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Mijloace de muncă sigure

Ordonanţa privind tehnica securităţii muncii din 03.10.2002 şi prevederile 
privind prevenirea accidentelor OAC D 36 / ALA V-D 36 şi RAP 172 şi RAP 173 
pretind de la angajator să pună la dispoziţie numai mijloace de muncă potrivite 
pentru locul de muncă şi a căror utilizare corespunzătoare asigură protecţia şi 
siguranţa sănătăţii muncitorilor (art. 4 al OPM).

• Utilizarea mijloacelor de muncă în conformitate cu OAC D 36 / ALA V-D 36, 
 RAP 172 şi RAP 173 şi cu normele actuale în vigoare.
• Verificarea mijloacelor de muncă de către persoană competentă (art. 10 OPM).
• Documentarea rezultatelor verificării (art. 11 OPM).

Acest lucru înseamnă:

• Mijloace de muncă în conformitate cu indicaţiile şi directivele prevederilor privind 
 prevenirea accidentelor (OAC D 36 şi IPAE) şi cu normele actuale în vigoare.
• Fişe de control şi etichete de control pentru dovedirea verificării efectuate (
 etichetă de control şi fişe de control la pagina 117).
• Un seminar de o zi pentru instruire ca persoană competentă pentru scări, platforme şi schele mobile.
• Seminare la dată fixată sau la locul amplasamentului.
• Participanţii primesc certificat şi material didactic detaliat

Fabrica KRAUSE vă oferă:

• Persoana competentă
• Norme şi prevederi
• Scări şi platforme (tipuri şi definiţii)
• Cerinţe faţă de scări şi platforme
• Utilizare sigură
• Tipul şi sfera verificărilor
• Posibilităţi de reparare
• Test
• Acordare certificate

Teme de instruire (exemplu „Scări şi platforme”):

Alte informaţii la:
Dl. Wolfgang Lather
Tel.: 0 66 31 / 7 95 -142
E-Mail: schulungen@krause-systems.de
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MONTO 1
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MONTO                     Gama                 pentru utilizare casnică 
                                        şi industrială.

 
Platforme rabatabile şi scări cu trepte pentru interior

Nu necesită mult spaţiu de 
depozitare şi este uşor.

Dispozitivul stabil
de siguranţă împiedică 

închiderea neintenţionată 
la utilizare.

Cu sistemul de role este 
uşor de mişcat. Sub greutate rolele
 intră în lacas şi capacele de bază 

antiderapante garantează stabilitatea.

Tavă mare de depozitare 
pentru unelte, cu cârlig 

integrat.

1 Forma rotunjită a treptelor 
în zona de urcare asigură 
urcare şi coborâre fără 
vătămarea tibiei

2 Prin structura retezată a 
treptei la îmbinare rezultă 
o îmbinare stabilă şi 
durabilă

Îmbinarea dublu nituită 
dintre trepte asigură o 

stabilitate mare.

Platformă rabatabilă 
dublă mobilă

Scară dublă cu trepte

1

1

2
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Scări cu trepte-stinghie scări articulate pentru
exterior şi interior

Capete de bază din două componente: 
componenta rigidă pentru îmbinarea 
solidă cu traversa. Componenta moale 
pentru frecare cu aderentă mare pe 
suprafeţe netede, de ex. plăci ceramice 
etc.

Chingile rezistente
 la intemperii împiedică 
alunecarea elementelor 

scării.

Scară multifuncţională

Scară articulată universală

Manerul care poate fi operat cu o 
singură mână asigură funcţionarea 

rapidă şi sigură a scării prin deblocarea 
concomitentă a articulaţiilor patentate 

cu o singură mână.

16 puncte de sprijin pentru imbinarea
treptelor asigură stabilitate excepţională 
şi longevitate.

Profilele de ghidare 
stabile din oţel vopsit 

electrostatic permit extinderea
sigură şi confortabilă a scării.

1

Indicaţie:
Gama largă de 

accesorii de siguranţă 
pentru sistemul Combi 
o găsiţi la pagina 112.

Profilele mari, şi stabile 
dintr-un aliaj rezistent al 
treptelor asigură o
durata de viaţă lungă scării.
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20 cm

A

B

A

B

Treppy

Rolly®
Alu

Înălţime de lucru de până la	m	A 2,45

Înălţime                   m B 0,45

Număr trepte 2x2

Greutate  kg 2,0

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 0,51

Lăţime   m 0,41

Înălţime m 0,20

Art. nr. 130013

Platfomă rabatabilă dublă
• Platformă rabatabilă din aluminiu cu posibilitate de urcare pe ambele părţi, 

cu suprafaţă mare de rezemare 200 x 350 mm
• Trepte striate cu adâncime de 80 mm pentru urcare sigură şi staţionare 

confortabilă
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor
• Greutate redusă, facil şi uşor de mânuit
• Depozitare rapidă şi economica (dimensiuni mici de depozitare)
• Dispozitiv stabil de siguranţă (împiedică închiderea neintenţionată)
• Capace de bază antiderapante

Art. nr.  130013

Înălţime de lucru de până la	m	A 2,45 2,45 2,45 2,65

Înălţime                   m B 0,45 0,45 0,45 0,65

Număr trepte 2x2 2x2 2x2 2x3

Culoare aluminiu galben albastru aluminiu

Greutate  kg 2,0 2,0 2,0 3,0

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 0,51 0,51 0,51 0,74

Lăţime   m 0,41 0,41 0,41 0,44

Înălţime m 0,20 0,20 0,20 0,20

Art. nr. 130037 130044 130082 130068

Platfomă rabatabilă dublă
• Platformă rabatabilă din aluminiu cu posibilitate de urcare pe ambele 

părţi, cu „automatism de rulare/oprire“ şi o suprafaţă mare de rezemare 
200 x 350 mm

• Sub greutate rolele intră în lacas şi capacele de bază antiderapante 
garantează stabilitatea

• Cu un „şut“ deplasaţi Rolly în locul dorit
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor
• Manipulare uşoară datorită greutăţii reduse şi depozitării econome
• Disponibile în culoare galbenă, albastră şi aluminiu

Art. nr. 130044

Art. nr. . 130082 Art. nr. . 130068

1
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37,5 cm
x

25,0 cm

E N 14183

38,5 cm 13,5 cm

A

B

A

B C

StepTop

Toppy XL

Înălţime de lucru de până la	m A 2,50 2,70

Înălţime  m B 0,50 0,70

Lungime totală  m C 1,15 1,40

Număr trepte 2 3

Greutate  kg 4,5 6,0

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 1,15 1,40

Lăţime  m 0,52 0,54

Înălţime m 0,06 0,06

Art. nr. 130860 130877

• Platformă rabatabilă din aluminiu, stabilă şi uşor de mânuit
• Suprafaţă mare, cauciucata, de călcare asigură staţionarea confortabilă şi 

sigură
• Depozitare economă
• Dispozitivul de siguranţă împiedică închiderea neintenţionată
• Rama de sprijin înalt (60 cm)

