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Z KLAPĄ
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RUSZTOWANIA

SOLID
EASYGATE

ZALETY

DANE TECHNICZNE RUSZTOWAŃ LEVVEL

Typ
rusztowania

Wysokość
rusztowania [m]

Wysokość
robocza [m]

Wymiary podestu [m]

Wysokość podestu [m]

Masa rusztowania [kg]

SOLID
EASYGATE

290

1,90

p1 - 0,9 p1 - 1,8 p1 - 3,5
p1 - 5,3
p2 - 3,3

p1 - 7,0
p2 - 5,0
p3 - 3,0

2,90 3,80 5,50 7,30 9,00

3,05

37 64 120 165 221

4,80

0,6x1,8

6,57 8,31

SOLID
EASYGATE

380

SOLID
EASYGATE

550

SOLID
EASYGATE

730

SOLID
EASYGATE

900

Uwagi: Obciążony może być tylko jeden podest, maksymalne obciążenie podestu 2kN/m2

                         �    Lekka, solidna konstrukcja z opcją rozbudowy do 9 m.
                      �    Zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy i akcesoria.
                    �    Certyfikowane przez TUV.
                 �    Antypoślizgowy, wodoodporny podest z klapą.
               �    Maksymalne obciążenie na podest wynosi 200 kg/m².
             �    Każdy element posiada oznakowanie produktu.
          �    Antypoślizgowe, profilowane szczeble.
       �    Zrobotyzowane spawanie elementów konstrukcji.
     �    Średnica kolumn i szczebli drabin wynosi 50 mm.
  �    Szybki montaż i demontaż, dzięki połączeniom samozatrzaskowym.
�    EasyGate 290 składany do dwóch elementów, co umożliwia szybką 
    i jednoosobową obsługę.
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GRUPA SOLID

CHARAKTERYSTYKA

SOLID 290 SOLID 380

SOLID 550 SOLID 730 SOLID 900

Rusztowania LEVVEL są rusztowaniami przejezdnymi od polskiego producenta. Idealnie dopasowane komponenty 
sprawiają, że nasze rusztowania charakteryzują się dużą sztywnością. Do produkcji użyto stopów aluminium, które 
gwarantują niewielką wagę, co przekłada się na komfort użytkowania. Nasza dbałość o bezpieczeństwo użytkowania 
potwierdzona jest badaniami oraz certyfikatem TUV. Rusztowanie EasyGate 290 posiada opcję składanej bramki, która 
po zdemontowaniu podestu umożliwia złożenie rusztowania w „harmonijkę” poprzez zsunięcie do siebie drabin. 
Rusztowania LEVVEL przeznaczone są np. do prowadzania lekkich prac montażowych jak i prac remontowo-budowlanych.
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RUSZTOWANIE Z OPCJĄ SKŁADANEJ BRAMKI
DOSTĘPNE W KAŻDEJ Z OFEROWANYCH WYSOKOŚCI.

GRUPA EASYGATE

miejsce na pieczątkę


