Najbezpieczniejsza droga z punktu

A do B

Schody i platformy ZARGES – Wchodź sprytnie, systemowo.

Schody i platformy ZARGES –
kolejna generacja sprawdzonego systemu.
Schody, pomosty dwustronne, podesty czy platformy –
Twoje indywidualne rozwiązania kolejnej generacji
dostosowują się optymalnie do Twoich potrzeb.
Twoje korzyści
p Łatwe projektowanie i konfigurowanie
p Szybka dostawa i montaż
p Bezpieczny montaż dzięki wysokiemu poziomowi wstępnego zmontowania

		
Wszystkie nasze rozwiązania mają atesty TÜV
i są zaprojektowane zgodnie z zastosowanymi
normami przemysłowymi (np. EN ISO 14122).

ZARGES – skonfiguruj teraz online
www.zargesconfigurator.com

Warianty –
idealne rozwiązania do każdego zadania.
Schody
Na stałe środki dostępu

Schody z podestem
Bezpieczny dostęp omijający przeszkody

Schody z platformą przejezdne
Mobilne i ergonomiczne, zapewniające
bezpieczne stanie

Dowiedz się więcej na stronie: www.zarges.com/schody
Pomost
Komfortowy, do szybkiego,
bezpiecznego stosowania

Pomost dwustronny
Stały lub przejezdny, do bezpiecznego
i komfortowego pokonywania przeszkód

Pomost roboczy
i konserwacyjny
stały lub przejezdny, z podporami lub bez

Wchodź sprytnie, systemowo
Tak łatwo i szybko znajdziesz swoje optymalne, indywidualne rozwiązanie.

Informacja i doradztwo
p
p
p
p

Opis usytuowania produktu
Możliwość wykonania pomiaru na miejscu
Pomoc doradców-specjalistów
Pomocnicza lista kontrolna

Konfiguracja online
p
p
p
p
p

Intuicyjny konfigurator Online
Bezpośrednie rozwiązanie na życzenie
Natychmiastowa oferta
Rysunek i model 3-D
Produkt na miarę bez dopłaty

Dostawa w krótkim czasie
p Błyskawiczna dostawa
p Bezpośrednio na wskazany adres
p Wysyłka międzynarodowa

Łatwy i szybki montaż
p
p
p
p
p

Bezkonkurencyjny system
Wysoki poziom wstępnego zmontowania
Mało narzędzi
Szczegółowa instrukcja montażu
Wideo montażu dostępne online

ZARGES –
praca na wysokości.
Pakowanie, transport,
konstrukcje
specjalne.
ZARGES to lider rynku urządzeń do pracy na wysokości w Europie
i kompleksowy partner serwisowy instalacji maszynowych.
Produkty ZARGES to najwyższa jakość i bezpieczeństwo.
Schody i platformy ZARGES to nowa generacja inteligentnych
systemowych urządzeń do wchodzenia.
Masz pytania lub potrzebujesz kompetentnej pomocy w przypadku
bardziej kosztownych rozwiązań? Nasi specjaliście chętnie doradzą.
Telefon: +48 322 666 326
E-mail: zarges zarges.pl
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Dowiedz się więcej o schodach i platformach ZARGES
na stronie: www.zarges.com/schody

Informacje dostępne również w internecie oraz u naszych partnerów handlowych

Zmiany techniczne zastrzeżone. Przybliżone dane wymiarowe i masy. Stan: data złożenia do druku.
Przedruk, także fragmentów, tylko za zgoda ZARGES GmbH.