Art. nr. 130877

Platformă de lucru
• Platformă de lucru rabatabilă cu placă rezistentă la apă şi 

antiderapantă bilaminată din răşini fenolice (1090 x 300 mm)
• Dispozitivele bilaterale de siguranţă împiedică închiderea 

neintenţionată
• Ideal pentru lucrări interioare la înălţime de tavan de până la 2,50 m
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor din aluminiu, cu 4 
 contravântuiri de colţ suplimentare
• Depozitare  de 13,5 cm, latime, inchisa
• Capacele de bază antiderapante, mari asigură stabilitatea

Înălţime de lucru de până la	m A 2,50

Înălţime platformă  m B 0,50

Dimensiune platformă mm 1090 x 300

Închis   cm 13,5

Lăţime  cm 38,5

Greutate  kg 8,0

Art. nr. 130099

1

Platformă rabatabilă din aluminiu
NOU
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A

B
C

Solidy

A

B
C

Safety

Scară dublă cu trepte
• Scară dublă din aluminiu, cu urcare pe o singură parte, cu maner de 
 sprijin înalta şi podină mare antiderapantă
• Laterale stabile de urcare şi sprijinire din ţeavă rectangulară de aluminiu
• Cârlig practic cu tavă pentru componente mici
• Trepte striate cu adâncime de 80 mm pentru urcare sigură şi staţionare 

confortabilă
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor/vangurilor
• Capacele de bază antiderapante asigură stabilitatea

Art. nr. 120014

Înălţime de lucru de până la	m A 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Înălţime  m B 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Lungime totală  m C 1,35 1,55 1,80 2,05 2,25 2,50

Număr trepte 3 4 5 6 7 8

Greutate  kg 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,0

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 1,35 1,55 1,80 2,05 2,25 2,50

Lăţime  m 0,41 0,44 0,47 0,50 0,52 0,55

Înălţime m 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Art. nr. 120007 120014 120021 120038 120045 120052

1

Scară dublă cu trepte
• Scară dublă din aluminiu, cu urcare pe o singură parte, cu maner de 
 sprijin înalt şi podină mare antiderapantă
• Laterale stabile de urcare şi sprijinire din ţeavă rectangulară de aluminiu
• Tavă mare de depozitare pentru unelte, cu două cârlige integrate.
• Trepte striate cu adâncime de 80 mm pentru urcare sigură şi staţionare 

confortabilă
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor
• Capacele de bază antiderapante asigură stabilitatea

Art. nr. 120274

Înălţime de lucru de până la	m A 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Înălţime  m B 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Lungime totală  m C 1,45 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45

Număr trepte 3 4 5 6 7 8

Greutate  kg 3,0 3,6 4,5 5,2 6,2 7,2

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 1,45 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45

Lăţime  m 0,41 0,44 0,46 0,49 0,52 0,54

Înălţime m 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Art. nr. 120212 120274 120281 120298 120304 120311
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16 cm

A

B
C

A
B C

Dopplo

Secury

125 m
m

Scară dublă cu trepte
• Scară dublă din aluminiu, cu urcare pe ambele părţi şi două chingi de 

siguranţă
• Laterale stabile din ţeavă rectangulară de aluminiu
• Trepte striate cu adâncime de 80 mm pentru urcare sigură şi staţionare 

confortabilă
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor
• Economicos rabatabilă (16 cm)
• Capacele de bază antiderapante asigură stabilitatea

Art. nr. 120335

Art. nr. 124135

Înălţime de lucru de până la	m A 2,40 2,65 2,85 3,05 3,25 3,50 3,75

Înălţime  m B 0,40 0,65 0,85 1,05 1,25 1,50 1,75

Lungime totală  m C 1,15 1,45 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45

Număr trepte 2 3 4 5 6 7 8

Greutate  kg 2,7 3,5 4,4 5,3 6,2 7,0 8,0

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 1,15 1,45 1,65 1,85 2,05 2,25 2,45

Lăţime  m 0,40 0,43 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55

Înălţime m 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Art. nr. 124104 124111 124128 124135 124142 124159 124166

Înălţime de lucru de până la	m A 2,45 2,65 2,85 3,10 3,30 3,50

Înălţime  m B 0,45 0,65 0,85 1,10 1,30 1,50

Lungime totală  m C 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85

Număr trepte 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8

Greutate  kg 2,4 3,2 4,0 4,8 5,7 6,5

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,85

Lăţime  m 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55

Înălţime m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Art. nr. 120328 120335 120342 120359 120366 120373

1

Scară dublă cu trepte confortabile
• Scară dublă din aluminiu, cu urcare pe o singură parte, cu maner de 
 sprijin înalt şi podină mare antiderapantă
• Laterale stabile de urcare şi sprijinire din ţeavă rectangulară de aluminiu
• Tavă mare de depozitare pentru unelte, cu două cârlige integrate.
• Trepte striate cu adâncime de 125 mm (suprafaţă utilă de rezemare) pentru 

urcare sigură şi staţionare confortabilă
• Îmbinare robustă multiplu nituită a treptelor
• Capacele de bază antiderapante, mari asigură stabilitatea

NOU
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A
C

A
C C1

A1

Fabilo®

Sibilo®

Scară culisantă
• Scară cu trepte din aluminiu cu două tronsoane, pentru rezemare, pentru 

înălţimi mari de lucru
• 16 puncte de sprijin pentru îmbinărea treptelorasigură stabilitate 

excepţională şi longevitate
• Profilele de ghidare stabile din oţel permit extinderea confortabilă a scării
• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre sigură
• Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea scării în timpul 

utilizării şi transportului
• Capace de bază antiderapante din două componente: o componenta rigidă 

ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi vang, componenta moale ce 
asigură frecare aderentă mare pe suprafeţe netede şi împiedică alunecarea 
involuntară a scării

Art. nr. 120540

Scară rezemată
• Scară cu trepte din aluminiu cu un singur tronson, pentru rezemare, 
 utilizare flexibilă
• 16 puncte de sprijin pentru îmbinărea treptelor asigură stabilitate 

excepţională şi longevitate
• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre sigură
• Capace de bază antiderapante din două componente: componenta rigidă 

ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profil, o componenta moale 
ce asigură o aderentă mare pe suprafeţe netede şi împiedică alunecarea 
involuntară a scării

• Greutate redusă, uşor de transportat

Art. nr. 121519

Înălţime de lucru de până la	m A 3,10 3,90 4,70 5,50 6,35

Lungime scară  m C 1,85 2,70 3,55 4,40 5,20

Număr trepte 6 9 12 15 18

Greutate  kg 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7

Greutate 
transpor-

tată

Lungime m 1,86 2,70 3,55 4,40 5,22

Lăţime   m 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Înălţime m 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Art. nr. 121387 120519 120526 120533 121813

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi alte accesorii le găsiţi începând 
cu pagina 112.
Compatibil cu această scară: Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Sistemul Combi 
(accesoriu de 
siguranţă) şi alte 
accesorii găsiţi 
începând cu pagina 
112.
Compatibil cu această 
scară:
Sistem Combi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,90 4,70 5,50 6,35

