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Art. nr. 804419

• Disponibilă în aluminiu, lemn sau aluminiu-lemn
• Laterale sunt din lemn stratificat hidrofug, încleiat
• Trepte-stinghie stabile în formă îndoită din aluminiu sau fag
• Control de siguranţă verificată de către asociaţia profesională
• Pentru scopuri de montaj scara de acoperiş poate fi asigurată pe 

suprafaţa acoperişului cu mânerul de suspendare sau prin utilizarea 
 cârligelor de prindere pe acoperiş
• Scările pot fi utilizate numai la o pantă a acoperişului de până la 75°

Scară pentru acoperiş

• Pentru lucrări sigure de montaj şi întreţinere efectuate pe acoperiş fără 
 utilizarea cârligelor de prindere pe acoperiş
• Serveşte la fixarea fără unelte a scărilor de acoperiş în execuţia:
 aluminiu, lemn şi aluminiu/lemn
• Cu suport din lemn pentru repartizarea greutăţii şi menajarea ţiglelor
• Roata mare cu bandaje pneumatice (ø 260 mm) asigură rularea uşoară pe ţigle
• Etrierul înalt împiedică deteriorarea ţiglelor de coamă şi permite utilizarea pe 

diferite pante de acoperiş
• Un etrier transversal mare permite rotirea cu menajament pe ţigle

Mâner de suspendare, mobil

Lungime scară  m 2,25 2,80 3,35 3,95 4,50 5,05

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

Număr trepte 8 10 12 14 16 18

Art. nr. (alu) 804303 804310 804327 804334 804341 804358

Art. nr. (lemn) 804402 804419 804426 804433 804440 804457

Art. nr. (aluminiu-lemn) 804204 804211 804228 804235 804242 804259

Art. nr. 804549

Scări de acoperiş
Colţar de legătură
(pereche)

Art. nr. 804594

Art. nr. 804211 Art. nr. 804310

3

NOU
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• Laterale şi trepte din aluminiu
• Trepte-stinghie semirotunde, puternic crestate
• Forma semirotundă a treptelor permite utilizarea scării pe cele mai diferite 

pante ale acoperişului
• Scările pot fi utilizate numai la o pantă a acoperişului de până la 75°
• Prin bara laterală de 90 mm înălţime este asigurată o distanţă minimă de 60 

mm între treaptă şi suprafaţa acoperişului
• Extensibilă cu ajutorul unor eclise de legătură
• Control siguranţă verificată de către Asociaţia profesională
• Disponibilă în culorile aluminiu natur, roşu, maro şi antracit
Observaţie: Cârlige de siguranţă de prindere pe acoperiş conform DIN EN 517. 

Pentru prima scară sunt necesare 2 cârlige de prindere pe acoperiş. Agăţare 
în a 2-a treaptă de sus (vezi crestătura) şi în prima treaptă de jos împotriva 
deplasării laterale, pentru fiecare scară de acoperiş ataşată se necesită cel 
puţin un cârlig de prindere pe acoperiş

Scară din aluminiu pentru hornuri

• pentru scări de acoperiş şi scări pentru hornuri

Accesorii

Culori:
1) Aluminiu natur

2) Roşu (RAL 8004)

3) Maro (RAL 8014)

4) Antracit (RAL 7016)

Art. nr. 804525

Lungime scară m 2,00 2,80 3,95

Lăţime scară m 0,34 0,34 0,34

Număr trepte 7 10 14

Art. nr. (aluminiu natur) 804617 804624 804631

Art. nr. (roşu) 804679 804686 804693

Art. nr. (maro) 804730 804747 804754

Art. nr. (antracit) 804792 804808 804815

Protecţie împotriva 
scoaterii

Art. nr. (natur) 804556

Art. nr. (roşu) 804563

Art. nr. (maro) 804570

Art. nr. (antracit) 804587

Scară pentru hornuri
Eclisă de legătură
(pereche)

Art. nr. (natur) 804518

Art. nr. (roşu) 804716

Art. nr. (maro) 804778

Art. nr. (antracit) 804839

Cârlig de prindere pe 
acoperiş pentru ardezie

Art. nr. (natur) 804501

Art. nr. (roşu) 804709

Art. nr. (maro) 804761

Art. nr. (antracit) 804822

Cârlig de prindere pe
acoperiş pentru ţigle şi cupe

1.

2.

3.

4.

3

• conform DIN EN 517

• conform DIN EN 517
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Art. nr. 817631

Art. nr. 817549

• Scară cu trepte-stinghie din material plastic armat cu fibră de sticlă, cu un 
singur tronson; 100% material plastic pentru lucrări efectuate la instalaţii 

 electrice
• Treptele crestate, antiderapante asigură stabilitatea
• Rezistenţa la razele UV şi siguranţa la rupere asigură o durată lungă de 

viaţă
• Capetele lateralelor sunt prevăzute cu dopuri de bază interschimbabile, 

antiderapante, striate pentru o staţionare sigură
• Lateralele rezistente la frecare împiedică murdărirea mâinilor
• Domenii de utilizare: depozite frigorifice, industrie chimică, centrale 
 energetice etc.
• DIN-DS/EN 131

• Scară cu trepte-stinghie din material plastic armat cu fibră de sticlă, cu 
două tronsoane, pentru înălţimi mari de lucru

• Feronerie şi bolţuri din oţel superior
• Reglare uşoară a lateralelor treaptă cu treaptă, Treptele 4-6 de sus sunt 

executate ca trepte plate de 52 mm adâncime şi asigură realizarea sigură 
şi uşoară a lucrărilor

• Părţile scării pot fi utilizate şi individual
• Capetele lateralelor sunt prevăzute cu dopuri de bază interschimbabile, 

antiderapante, striate pentru o staţionare sigură
• Vangurile rezistente la frecare împiedică murdărirea mâinilor
• Domenii de utilizare: depozite frigorifice, industrie chimică, centrale 
 energetice etc.
• DIN-DS/EN 131

