AMMATTITASOTIKAS TIKLI
11-ASKELMAINEN
TUKIJALOILLA
Kestävä ja kotimainen A-tikas. Sivuprofiileiden ergonominen muotoilu yhdessä
mustan struktuurimaalipinnan kanssa
tekevät tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei
sotke käsiä. Turvallisuutta lisäävät korkea
polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka,
kestävä tarvikekotelo, metallirajoittimet
sekä vaakatuet.
VNA 205/2009 asetuksen mukaan ei yli
2m A-tikkaita rakennustyömaakäyttöön.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 2,73 m
- työskentelykorkeus ~ 4,73 m
- kokonaiskorkeus 3,45 m
- kuljetuspituus ~ 3,55 m
- vaakatuet 2 x 1,2 m
- paino 21,4 kg
- täyttää:
SFS EN131-1:2015, EN 131-2:2017
vaatimukset

500784316		

6417678531110

AMMATTITASOTIKAS TIKLI
4-ASKELMAINEN

Kestävä, kotimainen ammattikäyttäjän
A-tikas. Sivuprofiileiden ergonominen
muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan
miellyttäväksi käyttää - ei sotke käsiä.
Turvallisuutta lisäävät korkea polvituki,
luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä
tarvikekotelo ja metallirajoittimet.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 0,96 m
- työskentelykorkeus ~ 2,96 m
- kokonaiskorkeus 1,68 m
- kuljetuspituus ~ 1,78 m
- paino 8,2 kg
- täyttää:
SFS EN131-1:2015, EN 131-2:2017, VNA
205/2009 vaatimukset työmaa-ja
ammattikäyttöön. Rakennusliikkeiden
käyttämän TURVALLISET TASOTIKKAAT- ohjeistuksen mukaisesti käytä
vaadittaessa vaakatukea takana voimaavaativissa tai tulitöissä, myös alle 1m
tasokorkeudella. Vaakatuet lisävarusteena (501182321).

500659340		

6417678511440

AMMATTITASOTIKAS TIKLI
5-ASKELMAINEN TUKIJALALLA
Kestävä, kotimainen ammattikäyttäjän
A-tikas. Sivuprofiileiden ergonominen
muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi
käyttää - ei sotke käsiä. Turvallisuutta
lisäävät korkea polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo,
metallirajoittimet sekä vaakatuki.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,21 m
- työskentelykorkeus ~ 3,21 m
- kokonaiskorkeus 1,93 m
- kuljetuspituus ~ 2,03 m
- vaakatuki 1x 1,1 m taakse
- paino 12,3 kg
- täyttää:
SFS EN131-1:2015, EN 131-2:2017,
VNA 205/2009 vaatimukset
työmaa-ja ammattikäyttöön,
rakennusliikkeiden käyttämän
TURVALLISET TASOTIKKAAT
-ohjeistuksen

500732247		

6417678531158

AMMATTITASOTIKAS TIKLI
6-ASKELMAINEN TUKIJALOILLA
Kestävä, kotimainen ammattikäyttäjän
A-tikas. Sivuprofiileiden ergonominen
muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi
käyttää - ei sotke käsiä. Turvallisuutta
lisäävät korkea polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo,
metallirajoittimet sekä vaakatuet.
Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,47 m
- työskentelykorkeus ~ 3,47 m
- kokonaiskorkeus 2,19 m
- kuljetuspituus ~ 2,29 m
- vaakatuet 2 x 0,9 m
- paino 13,4 kg
- täyttää:
SFS EN131-1:2015, EN 131-2:2017,
VNA 205/2009 vaatimukset työmaa-ja ammattikäyttöön, rakennusliikkeiden käyttämän TURVALLISET
TASOTIKKAAT -ohjeistuksen

500781947		

6417678531165

AMMATTITASOTIKAS TIKLI
7-ASKELMAINEN TUKIJALOILLA
Kestävä, kotimainen ammattikäyttäjän
A-tikas. Sivuprofiileiden ergonominen
muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi
käyttää - ei sotke käsiä. Turvallisuutta
lisäävät korkea polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo,
metallirajoittimet sekä vaakatuet.
Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,73 m
- työskentelykorkeus ~ 3,73 m
- kokonaiskorkeus 2,45 m
- kuljetuspituus ~ 2,55 m
- vaakatuet 2x 1,1 m
- paino 15,3 kg
- täyttää:
SFS EN131-1:2015, EN 131-2:2017,
VNA 205/2009 vaatimukset työmaa-ja ammattikäyttöön