Înălţime de lucru de până la	m A1 5,50 7,15 8,75 10,10

Lungime închisă  m C 2,70 3,55 4,40 5,20

Lungime închisă  m C1 4,40 6,05 7,75 9,15

Număr trepte 2x9 2x12 2x15 2x18

Greutate  kg 9,6 13,5 19,2 25,5

Greutate 
transportată

Lungime m 2,70 3,55 4,40 5,22

Lăţime   m 0,41 0,41 0,41 0,41

Înălţime m 0,13 0,15 0,15 0,18

Art. nr. 120540 120557 120564 121394

1
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A
C1A2

A1

C B

A
C C1

A1

Robilo®

Dubilo®

Scară extensibilă prin culisare cu 
frânghie, cu două tronsoane
• Scară cu trepte din aluminiu, cu două tronsoane, cu reglare confortabilă 

treaptă cu treaptă cu ajutorul unei frânghii din material plastic, pentru 
 rezemare, pentru înălţimi mari de lucruâ
• Capace de bază antiderapante din două componente: o componenta 

rigidă asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profil, o, componenta 
 moale asigură o aderentă mare pe suprafeţe netede şi împiedică 
 alunecarea involuntară a scării
• Cârligul de prindere se blochează automat treaptă cu treaptă şi împiedică 

alunecarea involutară completă a părţii superioare a scării
• Role de conducere pe perete (de la 2 x 18 trepte) permit deschiderea şi 

închiderea confortablă a scării

Art. nr. 120670

Scară multifuncţională
• Scară cu trepte din aluminiu cu două tronsoane, cu funcţie triplă practică:
 utilizabil ca scară rezemată, culisantă sau dublă
• Profilele de ghidare stabile din oţel permit extinderea confortabilă a scării
• Capace de bază antiderapante din două componente: o componenta 

rigidă asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profil, o, componenta 
 moale asigură o aderentă mare pe suprafeţe netede şi împiedică 
 alunecarea involuntară a scării
• Traversa transversală lată cu capac de bază cu două componente măreşte 

suprafaţa de plasare
• Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea scării în timpul 

utilizării şi transportului
• Chingile rezistente la intemperii împiedică alunecarea involuntară a 
 elementelor scării

Art. nr. 120571

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi 
alte accesorii găsiţi începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,90 4,70

Înălţime de lucru de până la	m A1 5,50 7,15

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,15 4,95

Înălţime scară dublă m B 2,60 3,40

Lungime închisă  m C 2,70 3,55

Lungime deschisă  m C1 4,35 6,05

Număr trepte 2x9 2x12

Greutate  kg 10,5 14,5

Greutate 
transportată

Lungime m 2,70 3,55

Lăţime   m 0,41 0,41

Înălţime m 0,13 0,15

Art. nr. 120571 120588

Înălţime de lucru de până la	m A 5,50 6,35

Înălţime de lucru de până la	m A1 8,75 10,10

Lungime închisă  m C 4,35 5,20

Lungime deschisă  m C1 7,70 9,10

Număr trepte 2x15 2x18

Greutate  kg 20,0 26,0

Greutate 
transportată

Lungime m 4,36 5,20

Lăţime   m 0,44 0,44

Înălţime m 0,15 0,18

Art. nr. 120663 120670

1
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A
C

A1
A2

A3

B B1 C1

Tribilo®

Scară multifuncţională
• Scară cu trepte din aluminiu, cu trei tronsoane, cu utilizare 

multiplă: ca scară rezemată, dublă şi culisantă
• Profilele de ghidare stabile din oţel permit extinderea 

confortabilă a scării
• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre 

sigură
• Traversa transversală lată cu capac de bază cu două 
 componente măreşte suprafaţa de plasare
• Capace de bază antiderapante din două componente: o 
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi 

profil, componenta moale asigură o aderentă mare pe suprafeţe 
netede şi împiedică alunecarea involuntară a scării

• Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea scării în 
timpul utilizării şi transportului

• Chingile rezistente la intemperii împiedică alunecarea 
involuntară a elementelor scării

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,90 4,15 4,70 5,25

Înălţime de lucru de până la	m A1 4,15 4,40 4,95 5,45

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,95 5,45 6,55 7,60

Înălţime de lucru de până la	m A3 7,10 7,95 9,55 11,20

Înălţime scară  m B 2,60 2,85 3,40 3,90

Înălţime scară  m B1 4,20 4,70 5,80 6,85

Lungime scară  m C 2,70 3,00 3,55 4,10

Lungime scară  m C1 6,05 6,90 8,60 10,25

Număr trepte 3x9 3x10 3x12 3x14

Greutate  kg 16,8 18,4 25,8 30,0

Greutate 
transportată

Lungime m 2,70 3,00 3,55 4,10

Lăţime  m 0,48 0,48 0,48 0,48

Înălţime m 0,19 0,19 0,23 0,23

Art. nr. 120601 120618 120625 120717

Art. nr.  120601

1
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A B C

A1

VarioTop®

TriMatic®

C
A1 A2

B1
B

A

Înălţime de lucru de până la	m A 3,30 3,85

Înălţime de lucru de până la	m A1 4,70 5,75

Înălţime scară dublă m B 1,75 2,30

Lungime scară rezemată. m C 3,60 4,70

Număr trepte 2x6 2x8

Greutate  kg 8,6 10,5

Greutate 
transportată

Lungime m 1,84 2,40

Lăţime  m 0,36 0,36

Înălţime m 0,14 0,14

Art. nr. 121325 121332

1

Schelă tip scară
• Schelă tip scară constând din două scări simple cu 6 trepte, cu traverse 

lungi şi o platformă de lucru antiderapantă, hidrofugă bilaminată din răşini 
fenolice (147 x 50 cm)

• Capacitate de încărcare până la 300 kg
• Utilizabilă la diferite înălţimi, de ex. la trepte şi praguri
• Din ambele scări se poate forma rapid şi uşor o scară dublă sau o scară 

rezemată cu 10 trepte

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,20

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,05

Înălţime max.  m B 1,00

Înălţime scară dublă m B1 1,65

Lungime scară rezemată. m C 2,80

Număr trepte 2x6

Greutate  kg 22,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,70

Lăţime  m 0,52

Înălţime m 0,16

Art. nr. 121370

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi începând 
cu pagina 112. Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 4, 6, 8

Scară dublă articulată
• Scară articulată din aluminiu, cu două tronsoane, utilizabilă ca scară 

dublă sau scară rezemată
• Sistemul patentat KRAUSE de articulaţie de blocare de siguranţă cu 

maner care poate fi operat cu o singură mână asigură funcţionarea 
rapidă şi sigură a scării prin deblocarea concomitentă a unei perechi 
de articulaţii cu o singură mână

• Treptele striate jur-împrejur garantează urcare şi coborâre sigură
• Traversa lunga de bază cu capace laterale si cu două componente 

măreşte suprafaţa de plasare
• Capace de bază antiderapante din două componente: o componenta 

rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi o, componenta 
 moale ce asigură o aderentă mare pe suprafeţe netede şi împiedică 

alunecarea involuntară a scării

Art. nr.  121325

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi 
alte accesorii găsiţi începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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Combi
System®

7

A CA1

A2

B

MultiMatic®

Scară articulată universală
• Scară articulată din aluminiu, cu patru tronsoane, cu utilizare 

universală ca: scară rezemată, scară dublă şi platformă de 
lucru (posibilă numai la varianta 4x3 trepte)