Scară culisantă  (material plastic)

Scară rezemată (material plastic)

Înălţime de lucru de până la m A 3,05 3,65 4,25 4,65 5,25 5,85

Lungime scară  m	C 1,93 2,49 3,05 3,61 4,17 4,73

Număr trepte 6 8 10 12 14 16

Greutate  kg 5 6 7 8 10 11

Art. nr. 817532 817549 817556 817563 817570 817587

Înălţime de lucru de până la m A 3,05 3,65 4,25 4,65 5,25 5,85

Înălţime de lucru de până la m A1 4,20 5,30 6,50 7,40 8,60 9,70

Lungime închisă   m	C 1,93 2,49 3,05 3,61 4,17 4,73

Lungime închisă   m	C1 3,05 4,17 5,29 6,41 7,53 8,65

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

Greutate  kg 10,0 13,0 16,0 21,0 26,0 30,0

Art. nr. 817624 817631 817648 817655 817662 817679

3
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Art. nr. 817839

• Scară cu trepte-stinghie din material plastic armat cu fibră de sticlă, cu 
urcare pe ambele părţi, 100% material plastic pentru lucrări efectuate la 
instalaţii electrice

• Trepte cu o adâncime de 80 mm, antiderapante, crestate, cu muchie 
 frontală rotunjită
• Capetele lateralelor sunt prevăzute cu dopuri de bază interschimbabile, 
 antiderapante, striate pentru o staţionare sigură
• Treptele scării formează în partea superioară o suprafaţă mare de 
 depozitare de aprox. 200 x 300 mm
• Lateralele rezistente la frecare împiedică murdărirea mâinilor
• Domenii de utilizare: depozite frigorifice, industrie chimică, centrale 
 energetice etc.
• DIN-DS/EN 131

Scară dublă cu trepte (material plastic)

Art. nr. 817440

• Scară cu trepte-stinghie din material plastic armat cu fibră de sticlă, cu 
urcare pe ambele părţi, 100% material plastic pentru lucrări efectuate la 
instalaţii electrice

• Treptele crestate, antiderapante. Treptele 3-6 de sus sunt executate ca 
trepte plate de 52 mm adâncime şi asigură efectuarea sigură şi uşoară a 
lucrărilor

• Rezistenţa la razele UV şi siguranţa la rupere asigură o durată lungă de 
viaţă

• Capetele lateralelor sunt prevăzute cu dopuri de bază interschimbabile, 
antiderapante, striate pentru o staţionare sigură

• Lateralele rezistente la frecare împiedică murdărirea mâinilor
• Domenii de utilizare: depozite frigorifice, industrie chimică, centrale 
 energetice etc.
• DIN-DS/EN 131

Scară dublă cu trepte-stinghie (material plastic)

Înălţime de lucru de până la m A 2,70 3,15 3,65 4,10

Înălţime verticală   m	B 0,94 1,41 1,88 2,35

Lungime scară  m	C 1,00 1,50 2,00 2,50

Număr trepte 2x4 2x6 2x8 2x10

Greutate  kg 7,0 9,0 14,0 17,0

Art. nr. 817792 817815 817839 817853

Înălţime de lucru de până la m A 2,90 3,40 3,90 4,40 4,90

Înălţime verticală   m	B 1,19 1,71 2,24 2,77 3,29

Lungime scară  m	C 1,27 1,83 2,39 2,95 3,51

Număr trepte 2x4 2x6 2x8 2x10 2x12

Greutate  kg 6,5 10,0 12,7 15,7 19,3

Art. nr. 817402 817426 817440 817464 817471

3

GSK07_Kapitel_2.indd   39 13.12.2007   10:56:08



40

A

C

21 3

1

2

2

3

Scară pentru spălători de geamuri
• Tronsoane din aluminiu uşor de 

depozitat şi de mânuit
• Partea superioară a scării este 

dotată cu role de conducere şi 
garnitură de cauciuc rezistentă la 
frecare cu secţiune de pană (vezi 
Fig. 1)

• Îmbinări stabile cu dispozitiv de 
blocare (vezi Fig. 2)

• Partea inferioară a scării este 
prevăzută cu o traversă lungă şi 
capace de bază antiderapante

• Încărcare max. a seriei cu 4 tron-
soane 100 kg

Indicaţie:
 Înălţimea max. la staţionare pe 

scară nu trebuie să depăşească 
7,00 m peste suprafaţa de plasare 
(prevedere OAC C 22 lucrări de 
construcţii).

 Construcţia cea mai mare are:
 1 + 2 + 2 + 3 (= lungime maximă a
 scării, vezi fig.)

Art. nr. 802187

Combinare scară serie 2 trons.  3 trons. 4 tronsoane

Înălţime de lucru de până la m A 5,40 6,80 8,20

Lungime scară  m	C 4,30 5,70 7,10

Lăţime scară sus/jos  mm 140/850 140/850 140/850

Număr trepte 13 18 23

Greutate  kg 11,5 15,9 20,3

Art. nr. 802132 802187 802231

Componente

Parte inferioară individuală Parte mediană individuală Parte superioară individuală

Lungime scară  m 1,65 1,65 2,87

Lăţime scară sus/jos  mm 340/850 340/430 140/430

Număr trepte 5 5 8

Greutate  kg 5,2 4,4 6,3

Art. nr. 802606 802552 802514

Art. nr. 802606 Art. nr. 802552

Art. nr. 802514

1

3

2

2

NOU

Art. nr. 
802231
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4

Scară pentru rafturi 
şină T, 
ţeavă rotundă

pagina 42

Scară pentru rafturi 
duble pagina 43

Scară pentru rafturi 
suspendabilă pagina 43

Accesorii pagina 44

Scări pentru rafturi
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STABILO®

