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MULTIFUNKCIÓS ALUMÍNIUM LÉTRÁK
/ Multifunctional aluminium ladder 

STI 1520 - 4x4

STI 1517 - 2,6m

TELESZKÓPOS  ALUMÍNIUM LÉTRÁK 
/ Telescopic aluminium ladders

Max. magasság / height: 2,6m
Lépésmagasság / Step distance: 30cm
Fokok száma / Number of rungs: 9
Súly / Weight:  6,5 kg
Csomag méret / Package size: 76 x 47 x 8cm
Anyagvastagság / Material thickness:1,3-1,5mm
Max. terhelhetőség / load: 150kg

STI 1518 - 3,2m

Max. magasság / height: 3,2m
Lépésmagasság / Step distance: 30cm
Fokok száma / Number of rungs: 11
Súly / Weight:  8,6 kg
Csomag méret / Package size: 82 x 48 x 8cm
Anyagvastagság / Material thickness:1,3-1,5mm
Max. terhelhetőség / load: 150kg

STI 1539
Táska alumínium teleszkópos létrához  
/ Carry bag for telescopic ladder.
A táska teleszkópos létrák tárolására, szállítására alkalmas.  A vállpántnak 
köszönhetően a létra súlya nagyobb felületen osztódik el. A táska közepén 
elhelyezett nyíláson keresztül pedig nagyon könnyen megfogható. 
STI1517 és STI1518 létrákhoz ajánlott
Anyaga: PE
The bag is useful for storing, transporting the ladders. The shoulder strap 
makes easier to carry the ladder. There is a hole at the middle of the bag for 
the more convenient handling of the ladder. 

STI 1519 STI 1585
Fokok száma 

/ Number of rungs: 4x3 4x5

Hossz állólétraként  
/ Max. height as step ladder: 1,8m 2,75m

Hossz támasztólétraként  
/ Max. length as extension ladder: 3,7m 5,75m

Lépésmagasság  
/ Step distance: 28cm

Átalakíthatóság  
/ Convertibility 3x2 forgó /hinges

Súly / Weight: 11kg 13,7kg

Csomag méret  
/ Package size: 93 x 35 x 28cm 149 x 35 x 28cm

Max. terhelhetőség / load: 150kg
 

Magassága biztonsági rögzítéssel állítható a 2 lábon 
egymástól függetlenül, fokonként is, így akár lépcsőn is 
használható! /The height of the ladder can be adjusted 
separately, rung by rung, on both legs with safety locks. 
Due to that it can be used on stairs or uneven surfaces.
Hossz állólétraként  
/ Max. height as step ladder:  1,9m
Hossz támasztólétraként  
/ Max. length as extension ladder: 4m
2 forgó biztosítja az átalakíthatóságot  
/2 hinges for convertability
2x2 biztonsági kallantyú a rögzítéshez  
/ 2X2 safety lock on telescopic legs
Lépésmagasság / Step distance: 28cm
Súly / Weight:   10kg
Csomag méret / Package size:  122 x 20 x 48cm
Max. terhelhetőség / load:  150kg
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