• Poate fi depozitata rapid şi uşor, încape chiar şi în portbagaj
• Sistemul patentat KRAUSE de articulaţie de blocare de 

siguranţă cu maner care poate fi operat cu o singură mână 
asigură funcţionarea rapidă şi sigură a scării prin deblocarea 
concomitentă a unei perechi de articulaţii 

• Două traverse late, de bază cu capace cu două componente 
măresc suprafaţa de plasare

• Capace de bază antiderapante din două componente: o 
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă 

şi profil, o componenta moale ce asigură frecare aderentă 
mare pe suprafeţe netede şi împiedică alunecarea involuntară a 
scării

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00 -

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,30 3,85

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,70 5,75

Înălţime scară Bock m B 1,75 2,30

Lungime Anlegel.  m C 3,60 4,70

Număr trepte 4x3 4x4

Greutate  kg 13,5 15,5

Greutate 
transportată

Lungime  m 1,00 1,30

Lăţime   m 0,36 0,36

Înălţime  m 0,27 0,27

Art. nr. 120632 120694

Art. nr.  120632

1

Art. nr.  120632

Art. nr.  120632
Art. nr. 
120632
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ClickMatic
System

A
CA1

A2

B

TeleMatic®

Scară telescopică articulată
• Scară telescopică articulată din aluminiu, cu patru tronsoane: 

utilizabilă ca scară dublă, scară rezemată sau ca două scări 
 duble separate
• Prin deplasarea telescopică a părţilor exterioare ale scării 

treaptă cu treaptă scara se adaptează diferitelor condiţii locale
• Sistemul patentat ClickMatic (dispozitiv de blocare) poate fi 
 exploatat rapid şi uşor
• Părţile interioare şi exterioare ale scării formează prin câteva 

mişcări două scări duble separate, care pot fi utilizate cu aju-
torul unei podini ca masă de lucru sau banc de lucru (indicaţie: 
la această structură se va folosi traversa Combi art. nr. 121417 
ca şi lărgire inferioară a scării interioare)

• Capace de bază antiderapante din două componente: o 
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă 

şi profil, o componenta moale asigură o aderentă mare pe 
suprafeţe netede şi împiedică alunecarea involuntară a scării

• Stabilitate suplimentară datorită contravântuirilor de colţ
• Poate fi depozitat rapid şi uşor, încape chiar şi în portbagaj

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00 3,00

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,60 4,15

Înălţime de lucru de până la	m A2 5,25 6,35

Înălţime scară Bock m B 2,05 2,55

Lungime Anlegel.  m C 4,20 5,30

Număr trepte 4x4 4x5

Greutate  kg 14,0 16,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,35 1,60

Lăţime  m 0,69 0,69

Înălţime m 0,20 0,20

Art. nr. 122315 122322

Art. nr.  122315

1
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ClickMatic
System

A
CA1

A2

B

TeleVario®

Scară telescopică articulată

• Scară telescopică articulată din aluminiu, cu patru tronsoane: 
utilizabilă ca scară dublă, scară rezemată sau ca două scări 

 duble separate
• Deplasarea telescopică a părţilor exterioare ale scării treaptă cu 

treaptă (Sistem ClickMatic), împreună cu cele 4 prelungiri 
 integrate de profillele laterale (interval de reglare până la 
 230 mm) permit utilizarea pe trepte, praguri şi alte denivelări 

fără accesorii suplimentare
• Părţile interioare şi exterioare ale scării formează prin câteva 

mişcări două scări duble separate, care pot fi utilizate cu 
 ajutorul unei podini ca masă de lucru sau banc de lucru 

(indicaţie: la această structură se va folosi traversa Combi art. 
nr. 121417 ca şi lărgire inferioară a scării interioare)

• Stabilitate suplimentară datorită contravântuirilor de colţ
• Capace de bază antiderapante din două componente: o
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă 

şi vang, o componenta moale ce asigură o aderentă mare pe 
suprafeţe netede şi împiedică alunecarea involuntară a scării

• Poate fi depozitat rapid şi uşor

cu 4 prelungiri de laterale

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00 3,00

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,60 4,15

Înălţime de lucru de până la	m A2 5,25 6,35

Înălţime scară Bock m B 2,05 2,55

Lungime Anlegel.  m C 4,20 5,30

Număr trepte 4x4 4x5

Greutate  kg 16,0 18,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,35 1,60

Lăţime   m 0,69 0,69

Înălţime m 0,20 0,20

Art. nr. 122162 122179

Art. nr. 122179

4x

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

1
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STABILO 2

Scări cu trepte pagina 22 - 24

Scări cu trepte-
stinghie pagina 24 - 28

Scări articulate pagina 29 - 32

Scări din lemn pagina 33

Gama de scări profesionale
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STABILO                      Gama                  Program professional 
       pentru utilizare casnică şi profesională

       Scări cu trepte pentru exterior şi interior

Tavă de lucru mare, 
înşurubată, cu cârlig 

integrat..

Formă nouă a treptelor, cu parte 
frontală teşită (fără alcătuire a muchiei). 
Prin aceasta se realizează urcare şi 
coborârea fără vătămarea tibiei. 

Scară dublă cu trepte

Cu chingile înşurubate pe 
muchie în eclise de metal, 

se reduce predispoziţia 
la cădere a scânteilor de 

sudură.

Toate scările cu 
trepte din gama 
profesională 
STABILO	sunt	
prevăzute cu 
etichetă de control.

Articulaţii înşurubate. Dopurile 
noi de protecţie elimină riscul 

de strivire a degetelor la 
închiderea scării.

Platformă stabilă şi 
antiderapantă cu maner 
înalt pentru staţionare 

sigură.

Îmbinarea bordurată de 
rezistenţă superioară a 

treptelor asigură 
stabilitate şi durabilitate.

2

Plachetă anuală pentru 
intervale de verificare Etichetă de control
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Scări cu fuştei şi scări articulate pentru exterior şi interior

Observaţie: O gamă largă de accesorii de siguranţă găsiţi începând cu pagina 112.

Traversă extrem de lunga 
pentru o suprafaţă mare de 

plasare.

Profile de ghidare 
jur împrejurul 

vangurilor din aluminiu 
înalt aliat, cu elemente 

culisante integrate 
pentru frecvenţă mare 

de utilizare şi stabilitate.

Prevăzut cu 4 prelungiri 
integrate ale vangului 

pentru adaptare la diferite 
denivelări de sol, de ex. 

trepte.

Stabilitate 
suplimentară datorită 

contravântuirilor de colţ 
în partea inferioară.

Sistem ClickMatic 
cu reglare treaptă cu 

treaptă.

Laterale din profile compacte 
din aluminiu cu rigidizare 

suplimentară a materialului in 
locurile cel mai des utilizate. 

Din aceasta rezultă o rigiditate 
mare a profilului şi protecţia 

muchiilor la utilizare şi transport

Siguranţe bilaterale 
de apăsare-tragere 
asigură stabilitate şi 

împiedică 
închiderea sau 

alunecarea involuntară 
a scării în timpul 

utilizării.

