snelle beweging in en uit te
schuiven.

Jouw MiTOWER STAIRS, jouw identiteitJouw MiTOWER STAIRS, jouw identiteit

Maak jouw MiTOWER STAIRS herkenbaar met het logo, de naam en kleuren van je bedrijf. Zo ben je zichtbaar op elk niveau.

ProductspecificatiesProductspecificaties

EANEAN ArtikelnummerArtikelnummer SerieSerie

8711563210394 C003090 MiTOWER

8711563210417 C003091 MiTOWER
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