STABILO®

Art. nr. 819345

Art. nr. 815644

• Scară din aluminiu cu trepte, pentru rafturi, cu mecanism de rulare integrat pentru 
suprastructură de cale în T

• Datorită îmbinării cu cleme a suportului de şină în T nu este necesară găurirea 
şinei de prindere (la solicitare specificaţi dimensiunea şinei de prindere)

• Îmbinare bordurată de rezistenţă superioară a treptelor/lateralelor, cu trepte striate 
de 80 mm adâncime pentru urcare sigură şi stabilitate

• Două roţi de frânare (ø 80 mm) cu sistem de autoblocare pentru rulare uşoară şi în 
combinaţie cu dopurile de bază din două 

 componente asigură stabilitate în timpul 
 utilizării scării
• Înclinare a scării de 21° şi depozitare economică 
 prin aşezare în poziţie verticală lângă raft
• Mâna curentă şi bara de susţinere sunt disponibile 
 ca accesoriu (pagina 44)

Scară pentru rafturi 

La comandă vă rugăm să specificaţi înălţimile verticale 
exacte: de la sol până la muchia de jos a traversei 
raftului (1)

1 Înălţime 
verticală de 
suspendare

2 Lungime scară
3 Ieşire în 

consolă

Înălţime de lucru de până la  m 2,94 3,17 3,41 3,64 3,88 4,11 4,35 4,58 4,82

Înălţime verticală de suspendare m 1 1,66 1,90 2,13 2,37 2,60 2,83 3,07 3,30 3,54

Lungime totală a scării  m 2 1,80 2,06 2,30 2,56 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80

Ieşire în consolă  m 3 0,70 0,79 0,87 0,96 1,04 1,13 1,21 1,30 1,39

Număr trepte 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Greutate    kg 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0

Art. nr. 819307 819314 819321 819338 819345 819352 819369 819376 819383

1 Înălţime 
verticală de 
suspendare

2 Lungime scară
3 Ieşire în 

consolă

4
Înălţime de lucru de până la  m 2,94 3,17 3,41 3,64 3,88 4,11 4,35 4,58 4,82

Înălţime verticală de suspendare m 1 1,66 1,90 2,13 2,37 2,60 2,83 3,07 3,30 3,54

Lungime totală a scării  m 2 1,80 2,06 2,30 2,56 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80

Ieşire în consolă  m 3 0,70 0,79 0,87 0,96 1,04 1,13 1,21 1,30 1,39

Număr trepte 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Greutate    kg 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0

Art. nr. 815606 815613 815620 815637 815644 815651 815668 815675 815682

Suprastructuri de cale în T

• Scară din aluminiu cu trepte, pentru rafturi, cu mecanism de rulare integrat pentru 
suprastructură de cale pentru ţeavă rotundă (ø 30 mm)

• Îmbinare bordurată de rezistenţă superioară a treptelor/vangurilor, cu trepte striate 
de 80 mm adâncime pentru urcare sigură şi stabilitate

• Două roţi de frânare (ø 80 mm) cu sistem de autoblocare pentru rulare uşoară şi în 
combinaţie cu dopurile de bază din două componente asigură stabilitate în timpul 
utilizării scării

• Înclinare a scării de 21° şi depozitare economică 
 prin aşezare în poziţie verticală lângă raft
• Mâna curentă şi bara de susţinere sunt disponibile 
 ca accesoriu (pagina 44)

Scară pentru rafturi
Suprastructură de cale pentru ţeavă rotundă

La comandă vă rugăm să specificaţi înălţimile 
verticale exacte: de la sol până la muchia de jos 
a traversei raftului (1).
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STABILO®

STABILO®

Art. nr. 819451

Vă rugăm, la comandă specificaţi înălţimile verticale 
exacte: de la sol până la muchia inferioară a traversei 
raftului şi lăţimea şi lungimea culoarului

Înălţime de lucru de până la  m 2,95 3,17 3,40 3,63 3,87 4,10 4,33 4,57 4,80

Înălţime şină    m 1 2,21 2,45 2,68 2,91 3,15 3,38 3,62 3,85 4,08

Lungime scară închisă   m 2 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,05

Ieşire în consolă     m 3 0,87 0,96 1,05 1,14 1,23 1,32 1,41 1,50 1,60

Număr trepte 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Greutate    kg 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,6 27,1 27,6 28,1

Art. nr. 819406 819413 819420 819437 819444 819451 819468 819475 819482

4

Art. nr. 125194

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

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

Înălţime verticală de suspendare m 1,60 1,83 2,07 2,54 3,00 3,66

Ieşire în consolă    m 0,58 0,67 0,75 0,92 1,09 1,33

Număr trepte 6 7 8 10 12 15

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

Art. nr. cu 1 pereche de cârlige de suspendare 125101 125118 125125 125132 125149 125156

Art. nr. cu 2 perechi de cârlige de suspendare 125163 125170 125187 125194 125200 125217

• Scară din aluminiu cu trepte pentru rafturi, cu mecanism de rulare integrat pentru 
raft dublu, rotativ

• Îmbinare bordurată de rezistenţă superioară a treptelor/lateralelor, cu trepte striate 
de 80 mm adâncime pentru urcare sigură şi stabilitate

• Două roţi de frânare (ø 80 mm) cu sistem de autoblocare pentru rulare uşoară şi în 
combinaţie cu dopurile de bază din două componente asigură stabilitate în timpul 
utilizării scării

• Două mecanisme de rulare pe partea superioară, 
 cu frână şi roţi glisante
• Lăţime culoar max. 1,60 m
• Variaţiile de lăţime de până la 2 cm sunt 
 compensate de mecanismul de rulare
• Mâna curentă şi bara de susţinere sunt 
 disponibile ca accesoriu (pagina 44)