2Role de conducere pe perete 
permit deschiderea uşoară a 

scării către faţadă.
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A

B
B1

A

B
B1

STABILO®

STABILO®

 

• Scară dublă din aluminiu, mobilă, cu urcare pe o singură parte, cu 4 roţi 
fixe de 80 mm cu sistem de autoblocare, cu şi de rulare/oprire pentru 

 utilizare profesională în locuri strâmte
• Două siguranţe de apăsare-tragere asigură îmbinarea stabilă a celor două 

părţi ale scării în timpul utilizării
• Laterala din profil compact din aluminiu
• Parte de rezemare cu traversă mare
• Dopurile noi de protecţie pe partea de rezemare împiedică strivirea 
 degetelor la deschiderea şi transportarea scării
• Platformă stabilă, striată, cu maner înalt pentru stabilitate la lucrări de 

durată
• Tavă de depozitare interschimbabilă pentru unelte, cu cârlig integrat

Art. nr. . 124630

• Scară dublă din aluminiu, cu urcare pe o singură parte, cu îmbinare 
 bordurata, de rezistenţă superioară a treptelor, pentru utilizare durabilă şi 

profesională
• Laterale din profil compact din aluminiu cu rigidizare suplimentară a 
 materialului în locurile cele mai solicitate, pentru o rigiditate mare şi 

protecţia muchiilor
• Platformă stabilă, striată, cu etrier înalt pentru stabilitate la lucrări de durată
• Tavă de depozitare interschimbabilă pentru unelte, cu cârlig integrat
• Parte de rezemare cu traversă lunga
• Dopurile noi de protecţie pe partea de rezemare împiedică strivirea degetelor 

la deschiderea şi transportarea scării
• De la 6 trepte suplimentar cu două chingi rezistente la intemperii

Art. nr.  124548

Înălţime de lucru de până la	m A 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Înălţime  m B 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Înălţime scară  m B1 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Număr trepte 3 4 5 6 7 8 10 12

Greutate  kg 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 12,2 16,6

Greutate 
transportată

Lungime m 1,46 1,71 1,96 2,21 2,46 2,71 3,21 3,71

Lăţime  m 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73

Înălţime m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Art. nr. 124500 124517 124524 124531 124548 124555 124562 124579

Scară dublă cu trepte

Scară dublă cu trepte, mobilă

Înălţime de lucru de până la	m A 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Înălţime  m B 0,70 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

Înălţime scară  m B1 1,35 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Număr trepte 3 4 5 6 7 8 10 12

Greutate  kg 7,5 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 14,7 19,1

Greutate 
transportată

Lungime m 1,46 1,71 1,96 2,21 2,46 2,71 3,21 3,71

Lăţime  m 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89

Înălţime m 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Art. nr. 124609 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678

2

NOU

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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2

Art. nr.  124845

Art. nr.  124777

Înălţime de lucru de până la	m A 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 4,10 4,60

Înălţime scară  m B 0,50 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 2,35 2,80

Număr trepte 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12

Greutate 	 kg 2,8 3,6 5,1 6,6 7,8 9,3 10,8 13,9 18,3

Greutate 
transportată

Lungime m 0,54 0,79 1,04 1,29 1,54 1,79 2,04 2,54 3,04

Lăţime  m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,67 0,73

Înălţime m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Art. nr. 124708 124715 124722 124739 124746 124753 124760 124777 124784

• Scară cu trepte din aluminiu, cu urcare pe ambele părţi, pentru utilizare 
profesională

• Articulaţii stabile, multiplu înşurubate din aluminiu
• Vanguri din profil compact din aluminiu
• Eclise de ghidare şi opritoare stabilizează părţile scării la tramsport şi 
 depozitare, de la modelul cu 2x7 trepte în sus
• Trepte striate de 80 mm adâncime cu formă nouă, datorită căreia nu se 

formează muchii în zona de urcare a scării
• Două chingi rezistente la intemperii cu eclise metalice, rezistente la 
 scântei, înşurubate pe muchie împiedică alunecarea involuntară a scării
• Dopuri de bază înşurubate din două componente: o componenta rigidă ce 

asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profilul lateral, o componenta 
moale ce asigură o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a 
scării pe suprafeţele netede

Scară dublă cu trepte

• Scară dublă cu trepte din aluminiu, mobilă, cu urcare pe ambele părţi, 
 cu 4 roţi fixe de 80 mm cu sistem de autoblocare, şi de rulare/oprire pentru 

utilizare profesională în locuri strâmte
• Două siguranţe de apăsare-tragere asigură îmbinarea stabilă a celor două 

părţi ale scării în timpul utilizării
• Laterale din profil compact din aluminiu
• Eclise de ghidare şi opritoare stabilizează părţile scării la tramsport şi 
 depozitare, de la modelul cu 2x7 trepte în sus
• Două chingi rezistente la intemperii cu eclise metalice, rezistente la scântei, 

înşurubate pe muchie împiedică alunecarea involuntară a scării
• Dopuri de bază înşurubate din două componente: o componenta rigidă ce 

asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profilul lateral, o componenta 
 moale ce asigură o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a 

scării pe suprafeţele netede

Scară dublă cu trepte, mobilă

Înălţime de lucru de până la	m A 2,25 2,50 2,70 2,95 3,20 3,40 3,65 4,10 4,60

Înălţime scară  m B 0,50 0,75 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 2,35 2,80

Număr trepte 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12

Greutate  kg 5,3 6,1 7,6 9,1 10,3 11,8 13,3 16,4 20,8

Greutate 
transportată

Lungime m 0,54 0,79 1,04 1,29 1,54 1,79 2,04 2,54 3,04

Lăţime  m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,83 0,89

Înălţime m 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Art. nr. 124807 124814 124821 124838 124845 124852 124869 124876 124883

NOU

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Art. nr.  124920

Art. nr.  124425

Înălţime de lucru de până la	m A 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35 5,05

Lungime scară  m C 1,70 1,95 2,20 2,70 3,20 3,90

Număr trepte 6 7 8 10 12 15

Greutate  kg 3,2 3,6 4,1 5,0 6,0 7,4

Greutate 
transportată

Lungime m 1,68 1,93 2,18 2,68 3,18 3,90

Lăţime  m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Înălţime m 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Art. nr. 124401 124418 124425 124432 124449 124456

• Scară cu trepte din aluminiu, cu un singur tronson, uşoară şi flexibilă, 
pentru staţionare sigură şi confortabilă în domeniu profesional

• Protecţie contra alunecării/rezemării în serie pe capetele superioare ale 
profilelor laterale, cârlig disponibil ca accesoriu

• Trepte striate de 80 mm adâncime cu formă nouă, datorită căreia nu se 
formează muchii în zona de urcare a scării

• Vanguri din profil compact din aluminiu cu rigidizare suplimentară a 
 materialului în locurile cele mai solicitate, pentru o rigiditate mare a 
 profilului şi protecţia muchiilor
• Dopuri de bază înşurubate din două componente: o componenta rigidă ce 

asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profil, o componenta moale ce 
asigură o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a scării pe 
suprafeţele netede

Scară rezemată cu trepte-stinghie

• Scară cu fuştei din aluminiu, cu urcare pe ambele părţi, pentru utilizare 
profesională rapidă şi flexibilă

• Trepte mari striate din aluminiu, bordurate fix de profile garantează urcare 
sigură

