BYGGAREN PROVAR kombinationsstegar»

Tummen upp för båda
Den här gången har vi testat två kombinationsstegar, en med hög
kvalitet och högt pris och den andra enklare och billigare. Vad vi kom fram till?
Båda två fick klart godkänt.

Fakta
Biltema ledade
kombinationsstege
Max. belastning: 150 kg
(stege).
Max. belastning: 120 kg
(plattform).
Godkänd enligt EN 1311:2007 och RISE.
Vikt: 10 kg.
Längd (vid helt utvikt
stege): 3,45 m.
Höjd (vid plattform):
0,90 m.
Höjd (vid vinklad stege):
1,68 m.
Bredd (inkl. mark- och
väggstöd): 0,70 m.
Bredd (exkl. mark- och
väggstöd): 0,35 m.
Mått hopfälld: 0,70 x
0,26 x 0,95 m (bxdxh).
Pris: 639:– ex moms
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Fakta Wibe
WKSL FPT350-3,6
Aluminiumet är anodiserat för att inte svärta ner
dina händer eller kläder.
Plattform ingår och ger
dig en stor och praktisk
arbetsplattform att stå
på.
En testlast på 350 kg och
leder testade för 8 000
cykler ger extra säkerhet.
En rejäl stegfot och
halkskyddade stegpinnar gör att du kan klättra
säkrare.
En stege med nio olika
kombinationer anliggande stege, fristående
och arbetsplattform även
i trappor.
Antal steg: 12
Vikt: 17,7 kg
Pris: 3 295– ex moms
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Vi förenklar din vardag!
Som företagskund erbjuder vi dig alltid bra tjänster
som effektiviserar ditt arbete och förenklar din
vardag. Det är bland annat en självklarhet för oss att
du ska få leveranserna direkt till ditt byggprojekt!

För dig som företagskund erbjuder vi...
Leverans till ditt projekt

Utbildningar via våra leverantörer

Lägenhetspackat

Kunnig personal

Beräkning/Mängdning

Alltid Lågt Pris på utvalt sortiment

Offertförfrågningar

Kapning

Premiär för vårt proffsmagasin,
Läs första numret här!

www.bolistproffs.se

BYGGAREN PROVAR Biltemas ledade kombinationsstege»

”Väldigt prisvärd kombinationsstege
lite enklare i sitt utförande men med
ett stort användningsområde
betydligt bättre än jag väntat mig till
det priset.”
Vi har använt den som stege, plattform samt trappstege.
Plus: Priset, en mycket prisvärd stege, stabil bra plattform, användbar både som stege, trappstege samt
plattform. Ihopfällbar. Vikten, lätt att transportera och
hantera.
Minus: Inga stroppar att hålla ihop den med vid hopfällt
läge. Benen går ej att justera för olika höjder i plattformsläge.
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Elitfönster Vision

Snickare är olika. Det är fönster också.
Ingen hantverkare är den andre lik. Alla har sina egna knep och sätt att lösa
problem. Men alla är betjänta av att kunna leverera rätt produkt till rätt bostad
i varje givet läge. Elitfönster har fönster för alla stilar, krav och önskningar.
Vi har nu dessutom tagit fram Elitfönster Pro, en iPad-app för alla snickare.
Det är ett helt nytt digitalt hjälpmedel som förbättrar fönster- och dörraffären
och gör det enklare att sätta ihop och räkna fram offerter. Du hittar Elitfönster
Pro på App Store.
Läs mer på elitfönster.se

BYGGAREN PROVAR Wibe WKSL FPT350-3,6º

”Lite mer påkostade detaljer,
mycket användbar för diverse
ändamål. I det stora hela en
kvalitetskänsla i stegen”
Vi har använt den som stege, plattform samt trappstege.
Plus: En stabil stege samt bra plattform. Den känns rejäl.
Justerbar i höjd för olika underlag som till exempel när
man har ena foten på ett trappsteg. Breda fötter, 80 cm
för stabilt läge. Det är lätt att justera ben i två höjder vid
jobb på plattform. Möjlig att använda i trappor.
Minus: Priset, inga stroppar att hålla ihop den med vid
hopfällt läge.

Så här betygsatte vi Biltemas och Wibes kombinationstege
Ergonomi
Styrka och tålighet
Kvalitetskänsla
Smidighet för att uppnå resultat
Resultatet mot vad jag önskade
Säkerhet mot personskador
Nyttovärde mot kostnad
Kan tänka mig att köpa maskinen
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