Scară pentru raft dublu
Suprastructură de cale pentru ţeavă rotundă

• Scară din aluminiu cu trepte pentru rafturi, cu cârlig de suspendare pentru 
 suprastructuri de cale pentru ţeavă rotundă cu diametrul de 30 mm
• La capătul superior al lateralelor două cârlige pentru agăţarea în ţeava rotundă spre 

utilizarea scării şi cârlig montate mai jos pentru agăţarea economică a scării în 
stare nefolosită (poziţie de depozitare)

• Îmbinare bordurată de rezistenţă superioară a treptelor/lateralelor, cu trepte striate 
de 80 mm adâncime pentru urcare sigură şi stabilitate

• Mâna curentă şi bara de susţinere sunt disponibile ca accesoriu (pagina 44)
• Scara pentru rafturi este disponibilă la cerere şi cu strat de acoperire de 
 pulbere în diferite nuanţe RAL

Scară pentru rafturi
suspendabilă

NOU

1 Înălţime 
verticală de 
suspendare

2 Lungime scară
3 Ieşire în 

consolă

Vă rugăm, la comandă specificaţi înălţimile 
verticale exacte: de la sol până la 
mecanismul de rulare pentru ţeavă 
rotundă.
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Art. nr. 810212

• Pentru montare ulterioară la 
scări rezemate

Mână curentă

• Fără găurirea raftului
• Suportul intermediar se execută la dimensiunea raftului 

dumneavoastră
• La fiecare 1 m se va dota cu un suport intermediar

Suprastructură de cale în T

Bară de susţinere 
cu consolidare Art. nr. 817341

• Laterala telescopica

Bară de susţinere

Mână curentă 8-10 trepte. art. nr. 817327

Mână curentă 12-18 trepte art. nr. 817334

Suprastructură de cale în T Art. nr. 

Şină T, oţel zincat, lungime 3000 mm 815200

Suport intermediar 815217

Opritor final pe stânga/dreapta 815224

Eclisă pentru îmbinare profil (leagă şinele T) 815279

Suprastructură de cale Art. nr. 

Ţeavă din metal uşor, ø 30 mm, 3000 mm lungime 810175

Ţeavă de metal uşor eloxat, ø 30 mm, 3000 mm lungime 810182

Suport intermediar 810199

Suport cu opritor final pe dreapta 810205

Suport cu opritor final pe stânga 810212

Standard: lăţimi ale traversei raftului de la 30 mm până la 48 mm
Art. nr. 
815224

Art. nr. 815200

Art. nr. 815217

Standard
70 mm

38 - 40
 mm

4

Art. nr. 815262 Art. nr. 815088

Art. nr. 810175

AArt. nr. 810199

Art. nr. 810205

NOU NOU

Mecanism de rulare

• Compatibil cu suprastructura de cale în T

pentru şină în T
Mecanism de rulare

• Compatibil cu suprastructura de cale 
 pentru ţeavă rotundă din aluminiu

pentru ţeavă rotundă
Roţile cu scări
pentru rafturi

Art. nr. (stânga/dreapta) 815156 815163

Suprastructura de cale pentru

• La fiecare 1 m se va dota cu un suport intermediar

ţeavă rotundă din aluminiu
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Scări de siguranţă pagina 47 - 49

Accesorii pagina 50 - 51

Scări de puţ pagina 52 - 53

Sistem de protecţie 
împotriva căderii pagina 54

Scări fixe
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Scări fixe

• Urcare sigură pentru efectuarea lucrărilor de control şi întreţinere la clădiri, maşini şi rafturi
• O cale de evacuare sigură ca scară de salvare şi de incendiu pe clădiri

Domenii de utilizare a scărilor de siguranţă:

• Coborâre sigură pentru lucrări de control şi întreţinere în instalaţii de limpezire, instalaţii de 
 alimentare cu apă potabilă, depozite de reziduuri, bazine de reţinere şi alte puţuri

• EN 14 396 (Scări fixe de siguranţă pentru puţuri)
• DIN 19 572 (Dispozitive de susţinere pentru puţuri)
• Ordonanţa privind tehnica securităţii muncii
• Reglementare privind prevenirea accidentelor OAC D 36
• OAC C5 şi OAC C 5 (Instalaţii de tehnică a epurării apelor uzate)

• De la o înălţime de cădere de 5 m se prevede utilizarea dispozitivelor de protecţie împotriva căderii 
sau a unui dispozitiv de protecţia contra căderii pe spate

• Dacă pot apărea gaze sau vapori sau la lipsă de oxigen se admite numai utilizarea dispozitivului de 
protecţie contra căderii

• Podeste de odihnă la distanţe de 10 m

Indicaţii importante:

Reglementări şi norme:

Domenii de utilizare a scărilor de puţ:

• DIN 18 799-1 (Scări de sigurană pentru lucrări de inspecţie, întreţinere şi curăţare la construcţii)
• EN ISO 14122-4 (Scări şi instalaţii de maşini)
• DIN 14 094-1 (Conducte de rezervă de pompieri pentru salvarea oamenilor în caz de pericol
• Reglementare privind prevenirea accidentelor OAC D 36

Reglementări şi norme:

• La scări de salvare nu se admit dispozitive de protecţie împotriva căderii

Indicaţii importante:
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max. 3,00 m
min. 2,20 m

• Execuţie în aluminiu lucios, aluminiu eloxat, oţel zincat şi oţel superior 
 conform DIN 18799 şi DIN 14094, OAC D 36 şi EN ISO 14122-4
• Trepte crestate de 30 x 30 mm la execuţia din aluminiu
• Trepte perforate de 30 mm la execuţia din oţel
• Lăţime exterioară a scării: 520 mm
• Livrarea se realizează sub formă de elemente de construcţie
• Montaj simplu prin îmbinări cu şuruburi
• Îndrumar de montaj ataşat
• De la înălţimea de urcare de 5 m dispozitivul de protecţie contra căderii pe 

spate este inclus în pachetul livrat
• Diblurile şi şuruburile pentru fixarea pe perete nu sunt incluse în setul livrat. 

