
 

Uniwersalna drabina aluminiowa 2x6 / podest 
aluminiowy/ rusztowanie spawane - 5w1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

OPIS PRODUKTU 

Uniwersalna drabina 5w1 to doskonały i wielofunkcyjny produkt, który dzięki specjalnie 
zaprojektowanej budowie możemy stosować na 5 sposobów, jako: 

- podest roboczy (rusztowanie) o maksymalnej wysokości roboczej 3,0m 
- podest roboczy (rusztowanie) o możliwości ustawienia na schodach 
- drabina wolnostojąca (rozstawna, malarska) o maksymalnej wysokości roboczej 3,75m 
- drabina wolnostojąca (rozstawna, malarska) o możliwości ustawienia na schodach 
- drabina przystawna o maksymalnej wysokości roboczej 3,75m 
 
Uniwersalna i prosta konstrukcja jest oparta na następujących elementach: 
- dwóch drabinach przystawnych 6-szczeblowych, wykonanych w technologii spawanych 
szczebli (znacznie mocniejsze, trwalsze i droższe rozwiązanie w porównaniu z 
tradycyjnym przetłaczaniem czy też rozpieraniem szczebli) 
- podest antypoślizgowy ze sklejki wodoodpornej i ramy aluminiowej wraz ze stalowymi 
podporami 
- poręcz zabezpieczająca aluminiowa 
 

Oferowany produkt jest przeznaczony do różnego rodzaju prac na wysokości zarówno o 
charakterze profesjonalnym jak i półprofesjonalnym. Dzięki solidnej spawanej konstrukcji 

 

• 5 w 1: 
- podest roboczy o max. wys. rob. 3,0m 
- podest roboczy na schody 
- drabina wolnostojąca o max. wys. rob. 3,75m 
- drabina wolnostojąca na schody 
- drabina przystawna o max. wys. rob. 3,75m 

• w zestawie podest ze sklejki antypoślizgowej o 
wymiarach: szerokość – 0,30m x długość – 1,30m 

• w zestawie dwie drabiny przystawne 6-szczeblowe 
• waga – ok. 15 kg 
• produkt polski / marka – HIGHER 
• mocna konstrukcja spawana 
• czas na zwrot – 365 dni 
• okres gwarancji – 5 lat 
  

 



drabin, produkt może być wykorzystywany nawet do intensywnych prac budowlanych. 
Dopuszczalne obciążenie podestu wynosi 150 kg (podobnie jak większość tego typu 
produktów dostępnych na rynku).  

Oferowany produkt jest niezwykle prosty w montażu i demontażu z uwagi na niewielkie 
ilości części składowych oraz prostych rozwiązań montażu. Produkt spełnia wymogi 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą normą EN-131, co potwierdzone jest wymaganą 
deklaracją zgodności z normą EN-131. Wysoka jakość wykonania, solidność 
zastosowanych materiałów, trwałość wykonania potwierdza 5-letnia gwarancja, dając 
pewność, że produkt sprawdzi się na długie lata użytkowania.  

Zgodnie z filozofią firmy, każdemu klientowi dajemy najdłuższą gwarancję satysfakcji – 
jeśli produkt nie spełni Państwa oczekiwań dajemy możliwość zwrotu w ciągu 365 dni, 
licząc od dnia dostawy bez podania przyczyny. Zwracany produkt nie może nosić śladów 
użytkowania. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

 


