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JUMBO Foldestillads 178SK
Information:
Foldestillads på hjul for nem transport og opsætning på få minutter. 
Kan anvendes inde som ude. Flere stilladser kan sammensættes.

Specifikationer
• Mål: 178 x 74 cm
• Arbejdshøjde: 3,80 m
• Ståhøjde: 1,80 m
• Mål: 178x74 cm
• Ståhøjde: 1.80 meter
• Arbejdshøjde: 3.80 meter
• 1 dæk uden lem, dæk vægt 10,5kg
• Låsbare hjul
• 10 års garanti
• Dansk produceret
• HD1000, Stilladsklasse 3, 200 kg/m2
• Vægt stillads 19kg

Hjul: Ekstra kraftige 125 mm hjul, med polyurethanbelægning. Stor slidstyrke og høj 
bestandighed overfor diverse opløsningsmidler. 

Stormlås: Under dækket, i hver side, sidder vores ekstra kraftige pat. stormlås til sikring af 
dækket. 

Foldelås: Praktisk, beskyttet lås på knækleddet gør opstilling og nedtagning let. Udført i 
solid helstøbt kvalitet. 

Dæk: Skridsikre dæk er forsynet med forskudte kroge. Dette muliggør udbygning i 
længderetningen uden forskydning. 

Udbygning:
JUMBO folde- og rullestilladser kan sammenbygges med snydehornsæt (varenr. 142104). 

Rammer: Ekstra stærke fuldsvejste samlinger, sikrer et stabilt og holdbart stillads. 

Sikkerhed
Sørg for fast underlag, så stilladset står stabilt og ikke synker.
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Regler for stillads:
Gelænder og fodlister skal benyttes ved ståhøjder fra 2,0 m. 

I folde- og rullestilladser må afstanden mellem to platforme være max. 4,0 m. Dog må første 
platform være max. 4,4 m over stilladsets underlag. 

Alle fastmonterede stilladser skal forsynes med sikkerhedsskilt, jf. AT bekendtgørelse nr. 
727 af 29. juni 2004. 

Stilladser, der er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af 2 
eller flere personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter, med mindre det ikke er 
teknisk eller praktisk muligt, jf. AT be kendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004. 

Fra ståhøjde 2 m og opefter er ind-og udvendigt gelæn der påkrævet på stilladstrapper.

Brugsanvisning
Se Vejledning fra Jumbo 

Leje priser
125,- /dag
600,- / uge / 7 dage

Minimums leje 2 dage
Ekstra dæk 25,- /dag
Ekspeditionsgebyr: 25,-

Depositum
500,-

Transport / Udbringning
Kan udbringes efter aftale. Stilladset kan sammenfoldes, så det er nemt at transportere på 
trailer. Trailer kan evt. lejes til transport.

Lejebetingelser
Skal rengøres efter brug. Se generelle leje betingelser

Kontakt
Værløse mini-udlejning 
Bregnevej 10, 3500 Værløse
Tlf. 2750 4252 (hverdage 8-21, samt week-end 10-17) eller tlf. 2827 5735 (hverdage 9-17) 
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