500750473		

6417678531172

AMMATTITASOTIKAS TIKLI
8-ASKELMAINEN TUKIJALOILLA
Kestävä, kotimainen ammattikäyttäjän
A-tikas. Sivuprofiileiden ergonominen
muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi
käyttää - ei sotke käsiä. Turvallisuutta
lisäävät korkea polvituki, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo,
metallirajoittimet sekä vaakatuet.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,98 m
- työskentelykorkeus ~ 3,98 m
- kokonaiskorkeus 2,70 m
- kuljetuspituus ~ 2,80 m
- vaakatuet 2x 1,2 m
- paino 16,8 kg
- täyttää:
SFS EN131-1:2015, EN 131-2:2017,
VNA 205/2009 vaatimukset työmaa-ja ammattikäyttöön

500762269		

6417678531189

ASENNUSTELINE TIKLI JUMBO 178SKT
1M+PORRAS+KAITEET

Ammattikäyttäjien asennusteline Tikli Jumbo
178SKT mahdollistaa turvallisemman työskentelyn kaiteiden ja porrasnousun myötä. Helppo
siirtää hyvin rullaavilla lukittavilla pyörillä. Tuote
sisältää työtason (60x180) cm ja kokoontaittuvan asennustelinerungon kääntyvällä nousuportaalla, hitsatuilla käsijohteilla sekä kahdella
irrotettavalla vaakapienalla jotka muodostavat
kaiteen.

501917211		

6417678222193

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeudet:
~ 0,25 m / 0,5 m / 0,75 m / 1m
- työskentelykorkeus max 3 m
- pakkaus ( 1,9 x 0 ,4 x 0,8 ) m
- paino 45 kg
EN1004 mukainen, telineluokka 3: max
kantavuus 200kg/m2, VNA 205/2009
työmaa-ja ammattikäyttöön

ASKELMATIKAS STEP2 TIKLI
MUSTAPUNAINEN
TIKLI STEP2 -askelmatikas sisustuksen ehdoilla, sopii kotiin sekä toimistoon. Tasokorkeus 0,4 m, ulottuvuus
n. 2,5 m, joka sopii hyvin normaaliin
huonekorkeuteen. Kotimaisessa Step-askelmatikkaissa yhdistyvät viimeistelty
pintakäsittely, turvallisuus, keveys ja
käyttömukavuus. Toimii osana kodin
jokapäiväistä sisustusta. Askelmatikkaassa leveät rihlatut askelmat ja käsitukenakin toimiva luja tarvikekotelo vaikka
litran maalipurkille tai siivoustarvikkeille.
Mustat sivupaarteet eivät sotke käsiä ja
seinäpinnat pysyvät puhtaampina.

501216420		

6417678211128

ASKELMATIKAS TIKLI STEP3

TIKLI STEP3 -askelmatikas sisustuksen
ehdoilla, sopii kotiin sekä toimistoon.
Tasokorkeus 0,6 m, ulottuvuus n. 2,7 m.
Kotimaisessa Step-askelmatikkaissa
yhdistyvät viimeistelty pintakäsittely, turvallisuus, keveys ja käyttömukavuus. Toimii osana kodin jokapäiväistä sisustusta.
Askelmatikkaassa leveät rihlatut askelmat ja käsitukenakin toimiva luja tarvikekotelo vaikka litran maalipurkille tai
siivoustarvikkeille. Mustat sivupaarteet
eivät sotke käsiä ja seinäpinnat pysyvät
puhtaampina

501247617

6417678211111

JATKOTIKAS 4,3M TIKLI
Kotimaiset laadukkaat 2-osaiset jatkotikkaat ovat kestävä valinta. Kätevä
käyttää säädettävänä jatkotikkaana max
4,3 m tai erillisinä yksittäistikkaina 2,4 m.
Käytä aina lisävarusteena olevaa vaakatukijalkaa turvallisuuden ja vakauden
saavuttamiseksi, varmista ettei tikas
kaadu. EN131-1:2015 vakausvaateiden
mukaisesti 3m ja pidemmille nojatikkaille
vaakatuki 1,08 m (A37-A61 lisävaruste
500628875). Tikas testattu vaakatuella
SFS-EN 131-2:2010+A2:2017 Professional, EN131-1:2015 mukainen vaakatuella.
Tuotteen ominaisuudet:
- 8+8 pienaa
- Kuljetuspituus 2,4 m
- Kokonaispituus 4,3 m
- Paino 9,6 kg
- varmista lisävarusteiden yhteensopivuus profiilimuutoksista johtuen: Lisävaruste MS (500628875) käy vaakatueksi
sekä sini -että punatulppaisiin (A37-A61)
-tikkaisiin, A-malliseksi vain sinisiin.

