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Mezzalad

Snel, veilig en eenvoudig toegang tot opslagruimtes die
u wel betaalde maar nooit gebruikte.
Toegang tot entresolvloeren, vlieringen, laadperrons en andere hoger gelegen vloeren
Neemt geen plaats in wanneer niet in gebruik, eenvoudig tegen de muur op te bergen
Inclusief toegangspoort bovenaan de trap en 2 leuningen voor veilig gebruik van de trap
Dezelfde unit kan op meerdere plaatsen gebruikt worden
Snel en eenvoudig te monteren met 2 universele beugels en 2 schroeven

Mezzalad is ruimtebesparend door de trap rechtop en vlak tegen de
muur op te bergen indien deze niet in gebruik is. Om Mezzalad te
gebruiken kan de trap eenvoudig in de schuine stand geplaatst worden.

Met een breedte van 600 mm en een leuning aan beiden zijden biedt
Mezzalad een comfortabele en veilige toegang tot hoger gelegen
vloeren. De trapstijlen zijn verlengd zodat de gebruiker een leuning
heeft tot 900 mm boven de hoger gelegen vloer. Hierdoor kan de
gebruiker zichzelf goed vasthouden tijdens het betreden van de
hogere vloer.

De toegangspoort bovenaan de trap zorgt
voor een véél veiligere oplossing

Aan de bovenzijde is Mezzalad voorzien van een toegangspoort zodat
de veiligheidsrailing om de entresolvloer niet onderbroken wordt.
De gebruiker kan veilig op de tussenvloer staan om de toegangspoort
te bedienen. Dit is veiliger dan deze handelingen uit te voeren terwijl
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ALTIJD DE

de gebruiker nog op trap staat.

VEILIGSTE
De trap wordt aan de hoger gelegen vloer of de muur bevestigd met

KEUZE!

2 universele beugels en 2 schroeven.

Mezzalad is verkrijgbaar in diverse standaard hoogtes die geschikt zijn
voor de meest voorkomende toepassingen

Mezzalad is ontworpen om minimaal te voldoen aan de relevante delen van de Europese Standaard
EN 131 deel 1 en 2, en de Europese Veiligheidsrichtlijn 2001/45/EE

Stockmaster Mezzalad, ALTIJD DE VEILIGSTE KEUZE!

Stockmaster Mezzalad VH Series hoogte selectie tabel.
Model nr.

SM-VH01

SM-VH02

SM-VH03

SM-VH04

Minimum vloerhoogte mm

2330

2529

2744

2977

Maximum vloerhoogte mm

2529

2744

2977

3225

Stockmaster patenten zijn vastgesteld en aangevraagd in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord Amerika
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