Solul trebuie să fie rezistent la greutate, pentru a putea prelua forţele ce apar
• Alte accesorii găsiţi la pagina 49 - 51

Scări de siguranţă cu un singur 
tronson

Important: respectaţi regulile OAC D 36, în conformitate cu DIN 18799 
şi 14094 şi EN ISO 14122-4 

• De la o înălţime de urcare de 3 m conform EN ISO 14122-4 este 
 necesar un dispozitiv de protecţie contra căderii pe spate
• Scările de siguranţă trebuie montate fix, cu ancoră de perete la cel 

puţin fiecare 2 m
• Lungimea maximă a unui tronson de scară la utilizare cu dispozitiv 

de protecţie contra căderii pe spate 10 m
• Construcţiile de peste 10 m se execută cu mai multe tronsoane, uti-

lizând podeste intermediare (dacă acest lucru nu este posibil cons-
tructiv, se vor monta la fiecare 10 m podeste de odihnă)

• La proiectarea scărilor de salvare conform DIN 14094 se va implica 
şi organul competent de protecţie contra incendiilor şi măsurate 
corespunzătoare şi capacitatea portantă pentru asigurarea protectiei 
de către un expert

• Ca alternativă rentabilă şi sigură la pagina 53 vă oferim pentru 
protecţie sistemul nostru de protecţie contra căderii, conform EN 353 
şi DIN 18799

Elemente standard incluse în setul livrat
aluminiu eloxat, Aluminiu oţel natur  oţel superior V4A zicat (1.4571)

Art.-No. Art.-No Art.-No. Art.-No.

Element de scară, 1,96 m 813138 813190 813251 813329

Element de scară 2,80 m 813145 813206 813268 813336

Element de scară 3,64 m 813152 813213 813275 813343

Vang unilateral pentru coborâre 813169 813220 813282 813350

Etrier pentru protecţie contra căderii pe spate (ø 700 mm) 816962 816979 816986 816993

Contrafişă pentru protecţie contra căderii pe spate (lungime 3000 mm) 816924 816931 816948 816955

Ancoră rigidă de perete (distanţa de perete 200 mm) - - 813312 813381

Înălţime de urcare de până la m 9 3,92 4,76 5,60 6,44 7,28 8,40 9,52 9,80

Lungime scară (incl. traversă de ieşire) m 5,18 6,02 6,86 7,70 8,54 9,66 10,78 11,06

Aluminiu eloxat Art. nr. 833389 813398 813404 813411 813428 813435 813442 833426

Aluminiu natur Art. nr. 833396 813459 813466 813473 813480 813497 813503 833433

Oţel zincat Art. nr. 833402 813510 813527 813534 813541 813558 813565 833440

Oţel superior V4A (1.4571) Art. nr. 833419 813572 813589 813596 813602 813619 813626 833457

Element de scară 1,96 m 2 1 - - - - 2 5

Element de scară 2,80 m - 1 2 1 - 3 2 -

Element de scară 3,64 m - - - 1 2 - - -

Traversă de ieşire 2 2 2 2 2 2 2 2

Ancoră rigidă de perete (distanţa 200 mm) 6 6 8 8 8 10 12 12

Etrier pentru protecţie contra căderii pe spate (ø 700 mm) - - 4 5 5 6 7 7

Contrafişă pentru protecţie contra căderii pe spate (lungime 3000 mm) - - 7 10 10 12 15 15
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5

• Execuţie în aluminiu lucios, aluminiu eloxat, oţel zincat şi oţel superior con-
form DIN 18799 şi DIN 14094, OAC D 36 şi EN ISO 14122-4

• Trepte crestate de 30 x 30 mm la execuţia din aluminiu
• Trepte perforate de 30 mm la execuţia din oţel
• Înălţime vang: 60 x 25 mm
• Lăţime exterioară a scării: 520 mm
• Livrarea se realizează sub formă de elemente de construcţie
• Montaj simplu prin îmbinări cu şuruburi
• Îndrumar de montaj ataşat
• De la înălţimea de urcare de 5 m dispozitivul de protecţie contra căderii pe 

spate este inclus în pachetul livrat
• Diblurile şi şuruburile pentru fixarea pe perete nu sunt incluse în setul livrat. 

Solul trebuie să fie rezistent la greutate, pentru a putea prelua forţele ce apar
• Alte accesorii găsiţi la pagina 49 - 51

Scări de siguranţă cu mai multe 
tronsoane

Înălţime de urcare de până la m 10,64 11,76 12,60 13,72 14,84 15,68 16,80 17,92 19,04

Lungime scară (incl. traversă de ieşire) m 11,90 13,02 13,86 14,98 16,10 16,94 18,06 19,18 20,30

Aluminiu eloxat   Art. nr. 813695 813701 813718 813725 813732 813749 813756 813763 813770

Aluminiu natur  Art. nr. 813787 813794 813800 813817 813824 813831 813848 813855 813862

Oţel zincat  Art. nr. 813879 813886 813893 813909 813916 813923 813930 813947 813954

Oţel superior V4A (1.4571) Art. nr. 813961 813978 813985 813992 814005 814012 814029 814036 814043

Element de scară 1,96 m - 1 - 2 4 3 - - -

Element de scară 2,80 m 3 4 5 4 3 4 - 3 6

Element de scară 3,64 m 1 - - - - - 5 3 1

Traversă unilaterală de ieşire 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ancoră rigidă de perete (distanţa 200 mm) 18 20 20 22 22 22 24 26 26

Etrier pentru protecţie contra căderii pe spate (ø 700 mm) 7 8 9 9 9 11 12 12 13

Contrafişă pentru protecţie contra căderii pe spate (lungime 3000 mm) 18 20 24 24 24 28 30 30 33

Etrier pentru protecţie contra căderii pe spate pentru execuţie în zigzag 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Platformă intermediară 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Elemente standard incluse în setul livrat
aluminiu eloxat, Aluminiu oţel natur  oţel superior V4A zicat (1.4571)

Art. -No. Art.- No Art. -No. Art. -No.

