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Társadalmunk egyre idõsebb lesz – de továbbra is aktív marad. Testünk
re ugyanakkor az egyoldalú, nem megfelelõ terhelés negatív hatást 
gyakorol. A KRAUSEnál felismertük az ebbõl adódó, termékeinkkel 
szemben támasztott kihívásokat, és új termékcsalád kifejlesztésével 
válaszoltunk rájuk. 

Az ügyfelek fontosnak tartják a biztonságot, a kényelmet, az ergonómiát 
és hasonló terméktulajdonságokat. Biztosak vagyunk abban, hogy ezek 
a szempontok a jövõben még fontosabbá válnak.

Mások biztonságnak, kényelemnek és ergonómiának hívják.
Mi úgy nevezzük: PlusLine.

A biztonságos és ergonomikus termékek 
az itt látható jelrõl ismerhetõk fel.

Komolyan vesszük ügyfeleinket – még nagyobb kényelmet kínálunk  
otthonra és a munkahelyen is.
Az új PlusLine sorozat olyan termékeket egyesít, amelyeknél már a tervezés és a fejlesztés során is  
következetesen figyelembe vettük az ergonómiai szempontokat. Ezek a termékek páratlan stabilitást és maximális 
biztonságot, kényelmet és ergonómiát nyújtanak.

Így garantálható, hogy egyszerre teljesülnek az egészségre, kellemes közérzetre, és kényelemre, valamint a  
csekély önsúlyra vonatkozó követelmények.

Az idősek és fiatalok aránya változóban van*:

A németországi korösszetétel már a következõ évtizedben érezhetõ módon meg fog változni. Elsõsorban az 5065 
évesek (+ 24 %), valamint a 80 évesek és annál idõsebbek (+ 48 %) aránya növekszik meg 2030ig. Az 50 évesek 
és annál fiatalabbak aránya ehhez képest lecsökken (– 16 %).*

A célcsoportok életkorának alakulása

50 év alattiak       5065 évesek      80 évesek és idõsebbek

2008 2030

-16%
+24%

+48%

*Forrás: Statisztikai hivatal DE 2009 / destatic.de
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 A biztonsághoz, kényelemhez és ergonomiához  
szükséges

+ nagyobb ergonómia

Biztonsági Biztonsági 
kapaszkodókapaszkodó

+

40 %40 %++

+ nagyobb biztonság

TerpesztésTerpesztés+

10 %10 %++
20 %20 %++

+ nagyobb kényelem

FokmélységFokmélység+

60 %60 %++

+ nagyobb tárolófelület

420 %420 %++

SSystemystem
MultiGripMultiGrip

+

Mások azt mondják „Balesetek és sérülési kockázatok  
elkerülése“. Mi úgy nevezzük: PlusLine. 
A magasan fekvõ helyekre való feljutást segítõ eszközök, mint a székek és zsámolyok gyorsan kéznél vannak.  
Sajnos ezek a megoldások otthon és a munkahelyen is gyakorta vezetnek balesethez.

Az emberek biztonságot keresnek  a PlusLine ezt nyújtja.

Számtalan független tanulmány bizonyítja, amit termékfejlesztéseink és eladott mennyiségeink már évek óta  
mutatnak: az emberek minden helyzetben biztonságban szeretnék tudni magukat. Az ergonómikus tulajdonságokkal 
rendelkezõ termékekre lényegesen nagyobb a kereslet.

A PlusLine termékek példásan megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. A felhasználói elõnyök kézenfekvõek:  
kényelmesen áll, nyugodtabban végzi a munkáját és nagyobb biztonságban érzi magát mint egyéb kéznél lévõ  
termékeken.

PlusLine – Érezni fogja, és felismeri majd  ennyire kényelmes lehet a biztonság!
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Fokok száma 1 1 1 1 1

1 A

B

A max. kb. m 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

B kb. m 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Termék súlya kb. kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Mélység (T) kb. m 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Hossz (L) kb. m 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Színválaszték

Cikkszám 130334 130358 130341 130365 130327

Sepuro lépcsőfokos  
állólétra 
Alumínium állólétra extra széles lépcsõfokokkal és nagyméretű, 
ergonomikus, multifunkciós tálcával.

