
Hailo ProfiLine S 225 XXR

Hliníkové bezpečnostní schůdky s multifunkční miskou a bezpečnostním madlem. 
Nosnost až do 225 kg.

Hliníkové bezpečnostní schůdky
· skládací, šetří místo · multifunkční systém odkládání 
nářadí, plechovek s barvou a malých dílů · dva úchyty 
pro aku-šroubováky různé velikosti · úchyt pro vědro z 
pevného nylonu, s rychlouzávěrem · 2 univerzální držáky 
např. pro úklidové prostředky, malířské válečky, kladivo  
· zajištění platformy pro bezpečné zablokování a odbloko-
vání · protiskluzová zástrčná patka · ocelová platforma  
s protiskluzovým rýhováním a zvedáním plošiny · více 
prostoru pro kolena díky paralelním bočnicím · nosnost  
do 225 kg · stupně přídavně opatřené vyztuženými rohy  
· systém na výměnu patek Hailo SafetyClix

Alu-Sicherheits-Stufenstehleiter
· Platzsparend zusammenklappbar · Multifunktions-
Ablage-schalensystem zur Unterbringung von Werkzeu-
gen, Farb dosen und Kleinteilen · Zwei Steckplätze für 
Akkuschrauber verschiedener Größen · Eimerschlaufe aus 
reißfestem Nylon, mit Klick-Schnellverschluss 
· 2 Universalhalter als Halterung für z.B. Putzmittel, Ma-
lerrollen und Hammer · Plattformverriegelung für sicheres 
Ver- und Entriegeln · Rutschsicherer Steckfuß 
· Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenhe-
ber · Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme · Belastbar 
bis 225kg · Stufen zusätzlich mit Eckaussteifungen verse-
hen · Hailo SafetyClix Fußwechsel-System

Safety stepladder
· Folds up to save on space · Multipurpose storage tray 
system for holding tools, paint cans and small parts · Two 
slots provided to take cordless screwdrivers of different sizes 
· Bucket strap made from tear-resistant nylon with click-in 
quick lock · 2 universal brackets for securing cleaning 
materials, paint rollers, hammers, etc. · Platform locking 
mechanism ensures platform can be safely locked and 
released · Slip-resistant feet · Steel platform with non-slip 
ribbing and hinge spreader · More legroom provided by 
parallel rail design. Load capacity 225 kg · Steps fitted with 
reinforced corners in addition · Hailo SafetyClix Replaceable 
Foot System
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