• Articulaţii stabile, multiplu înşurubate din aluminiu
• Vanguri din profil compact din aluminiu
• Două chingi rezistente la intemperii cu eclise metalice, rezistente la scântei, 

înşurubate pe muchie împiedică alunecarea involuntară a scării
• Eclise de ghidare şi opritoare stabilizează părţile scării la tramsport şi 
 depozitare, de la modelul cu 2x7 trepte în sus
• Dopuri de bază înşurubate din două componente: componenta rigidă 

asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profilul lateral, componenta 
 moale asigură o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a scării 

pe suprafeţele netede

Scară dublă cu trepte-stinghie

Înălţime de lucru de până la	m A 3,30 3,55 3,80 4,35 4,85 5,40 6,15 6,70

Înălţime scară  m B 1,70 1,95 2,20 2,75 3,25 3,75 4,48 5,03

Număr trepte 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18

Greutate  kg 6,8 7,9 8,9 10,9 13,5 15,0 20,5 28,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,79 20,7 2,35 2,91 3,47 4,03 4,65 5,20

Lăţime  m 0,56 0,59 0,62 0,69 0,75 0,82 0,83 0,88

Înălţime m 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Art. nr. 124906 124913 124920 124937 124944 124951 801746 801753

2

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi alte 
accesorii găsiţi începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
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Scară culisantă
• Scară cu fuştei din aluminiu cu două tronsoane, pentru rezemare, pentru 

înălţimi mari de lucru
• Părţile scării pot fi utilizate şi individual
• Laterale din profil compact din aluminiu
• Treptele mari striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre sigură
• Elemente de ghidare şi de fitingărie din aliaj superior de aluminiu
• Feronerie de ghidare jur-îmrejurul vangului, cu elemente culisante 
 integrate, asigură stabilitate şi utilizare confortabilă
• Dopuri de bază antiderapante din două componente: o componenta rigidă 

ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profil lateral, o componenta 
moale ce asigură o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a 
scării pe suprafeţele netede

• Cârlige din aluminiu cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea scării 
în timpul utilizării şi transportului

Art. nr.  123121

Scară rezemată
• Scară uşoară cu fuştei din aluminiu, cu un singur tronson, pentru utilizare 

zilnică în domeniu profesional
• Dopuri de bază antiderapante din două componente: o componenta rigidă 

ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profilul lateral, o componenta 
moale ce asigură o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a 
scării pe suprafeţele netede

• Profil lateral compact din aluminiu
• Treptele mari striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre sigură

Art. nr.  123060

Înălţime de lucru de până la	m A 3,10 3,90 4,70 5,50 6,30 6,88 7,42 7,96

Lungime scară  m C 1,85 2,70 3,55 4,40 5,20 5,80 6,36 6,92

Număr trepte 6 9 12 15 18 20 22 24

Greutate  kg 3,1 4,5 5,9 7,3 8,7 10,5 13,0 13,5

Greutate 
transportată

Lungime m 1,86 2,70 3,55 4,40 5,22 5,80 6,36 6,92

Lăţime  m 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Înălţime m 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08

Art. nr. 123015 123039 123060 123077 123084 800206 800220 800244

Înălţime de lucru de până la	m A 3,90 4,70 5,50 6,35

Înălţime de lucru de până la	m A1 5,50 7,15 8,75 10,10

Lungime eingesch. m C 2,70 3,55 4,40 5,20

Lungime ausgesch. m C1 4,40 6,05 7,75 9,15

Număr trepte 2x9 2x12 2x15 2x18

Greutate 	 kg 9,6 13,5 19,2 25,5

Greutate 
transportată

Lungime m 2,70 3,55 4,40 5,22

Lăţime  m 0,43 0,43 0,43 0,43

Înălţime m 0,13 0,15 0,15 0,18

Art. nr. 123121 123145 123169 123176

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi alte accesorii găsiţi începând 
cu pagina 112.
Compatibil cu această scară: Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Scară multifuncţională
• Scară cu fuştei din aluminiu, cu două tronsoane, cu funcţie 

triplă practică: utilizabilă ca scară rezemată, culisantă sau dublă
• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre 

sigură
• Elemente de ghidare şi de fitingărie din aliaj superior de 
 aluminiu
• Feronerie de ghidare jur-îmrejurul profilului lateral, cu elemente 
 culisante integrate, asigură stabilitate şi utilizare confortabilă
• Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea scării în 

timpul utilizării şi transportului
• Două chingi rezistente la intemperii cu eclise metalice, 
 rezistente la scântei, înşurubate pe muchie împiedică 
 alunecarea involuntară a scării
• O traversă lată asigură stabilitatea la orice utilizare

Art. nr.  123220

Înălţime de lucru de până la	m A 3,90 4,70

Înălţime de lucru de până la	m A1 5,50 7,15

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,15 4,95

Înălţime scară Bock m B 2,60 3,40

Lungime închisă   m C 2,70 3,55

Lungime închisă   m C1 4,35 6,05

Număr trepte 2x9 2x12

Greutate  kg 10,5 14,5

Greutate 
transportată

Lungime m 2,70 3,55

Lăţime  m 0,43 0,43

Înălţime m 0,13 0,15

Art. nr. 123213 123220

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi 
alte accesorii găsiţi începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

2

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Scară multifuncţională
• Scară cu fuştei din aluminiu cu trei tronsoane, cu funcţie 

cvadruplă practică: utilizabilă ca scară rezemată, culisantă, 
dublă sau dublă cu extensie

• Laterale din profil compact din aluminiu cu rigidizare 
suplimentară a materialului în locurile cele mai solicitate, 

 pentru o rigiditate mare a profilului şi protecţia muchiilor
• Elemente de ghidare şi de fitingărie din aliaj din aluminiu 
 superior
• Feronerie de ghidare jur-îmrejurul vangului, cu elemente 
 culisante integrate, asigură stabilitate şi utilizare confortabilă
• Cârlige din aluminiu cu sistem de autoblocare împiedică 
 alunecarea scării în timpul utilizării şi transportului
• Două siguranţe mari de apăsare-tragere împiedică închiderea 

sau alunecarea involuntară a scării în poziţia scară dublă, 
 acestea se află pe partea laterală a profilului în timpul 
 transportului
• Variantele 3 x 12 şi 3 x 14 sunt dotate în serie cu role de 
 conducere pe perete
• Dopuri de bază antiderapante din două componente: 
 componenta rigidă ce asigură o îmbinarea solidă dintre treaptă 

şi profil, o componenta moale ce asigură o aderentă mare 
şi împiedică alunecarea involuntară a scării pe suprafeţele 
netede

• Traverse lungi măresc stabilitatea laterală la înălţimi mai mari

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară: Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Art. nr.  123350

Înălţime de lucru de până la	m A 3,35 3,90 4,15 4,70 5,25

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,90 4,15 4,40 4,95 5,45

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,40 4,95 5,45 6,55 7,60

Înălţime de lucru de până la	m A3 6,30 7,10 7,90 9,55 11,20

Înălţime scară   m B 2,30 2,60 2,85 3,40 3,90

Înălţime scară   m B1 3,70 4,20 4,70 5,80 6,85

Lungime scară   m C 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10

Lungime scară   m C1 5,20 6,05 6,90 8,60 10,25

Număr trepte 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14

Greutate   kg 14,4 16,8 18,4 25,8 30,0

Greutate 
transportată

Lungime m 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10

Lăţime  m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Înălţime m 0,16 0,19 0,19 0,23 0,23

