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Mindegyik Stilo létra 
összecsukható, kompakt 

szerkezetének köszönhetően 
nem foglal nagy helyet, 

megoldást jelenthet a 
műhelyben vagy otthonukban 

helyhiánnyal küszködőknek, 

Gumírozott támasztólábak
gondoskodnak a 
csúszásgátlásról

Teleszkópos létráinkat 
biztonsági retesszel lehet akár 

fokonként rögzíteni.
Automata zár: a létra 

minden egyes foka két 
biztosítóretesszel rendelkezik, 

melyek a teleszkóp 
kihúzásakor automatikusan 

csatlakoznak a megfelelő 
illesztésekbe. A retesz 

pillanatnyi pozícióját minden 
egyes létrafokon a két fekete 

gomb mutatja.

All Stilo ladders are foldable, 
compact models, which 
are ideal for those whom 
have limited space in their 
workspace or in their home. 

The bottom of the legs are 
protected with anti-slip 
material.

The telescpoic ladders’ rungs 
can be fixed securely  
with safety latches. 
Automatic lock: each rung 
has 2 safety latches, which 
automatically inserted into the 
safety slots when the ladder is 
being extended.
The position of the latches can 
be checked both ends of the 
rungs. 

Az egyedi tervezésnek köszönhetően a létrák könnyen összecsukhatóak és méretük minimálisra csökkenthető. 
Könnyű, alumínium anyaguknak köszönhetően erősek, viszont a súlyuk nem jelentős.
These ladders are easily foldable, can be stored conveniently. They made of aluminum materials, which make the 
ladders strong, besides the weight is relatively light.

STI1520 létránk különlegessége a lépcsőre is használható 
szerkezet, vagyis a lábak hossza 
külön állítható, ezáltal stabil alátámasztást biztosít 
lépcsőn vagy kiugró felületeknél is.

STI1520 is a special ladder, which can be used on stairs or 
uneven surfaces, because of the length of the legs can be adjusted 
separately. 

Méret / Size: 154 x 154 mm

100 mm átmérőjű csőcsatlakozóval
/ With d=100m pipe connector

Hossz / Lenght:   1 000 mm   
Átmérő / Diameter:   100 mm 

Környezeti hőmérséklet  
/ Operating temperature:  -35°C- +250°C 
Légáramlás max.seb. 
/ Max. speed of air flow:  30m/s 
Max. hasznos nyomás  
/Max. conducive pressure:  10 000Pa 
 

Aluflex cső / Aluminium pipe STI 277

Gravitációs zsalu / Shutter  STI 278

KIEGÉSZÍTŐK / Accessories

SZELLŐZÉSTECHNIKA / VENTILLATION 

D
**

l
a

D

Névleges feszültség / Rated voltage:  220 - 240V, 50Hz 
Teljesítmény /Rated power:   14W 
Levegőszállítás /Air flow capacity:  105 m3/h 
Átmérő / Diameter:    D=100mm 
Környezeti hőmérséklet / Operating temperature: 0 - 45°C 
Zajszint 3m távolságban  
/ Noise level from 3m distance:   max. 37dB
Fordulatszám / Rev:    2 300 r.p.m
Áramfelvétel / Rated current:   0,085A 
Tömeg / Weight:    0,59 kg 

a:    113 mm
l:     28 mm
D:   100 mm
D**: 98 mm

Csőventilátor/ Tube fan - STI 1341

ALUMÍNIUM LÉTRÁK  
/ ALUMINIUM LADDERS

https://daniella.hu/index.php?route=product/list&keyword=Stilo%20Ventil%C3%A1tor&description=1
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