Element de scară, 1,96 m 813138 813190 813251 813329

Element de scară 2,80 m 813145 813206 813268 813336

Element de scară 3,64 m 813152 813213 813275 813343

Traversă unilaterală de ieşire 813169 813220 813282 813350

Etrier pentru protecţie contra căderii pe spate (ø 700 mm) 816962 816979 816986 816993

Contrafişă pentru protecţie contra căderii pe spate (lungime 3000 mm) 816924 816931 816948 816955

Ancoră rigidă de perete (distanţa de perete 200 mm) - - 813312 813381

Etrier pentru protecţie contra căderii pe spate, dublu lat 817037 817044 817051 817068

Platformă intermediară - - 813671 813688
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Important: respectaţi regulile OAC D 36, în conformitate cu DIN 18799 şi 14094 şi EN ISO 
14122-4 

• De la o înălţime de urcare de 3 m conform EN ISO 14122-4 este necesar un dispozitiv de 
protecţie contra căderii pe spate

• La scările de siguranţă montate în zigzag conform EN ISO 14122-4 se necesită în zona 
traversării o escaladă de cel puţin 1,60 m, precum şi la fiecare 6 m câte un podest de odihnă

• Scările de siguranţă trebuie montate fix, cu ancoră de perete la cel puţin fiecare 2 m
• Lungimea maximă a unui tronson de scară la utilizare cu dispozitiv de protecţie contra 

căderii pe spate 10 m
• Construcţiile de peste 10 m se execută cu mai multe tronsoane, utilizând podeste interme-

diare (dacă acest lucru nu este posibil constructiv, se vor monta la fiecare 10 m podeste de 
odihnă)

• La proiectarea scărilor de salvare conform DIN 14094 se va implica şi organul competent 
de protecţie contra incendiilor şi măsurate corespunzătoare şi capacitatea portantă pentru 
asigurarea protectiei de către un expert

• Ca alternativă rentabilă şi sigură la pagina 53 vă oferim pentru protecţie sistemul nostru de 
protecţie contra căderii, conform EN 353 şi DIN 18799
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• Oţel zincat
• Grătar cu zăbrele şi două console
• Balustradă pe o parte longitudinală şi frontală

Podest de bază
• Oţel zincat
• Grătar cu zăbrele şi o consolă
• Balustradă pe o parte longitudinală cu îmbinare a balustradei
• Podestele de extindere pot fi înşurubate arbitrar
• De regulă se instalează ca element final la montarea podestului de 

bază

Trecere

• Grătar cu zăbrele din oţel zincat
• Adâncime 800 mm
• Scară de coborâre 980 mm
• Prelungire la locul montajului
Recomandare: Ca închidere la co-

borâre utilizaţi ancore ajustabile de 
perete sau plăci de bază

Podest de extindere

Dimensiune mm 800	x	800 1000	x	1000

Greutate kg 40,0 46,0

Art. nr. 814050 814067

Dimensiune mm 400	x	800 800	x	800 500	x	1000 1000	x	1000

Greutate kg 16,0 34,5 21,0 47,5

Art. nr. 814074 814081 814098 814104

Balustradă de

• Teşită 

ieşire

Art. nr.

Aluminiu eloxat 814111

Aluminiu natur 814128

Oţel zincat 814135

Oţel superior V4A 814142

Art. nr. 814050 + 814081

Podest de bază

Balustradă de

• Lungime 500 mm
• Cu colţar de bază

ieşire

Podest de 
extindere

Podest de bază
Podest de 
extindere

Art. nr. 814050 + 814081

Art. nr.

Aluminiu eloxat 814197

Aluminiu natur 814203

Oţel zincat 814210

Oţel superior V4A 814227

Fig. 2 buc.
Art. nr.
814197
cu scară

Art. nr.

Aluminiu eloxat 814159

Aluminiu natur 814166

Oţel zincat 814173

Oţel superior V4A 814180

Fig. Scară cu
traverse de ieşire
şi 2 x art. nr.
814159

5

Traverse de ieşire
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Oţel zincat

Art. nr. 814272

Uşă de închidere
• Închidere contra traversării la 

capătul superior
• Lacătul se aplică la locul 
 montajului

 

5

Accesorii

Platformă de ieşire
• Din tablă perforată
• Mărirea treptei superioare la o 

suprafaţă comodă de rezemare: 
aprox. 150 x 520 m

 

Aluminiu natur

Art. nr. 814289

Platformă, 

• Utilizabilă ca protecţie contra 
căderii şi ca podest de odihnă

 

rabatabilă

Placă de bază
• Pentru fixarea scării de 

siguranţă de sol
• 120 x 120 mm
• Gaură de prindere: Ø 14 mm

Scară de urcare
• Scară cu trepte-stinghie
• Suspendabilă
• Se poate închide
• Lungime scară 2,50 m
 

Aluminiu natur

Art. nr. 814265

Scară de ieşire de 
incendiu
• Scară cu trepte-stinghie
• Deblocare automată de sus a 