Art. nr. 123329 123336 123343 123350 123367

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	

GSK07_Kapitel_1.indd   27 14.12.2007   10:14:59



2�

A
C C1

A1

A C1
C

A1

STABILO®

 

Scară extensibilă cu ajutorul unei 
frânghii, cu trei tronsoane
• Scară cu fuştei din aluminiu cu trei tronsoane, pentru rezemare, pentru înălţimi 
 mari de lucru
• Două tracţiuni cu cablu permit reglarea treaptă cu treaptă a părţii mediane şi 
 superioare a scării
• Role de conducere pe perete permit deschiderea şi închiderea scării
• Cârligul de prindere cu blocare automată se blochează treaptă cu treaptă şi împiedică 

alunecarea completă a părţii superioare a scării
• Elemente de ghidare şi de fitingărie din aluminiu înalt aliat sau din oţel zincat la cald
• Feronerie de ghidare jur-îmrejurul lateralei, cu elemente culisante integrate, asigură 
 stabilitate şi utilizare confortabilă

Art. nr.  810014

Scară extensibilă cu ajutorul unei 
frânghii, cu două tronsoane
• Scară cu fuştei din aluminiu cu două tronsoane, pentru rezemare, pentru 

înălţimi mari de lucru
• Ghidajul de cablu circular, interior împiedică înşirarea şi murdărirea 
 cablului în timpul utilizării şi transportului
• Cârligul de prindere cu blocare automată se blochează treaptă cu treaptă şi 

împiedică alunecarea completă a părţii superioare a scării
• Elemente de ghidare şi de fitingărie din aluminiu înalt aliat sau din oţel 
 zincat la cald
• Role de conducere pe perete permit deschiderea şi închiderea scării
• Dopuri de bază antiderapante din două componente: o componenta rigidă 

asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi profilul lateral, o componenta 
 moale asigură o aderentă mare şi împiedică 
 alunecarea involuntară a scării pe suprafeţele netede

Art. nr.  123428

Înălţime de lucru de până la	m A 5,50 6,35 6,90 8,05

Înălţime de lucru de până la	m A1 8,75 10,10 11,55 13,70

Lungime închisă   m C 4,35 5,20 5,80 6,90

Lungime închisă   m C1 7,70 9,10 10,55 12,70

Număr trepte 2x15 2x18 2x20 2x24

Greutate  kg 20,0 26,0 34,5 41,0

Greutate 
transportată

Lungime m 4,36 5,20 5,80 6,90

Lăţime  m 0,44 0,44 0,47 0,47

Înălţime m 0,15 0,18 0,20 0,20

Art. nr. 123411 123428 800701 800749

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 5,20 6,00 6,40

Înălţime de lucru de până la	m A1 10,80 12,70 13,60

Lungime închisă   m C 4,10 4,90 5,30

Lungime închisă   m C1 9,70 11,60 12,50

Număr trepte 3x14 3x16 3x18

Greutate  kg 42,0 46,0 50,0

Greutate 
transportată

Lungime m 4,10 4,90 5,30

Lăţime  m 0,49 0,49 0,49

Înălţime m 0,30 0,30 0,30

Art. nr. 810007 810014 810021

2

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Scară telescopică articulată
• Scară telescopică articulată din aluminiu, cu patru tronsoane: utilizabilă ca 

scară dublă, scară rezemată sau ca 2x scări duble
• Prin deplasarea telescopică a părţilor exterioare ale scării treaptă cu treaptă 

(Sistem ClickMatic) scara se adaptează diferitelor condiţii locale
• Părţile interioare şi exterioare ale scării formează prin câteva mişcări două scări 

duble separate, care pot fi utilizate cu ajutorul unei podini ca masă de lucru 
sau banc de lucru (accesoriu pentru partea interioară: traversa Combi art. nr. 
121417)

• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre sigură
• Stabilitate suplimentară datorită contravântuirilor de colţ în partea inferioară
• Modul de construcţie compact permite stocarea în autovehicul
• Capace de bază antiderapante din două componente: o componenta rigidă ce 

asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi laterala, o componenta moale asigură 
 o aderentă mare şi împiedică alunecarea involuntară a scării pe suprafeţele 

netede

Scară dublă articulată
• Scară articulată cu fuştei din aluminiu, cu două tronsoane, utilizabilă ca 

scară dublă sau scară rezemată
• Sistemul patentat KRAUSE de articulaţie de blocare de siguranţă cu 
 maner ce poate fi operat cu o singură mână asigură funcţionarea rapidă 

şi sigură a scării prin deblocarea concomitentă a articulaţiilor cu o 
singură mână

• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre sigură
• Laterale din profil compact din aluminiu cu rigidizare suplimentară a 
 materialului în locurile cele mai solicitate, pentru o rigiditate mare a 
 profilului şi protecţia muchiilor
• Stabilitate mare datorită unei traverse mari

Art. nr.  123541

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi alte accesorii găsiţi începând 
cu pagina 112.
Compatibil cu această scară: Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,30 3,85

Înălţime de lucru de până la	m A1 4,70 5,75

Înălţime scară dublă  m B 1,75 2,30

Lungime scară rezemată m C 3,60 4,70

Număr trepte 2x6 2x8

Greutate   kg 8,6 10,5

Greutate 
transportată

Lungime m 1,84 2,40

Lăţime  m 0,36 0,36

Înălţime m 0,14 0,14

Art. nr. 123534 123541

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00 3,00

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,60 4,15

Înălţime de lucru de până la	m A2 5,25 6,35

Înălţime scară dublă 	 m B 2,05 2,55

Lungime scară rezemată	m C 4,20 5,30

Număr trepte 4x4 4x5

Greutate  kg 14,0 16,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,35 1,60

Lăţime  m 0,69 0,69

Înălţime m 0,20 0,20

Art. nr. 123565 123572 Art. nr.  123572

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) 
şi alte accesorii găsiţi începând cu 
pagina 112. Compatibil cu această 
scară: Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Scară articulată universală
• Scară articulată din aluminiu, cu patru tronsoane, cu utilizare 

universală ca: scară rezemată, scară dublă şi platformă de lucru 
(posibilă numai la varianta 4x3 trepte)

• Sistemul patentat KRAUSE de articulaţie de blocare de 
siguranţă cu maner care poate fi operat cu o singură mână 
asigură funcţionarea rapidă şi sigură a scării prin deblocarea 
concomitentă a ambelor articulaţii 

• Poate fi depozitat rapid şi uşor, încape chiar şi în portbagaj
• Laterale din profil compact din aluminiu cu rigidizare 

suplimentară a materialului în locurile cele mai solicitate, pentru 
o rigiditate mare a profilului şi protecţia muchiilor

• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre 
sigură

• Traverse lungi cu capac de bază cu două componente măresc 
suprafaţa de plasare

• Capace de bază antiderapante din două componente: o 
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă 

şi laterala, o componenta moale asigură o aderentă mare şi 
împiedică alunecarea involuntară a scării pe suprafeţele netede