 + Integrált tárolófelülettel szerszámok és apró alkatrészek számára, 
vödörtartóval és két kábeltartóval

 + Ergonomikus kialakítású tárolótálca a kényelmes munkavégzéshez
 + A standardnál 60%kal mélyebb, 125 mm mélységű lépcsõfokok
 + 6 helyen szegecselt kapcsolat a fokok és a szár között
 + A sarokmerevítõk nagy stabilitást kölcsönöznek
 + Újonnan kifejlesztett, nagy méretű lábdugók puha belsõ borítással 
– erõsen profilozott, csúszásmentes és padlókímélõ lábdugók a 
puha belsõ borításnak köszönhetõen

 + Mindössze kb. 3 kg össztömeg, könnyű szállíthatóság

Fokok száma dobogóval 2

1

A B

A max. kb. m 2,40

B kb. m 0,40

2
C D

C kb. m 1,15

D kb. m 1,00

Termék súlya kb. kg 3,0

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,41

Mélység (T) kb. m 0,14

Hossz (L) kb. m 1,15

Cikkszám 127204

Treppy összecsukható 
fellépő 

5 feltűnõ színben kapható, könnyű alumínium fellépõ. A háztartások  
és irodák ideális kiegészítõje.

 + A standardnál 25%kal nagyobb, 350 x 250 mmes felsõ fellépõ
 + 220 mmre összecsukható
 + Kis helyen tárolható
 + Véletlen összecsukódás elleni védelem
 + Nagyméretű, csúszásmentes és padlókímélõ lábdugók
 + Stabilitást és hosszú élettartamot biztosító nagy keresztmetszetű  
szárak

25 %25 %
++

100 %100 %
++

220 mm220 mm

60 %60 %++

100 %100 %
++

MONTO®

MONTO®

professional + domestic/private

Ú
J

Ú
J
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Safety lépcsőfokos  
állólétra  
Kényelmes, könnyű alumínium állólétra extra magas biztonsági 
kapaszkodókerettel és számos praktikus tárolási lehetõséggel.

 + 125 mm mély biztonsági fokok csúszásgátló bordázással 
 + 300 x 250 mm méretű, bordázott biztonsági alumínium dobogó  
 + 40%kal magasabb biztonsági kapaszkodókeret
 + Csúszásmentes, bordázott létratalpak 
 + 6 ponton szegecselt kapcsolat a fokok és a szárak között a 
nagyfokú stabilitás érdekében 

 + Nagyméretű, ergonomikus kialakítású tárolótálca integrált 
vödörtartóval és két kábeltartóval

Fokok száma dobogóval 3 4

1

A B

A max. kb. m 2,65 2,85

B kb. m 0,65 0,85

2

C D

C kb. m 1,55 1,80

D kb. m 1,40 1,65

Termék súlya kb. kg 4,6 5,5

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,43 0,46

Mélység (T) kb. m 0,14 0,14

Hossz (L) kb. m 1,60 1,85

Cikkszám 127914 127921

MONTO®

10 %10 %++

40 %40 %
++

professional + domestic/private

Ú
J
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Fokok száma dobogóval 4 5 6 rendszervödör*

1

A B

A max. kb. m 2,85 3,05 3,25 –

B kb. m 0,85 1,05 1,25 –

2

C D

C kb. m 1,60 1,80 2,05 –

D kb. m 1,45 1,65 1,90 –

Termék súlya kb. kg 4,0 4,9 5,6 0,26

BL

T

Szélesség (B) kb. m 0,46 0,48 0,51 0,28
Mélység (T) kb. m 0,13 0,13 0,13 0,28
Hossz (L) kb. m 1,60 1,85 2,10 0,22

Cikkszám 126528 126535 126542 200006

Secury lépcsőfokos állólétra 

System
MultiGrip 

Praktikus és sokoldalú lépcsõfokos állólétra szinte korlátlan tárolási 
lehetõséggel, vödörtartóval és csúszásmentes dobogóval.

+ Ergonomikus biztonsági kapaszkodókeret integrált kábeltartókkal,  
2 vödörtartóval és nagyméretű szerszámtartóval

+ Nagy, kinyitható tárolófelület integrált vödörtartóval, így még több 
munkafelület áll rendelkezésre

+ Csúszásmentes, bordázott, 100 mm mély lépcsõfokok
+ Nagyméretű bordázott, csúszásmentes és padlókímélõ lábdugók
+ Kis helyigény, könnyű tárolás

Néhány másodpercen  
belül több információ  
a tároló és  
munkafelületekrõl:

www.multigripsystem.de

MONTO®

i Tartozékként rendelhetõ 8 literes rendszervödör, cikkszám: 200006

420 %420 %++

8 Liter8 Liter
++

professional + domestic/private