scării
• Lungime până la sol: 2,50 m
 

Aluminiu natur

Art. nr. 814258

150

Oţel zincat

Art. nr. 814234

Oţel superior V4A

Art. nr. 814241

Oţel zincat

Art. nr. 814296

Oţel superior V4A

Art. nr. 814302

520

120

150

90

400

450
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Accesorii

Ancoră rigidă de

• Pentru fixare în beton şi oţel
• Alte dimensiuni disponibile la 

cerere

perete

Ancoră ajustabilă

• Lăţime de ajustare 150 – 200 
mm

• Pentru fixare în beton şi oţel

de perete

Barieră de

• Cădere automată
• Cu furtun contractil roşu
• Poate fi înşurubat la scară sau 

la traversă de ieşire

siguranţă

Ancoră ajustabilă

• Lăţime de ajustare 200 – 275 
mm

• Pentru fixare în beton şi oţel

de perete

Oţel zincat

Art. nr. 814371

Ancoră ajustabilă

• Lăţime de ajustare 275 – 375 
mm

• Pentru fixare în beton şi oţel

de perete

23
0

Oţel zincat

Art. nr. 813312

Oţel superior V4A

Art. nr. 813381

ø
16x26

Oţel zincat

Art. nr. 814319

Oţel superior V4A

Art. nr. 814326

Oţel zincat

Art. nr. 814333

Oţel superior V4A

Art. nr. 814340

Oţel zincat

Art. nr. 814357

Oţel superior V4A

Art. nr. 814364

65
Dimensiuni 
de montaj

630

15
0 

- 
20

0

ø
16x26

65

Dimensiuni 
de montaj

650

20
0 

- 
27

5

ø
16x26

65

Dimensiuni 
de montaj

650

27
5 

- 
37

5

ø 16

100 x 100

Dimensiuni 
de montaj

420

ø 16

5

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Observaţie: Ancore de perete şi 
plăci de adaptare pentru alte faţade 
(faţadă izolată, zidărie de cărămidă 
etc.) sunt disponibile la cerere

Mâner
• Cu plăci de înşurubare  

Oţel zincat

Lungime mm. 400 600

Art. nr. 814388 814395

Oţel superior V4A

Lungime mm 400 600

Art. nr. 814401 814418

Lungime

Ancoră rigidă de perete
• Pentru fixare în beton şi oţel
• Distanţă de perete 500 mm

Oţel zincat

Art. nr. 212542

Traversă de legătură
• Pentru montare între balustrada podestului de bază sau de extindere 

şi scara de siguranţă, pentru a închide deschiderea existentă
• Lungime 600 mm, traversa trebuie scurtată la locul montajului

Aluminiu natur

Art. nr. 212849

Oţel superior V4A

Art. nr. 212856

Traversă de legătură
• Pentru întărirea elementelor de scară, dacă la locul amplasamentului 

distanţa dintre ancorele de perete, contrar normei, este mai mare de 2 m 
• Lungime 1000 mm, pentru fiecare scară sunt necesare 2 bucăţi
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Din oţel zincat la cald sau oţel superior V4A, decapat şi pasivat
• Corespunde cerinţelor normei EN 143096, mod de construcţie verificat
• Conform indicaţiilor reglementării privind prevenirea accidentelor OAC D 36 / ALA V D 36
• Lăţime interioară 300 mm / 400 mm
• Laterale din ţeavă rectangulară de 50 x 20 mm, trepte perforate antiderapante
• Scări de puţ din material plastic armat cu fibră de sticlă disponibile la cerere

Scări de puţ

Art. nr. 815828

Număr 
trepte

Lungime m Lăţime exte-
rioară mm

Lăţime interi-
oară mm

Art. nr. Lăţime exte-
rioară mm

Lăţime interi-
oară mm

Art. nr.

4 1,12 340 300 815798 440 400 815910

5 1,40 340 300 815804 440 400 815927

6 1,68 340 300 815811 440 400 815934

7 1,96 340 300 815828 440 400 815941

8 2,24 340 300 815835 440 400 815958

9 2,52 340 300 815842 440 400 815965

10 2,80 340 300 815859 440 400 815972

11 3,08 340 300 815866 440 400 815989

12 3,36 340 300 815873 440 400 815996

13 3,64 340 300 815880 440 400 816009

14 3,92 340 300 815897 440 400 816016

15 4,20 340 300 815903 440 400 816023

Scări de puţ din oţel zincat la cald

Număr 
trepte

Lungime m Lăţime exte-
rioară mm

Lăţime interi-
oară mm

Art. nr. Lăţime exte-
rioară mm

Lăţime interi-
oară mm

Art. nr.

4 1,12 340 300 816030 440 400 816153

5 1,40 340 300 816047 440 400 816160

6 1,68 340 300 816054 440 400 816177

7 1,96 340 300 816061 440 400 816184

8 2,24 340 300 816078 440 400 816191

9 2,52 340 300 816085 440 400 816207

10 2,80 340 300 816092 440 400 816214

11 3,08 340 300 816108 440 400 816221

12 3,36 340 300 816115 440 400 816238

13 3,64 340 300 816122 440 400 816245

14 3,92 340 300 816139 440 400 816252

15 4,20 340 300 816146 440 400 816269

Scări de puţ din oţel superior V4A (1.4571)

Material de fixare pentru scări de puţ Art. nr.

Placă de bază V4A (buc.) 816917

Racordul scării pentru prelungire, V4A, (set) 816283

Ancoră standard de perete 150 mm, oţel zincat (buc.) 816306

Ancoră ajustabilă de perete 150 - 200 mm, oţel zincat (buc.) 816313

Ancoră ajustabilă de perete 200 -250 mm, oţel zincat (buc.) 816320

Ancoră ajustabilă de perete 280 -330 mm, oţel zincat (buc.) 816337

Ancoră ajustabilă de perete 360 -410 mm, oţel zincat (buc.) 816344

Ancoră standard de perete 150 mm, V4A (buc.) 816351

Ancoră ajustabilă de perete 150 - 200 mm, V4A (buc.) 816368

Ancoră ajustabilă de perete 200 -250 mm, V4A (buc.) 816375

Ancoră ajustabilă de perete 280 -330 mm, V4A (buc.) 816382

Ancoră ajustabilă de perete 360 -410 mm, V4A (buc.) 816399

Accesorii scări de puţ

Accesoriu: ancoră de perete

Indicaţie: Pentru scări cu 4 – 9 trepte sunt necesare
2 seturi de ancore de perete, pentru scări cu 10 - 15 trepte
3 seturi de ancore de perete, pentru scări cu 16 -24 trepte
5 seturi de ancore de perete.
1 set = 2 bucăţi (dreapta/stânga)