Sistemul Combi (accesoriu de 
siguranţă) şi alte accesorii găsiţi 
începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00 -

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,30 3,85

Înălţime de lucru de până la	m A2 4,70 5,75

Înălţime scară dublă 	 m B 1,75 2,30

Lungime scară rezemată m C 3,60 4,70

Număr trepte 4x3 4x4

Greutate  kg 13,5 15,5

Greutate 
transportată

Lungime m 1,00 1,30

Lăţime  m 0,37 0,37

Înălţime m 0,27 0,27

Art. nr. 123510 123503

Art. nr.  123510

2

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Sistemul Combi (accesoriu 
de siguranţă) şi alte 
accesorii găsiţi începând 
cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Scară telescopică articulată

• Scară telescopică articulată din aluminiu, cu patru tronsoane: 
utilizabilă ca scară dublă, scară rezemată sau ca două scări 

 duble separate cu 4 prelungiri integrate de laterale 
 (compensare de înălţime fără trepte până la 230 mm)
• Prin deplasarea telescopică a partilor exterioare a scarii treapta 

cu treapta (Sistem ClickMatic) posibilitatea extinderii celor 4 
prelungiri integrate a lateralelor, scara se adapteaza la cele mai 
diferite domenii de utilizare (trepte, praguri, denivelari ale 

 solului etc.)
• Părţile interioare şi exterioare ale scării formează prin câteva 

mişcări două scări duble separate, care pot fi utilizate cu 
 ajutorul unei podini ca masă de lucru sau banc de lucru 

(indicaţie: la această structură se va folosi traversa Combi art. 
nr. 121417 ca şi lărgire inferioară a scării interioare)

• Treptele striate jur-împrejur garantează o urcare şi coborâre 
sigură

• Modul de construcţie compact permite stocarea în autovehicul
 Stabilitate suplimentară datorită contravântuirilor de colţ în 
 partea inferioară
• Capace de bază antiderapante din două componente: o 
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă şi 

laterala, o componenta moale asigură o aderentă mare pe sol şi 
împiedică alunecarea involuntară a scării pe suprafaţă netedă

 cu 4 prelungiri de laterale

Înălţime de lucru de până la	m A 3,00 3,00

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,60 4,15

Înălţime de lucru de până la	m A2 5,25 6,35

Înălţime scară dublă 	 m B 2,05 2,55

Lungime scară rezemată  m C 4,20 5,30

Număr trepte 4x4 4x5

Greutate  kg 16,0 18,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,35 1,60

Lăţime  m 0,69 0,69

Înălţime m 0,20 0,20

Art. nr. 123589 123596

Art. nr.  123596

4x
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Scară articulată combinată
• Sistem de scară din aluminiu cu patru tronosane, care se 

adaptează la cele mai diferite locuri de muncă
• Scările cu 2x3 şi 2x6 trepte pot fi asamblate în multe poziţii sau 

pot fi utilizate individual, de ex. ca platformă de lucru, scară 
rezemată, dublă, cu trepte sau multifuncţională

• Transport confortabil, deoarece părţile scării formează adunate o 
unitate compactă şi astfel necesită spaţiu mic de depozitare

• Sistemul patentat KRAUSE de articulaţie de blocare de 
siguranţă cu maner care poate fi operat cu o singură mână 
asigură funcţionarea rapidă şi sigură a scării prin deblocarea 
concomitentă a articulaţiilor

• Laterale din profil compact din aluminiu cu rigidizare 
suplimentară a materialului în locurile cele mai solicitate, pentru 
o rigiditate mare a profilului şi protecţia muchiilor

• Traverse lungi cu capace de bază din două componente 
garantează la orice utilizare stabilitatea

• Capace de bază antiderapante din două componente: o 
 componenta rigidă ce asigură îmbinarea solidă dintre treaptă 

şi laterala, o componenta moale asigură o aderentă mare şi 
împiedică alunecarea involuntară a scării pe suprafeţele netede

Sistemul Combi (accesoriu de siguranţă) şi alte 
accesorii găsiţi începând cu pagina 112.
Compatibil cu această scară:
Sistem Combi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Înălţime de lucru de până la	m A 2,50

Înălţime de lucru de până la	m A1 3,30

Înălţime de lucru de până la	m A2 2,80

Înălţime de lucru de până la	m A3 3,60

Înălţime de lucru de până la	m A4 5,75

Înălţime scară dublă m B 0,95/1,75

Înălţime scară dublă m B1 2,85

Lungime scară rezemată	 m C 4,65

Număr trepte 2x3 + 2x6

Greutate  kg 15,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,85

Lăţime  m 0,42

Înălţime m 0,19

Art. nr. 123558

2

Accesorii:	
Dopuri de 

bază 
conductoare
Pagina 113	
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Înălţime de lucru de până la	m A 2,75 3,00 3,25 3,55 3,80 4,05 4,30 4,80

Înălţime scară   m B 1,15 1,40 1,65 1,90 2,15 2,40 2,65 3,20

Număr trepte 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 2x12

Greutate  kg 6,5 8,0 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 20,0

Greutate 
transportată

Lungime m 1,20 1,46 1,73 2,00 2,26 2,53 2,80 3,33

Lăţime  m 0,48 0,51 0,53 0,57 0,60 0,63 0,66 0,72

Înălţime m 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14

Art. nr. 170064 170071 170088 170095 170101 170118 170125 170149

Înălţime de lucru de până la	m A 2,45 2,65 2,90 3,10 3,35 3,55 4,00

Înălţime scară  m B 0,70 0,90 1,10 1,35 1,55 1,80 2,20

Număr trepte 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10

Greutate 	 kg 4,8 7,0 8,5 10,0 12,0 13,5 17,0

Greutate 
transportată

Lungime m 0,75 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35

Lăţime  m 0,42 0,45 0,47 0,50 0,52 0,55 0,60

Înălţime m 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Art. nr. 818201 818218 818225 818232 818249 818256 818270 Art. nr.  818225

Art. nr.  170071

• Scară dublă cu tepte-stinghie din lemn, cu urcare pe ambele părţi
• Laterale din lemn fără noduri, de calitate superioară
• Trepte din lemn de esenţă tare cu îmbinare cu cep, cilindrică, fiabilă
• Protecţie contra desfacerii prin lanţuri
• Cârlige de ghidare garantează transportul sigur
• Balama din oţel stabilă, multiplu înşurubată
• Ecologic impecabilă, deoarece se utilizează doar material lemnos 
 neimpregnat

Scară dublă din lemn

• Scară dublă cu trepte din lemn, cu urcare pe ambele părţi
• Balama din oţel stabilă, multiplu înşurubată
• Laterale din lemn fără noduri, de calitate superioară
• Trepte striate de 80 mm adâncime pentru stabilitate şi confort sporit
• Protecţie contra desfacerii prin chingi rezistente la intemperii
• Cârlige de ghidare garantează transportul sigur
• Patru contravântuiri de colţ garantează urcarea sigură şi stabilitatea
• Ecologic impecabilă, deoarece se utilizează doar material lemnos 
 neimpregnat

Scară dublă cu trepte (lemn)

NOU
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Notiţe:
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