150

27

Art. nr. 816306 + 816351

150 - 200
76

200 - 250

88

Art. nr. 816313 + 816368

Art. nr. 816320 + 816375

Art. nr. 816337 + 816382

280 - 330

88

Art. nr. 816344 + 816399

360 - 410

88

Indicaţie: La fixare cu ancoră ajustabilă de perete scara de puţ trebuie fixată de sol cu ajutorul plăcii de 
bază (art. nr. 816917). Dacă acest lucru nu este posibil constructiv, la fiecare ancoră de perete se va utiliza 
o contrafişă suplimentară (la cerere).
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Bară de susţinere

• Din oţel superior V4A (1.4571), deca-
pat şi pasivizat

• Rentabilitate mare datorită utilizării 
mobile, doar tubul rămâne fix în pu

cu două mânere

Tub de legătură
• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat (rotund) sau oţel 

zincat (rectangular)
• Compatibil cu dispozitivele auxiliare 

de urcare

Lungime  m 1,60

Greutate  kg 3,5

Art. nr. 816405

Bară de susţinere

• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat sau oţel zincat
• Poate fi coborâtă pentru fixare de 

perete
• Complet cu tub de legătură

cu mâner unilateral

Bară de susţinere

• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat sau oţel zincat
• Poate fi coborâtă pentru fixare de 

vangurile scării de la 50 x 20 până la 
60 x 25 mm (nu este adecvat pentru 
scări din material plastic armat cu 
fibră de sticlă)

• Complet cu tub de legătură

cu mâner unilateral

Art. nr. 816511

Cadru de susţinere
• Din oţel superior V4A (1.4571), 
 decapat şi pasivat sau oţel zincat
• Poate fi coborât, complet cu feronerie 

pentru vang de scară de 50 x 20 mm, 
pentru lăţime exterioară a scării de 
340 şi 440 mm

• Pentru fixarea tuburilor de 
 peretele puţului recomandăm ancora 

rapidă (aprobată de serviciul de 
construcţii), grosime minimă a 

 betonului 220 mm

Conform cerinţelor normei DIN 19 572 (Dispozitive de susţinere pentru puţuri) şi OAC C5 (Instalaţii de tehnică a epurării apelor uzate) scările 
din trepte metalice ancorate în perete trebuie să aibă la locul lor de ieşire un dispozitiv de susţinere, care permite urcarea şi coborârea 
sigură, de ex. bare de mână sau mânere. Produsele prezentate mai jos corespund prevederilor normei DIN 19 572

Dispozitive auxiliare de urcare

Material V4A oţel zincat

Lungime m 1,50 1,50

Greutate kg 4,5 4,5

Art. nr. 816436 816443

Material V4A oţel zincat

Greutate  kg 1,1 1,1

Art. nr. 816412 816429

Material V4A oţel zincat

Lungime m 1,50 1,50

Greutate kg 5,0 5,0

Art. nr. 816450 816467

Material V4A oţel zincat

Lăţime scară mm 440 440

Lungime utilă m 1,10 1,10

Art. nr. 816498 816504

Material V4A oţel zincat

Lăţime scară mm 340 340

Lungime utilă m 1,10 1,10

Art. nr. 816474 816481

Art. nr. 816405 Art. nr. 816412, Art. nr. 816429

Art. nr. 816450

Art. nr. 816443

Informaţii actuale privind produsele găsiţi pe Internet la adresa 
www.krause-systems.com 
pe pagina ţării de referinţă.

Art. nr. 816474
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Accesorii

Ancoră rapidă
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Şină de protecţie contra
căderii cu eclisă de legătură

Mecanism de

• Pentru dispozitivul auxiliar de urcare 
 poate fi înşurubat pe şina superioară
• Oţel superior V4A

interschimbare a şinelor

Art. nr. 816771

Sistem de protecţie contra căderii

Lungime m 1,40 1,96 2,80
Oţel zincat  Art. nr. 816528 816535 816542

Lungime m 1,40 1,96 2,80
Oţel superior V4A Art. nr. 816559 816566 816573

Lungime m 1,40 1,96 2,80
Aluminiu Art. nr. 816580 816597 816603

Lungime m 1,40
Art. nr. 816719

Dispozitiv de blocare a 
şinei
• Oţel superior V4A

Execuţie rigidă demontabilă
Art. nr. 816726 816733

Sistem de prindere a

• Pentru montarea pe scări a şinelor de 
protecţie contra căderii

• Distanţa de fixare 1,68 m, la lungimi mai 
reduse de scară cel puţin 4 puncte de 

 fixare

şinei pentru treptele scării

Material oţel zincat Oţel superior V4A
Art. nr. 816610 816627

Schimbător de cale
• Pentru ieşire laterală şi comutare de la 

poziţie orizontală la cea verticală

Material oţel zincat Oţel superior V4A
Art. nr. 816740 816757

Dimensiune vang mm 50	x	20 60	x	25
Oţel zincat  Art. nr. 816634 816641

Dimensiune vang mm 50	x	20 60	x	25
Oţel superior  V4A  Art. nr. 816658 816665

Material oţel zincat Oţel superior V4A
Art. nr. 816672 816689 Art. nr. 816764

Sistem de prindere a

• Pentru prindere laterală 

şinei pentru laterala scării

Sistem de prindere a

• La distanţe dintre trepte >< 280 mm

şinei pentru etrier

Dispozitiv auxiliar de 
urcare
• Ataşabil, rotativ cu mânere şi blocare a 

rotaţiei

Centură de siguranţă
• Conform EN 361
• Din bandă de nylon rezistentă la rupere

Centură de siguranţă
• Cu carabină
• Se mişcă uşor şi nu are colţuri şi muchii 

ascuţite
• Limbă din oţel superior

Lungime m 1,40
Oţel superior V4A Art. nr. 816702

Lungime m 1,40
Oţel zincat Art. nr. 816696
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