500975412

6417678111435

JATKOTIKAS 3,7M TIKLI
Kotimaiset laadukkaat 2-osaiset jatkotikkaat ovat kestävä valinta. Kätevä
käyttää säädettävänä jatkotikkaana max
3,7 m tai erillisinä yksittäistikkaina 2,1 m.
Käytä aina lisävarusteena olevaa vaakatukijalkaa turvallisuuden ja vakauden
saavuttamiseksi, varmista ettei tikas
kaadu. EN131-1:2015 vakausvaateiden
mukaisesti 3m ja pidemmille nojatikkaille
vaakatuki 1,08 m (A37-A61 lisävaruste
500628875). Tikas testattu vaakatuella
SFS-EN 131-2:2010+A2:2017 Professional, EN131-1:2015 mukainen vaakatuella.
Tuotteen ominaisuudet:
- 7+7 pienaa
- Kuljetuspituus 2,1 m
- Kokonaispituus 3,7 m
- Paino 8,5 kg
- varmista lisävarusteiden
yhteensopivuus profiilimuutoksista johtuen: Lisävaruste MS
(500628875) käy vaakatueksi sekä
sini -että punatulppaisiin (A37-A61)
-tikkaisiin, A-malliseksi vain sinisiin.

500628829

6417678111374

JATKOTIKAS 5,2M TIKLI

Kotimaiset laadukkaat 2-osaiset jatkotikkaat ovat kestävä valinta. Kätevä käyttää
säädettävänä jatkotikkaana max 5,2 m tai
erillisinä yksittäistikkaina 3 m. Käytä aina
lisävarusteena olevaa vaakatukijalkaa
turvallisuuden ja vakauden saavuttamiseksi, varmista ettei tikas kaadu. EN1311:2015 vakausvaateiden mukaisesti 3m ja
pidemmille nojatikkaille vaakatuki 1,08
m (A37-A61 lisävaruste 500628875).
Tikas testattu EN131-1:2015 mukaisesti
vaakatuella SFS-EN 131-2:2010+A2:2017
Professional.
Tuotteen ominaisuudet:
- 10+10 pienaa
- Kuljetuspituus 3,05 m
- Kokonaispituus 5,2 m
- Paino 12 kg
- varmista lisävarusteiden yhteensopivuus
profiilimuutoksista johtuen: Lisävaruste
MS (500628875) käy vaakatueksi sekä
sini -että punatulppaisiin (A37-A61) -tikkaisiin, A-malliseksi vain sinisiin.

500628871

6417678111558

JATKOTIKAS 6,1M TIKLI
Kotimaiset laadukkaat 2-osaiset jatkotikkaat ovat kestävä valinta. Kätevä
käyttää säädettävänä jatkotikkaana max
6,1 m tai erillisinä yksittäistikkaina 3,3
m. Käytä aina lisävarusteena olevaa vaakatukijalkaa turvallisuuden ja vakauden
saavuttamiseksi, varmista ettei tikas
kaadu. EN131-1:2015 vakausvaateiden
mukaisesti 3m ja pidemmille nojatikkaille
vaakatuki 1,08 m (A37-A61 lisävaruste
500628875). Tikas testattu SFS-EN
131-2:2010+A2:2017 vaakatuella EN1311:2015 mukaisesti.
Tuotteen ominaisuudet:
- 11+11 pienaa
- Kuljetuspituus 3,3 m
- Kokonaispituus 6,1 m
- Paino 16 kg
- varmista lisävarusteiden yhteensopivuus profiilimuutoksista johtuen:
Lisävaruste MS (500628875) käy
vaakatueksi sekä sini -että punatulppaisiin (A37-A61) -tikkaisiin, A-malliseksi vain sinisiin.

500628872

6417678111619

JATKOTIKAS 7,3M TIKLI

Kotimaiset laadukkaat 2-osaiset jatkotikkaat ovat kestävä valinta. Kätevä käyttää
säädettävänä jatkotikkaana max 7,3 m tai
erillisinä yksittäistikkaina 3,9 m. Käytä
aina lisävarusteena olevaa vaakatukijalkaa turvallisuuden ja vakauden saavuttamiseksi, varmista ettei tikas kaadu.
EN131-1:2015 mukainen lisävarusteena
olevalla vaakatuella 1,2m (lisävaruste
501755361).

Tuotteen ominaisuudet:
- 13+13 pienaa
- Kuljetuspituus 3,9 m
- Kokonaispituus 7,3 m
- Paino 17 kg
- varmista lisävarusteiden yhteensopivuus profiilimuutoksista johtuen:
Lisävaruste MS73/85 (501755361)
käy vaakatueksi sekä sini -että punatulppaisiin (A73-A85) -tikkaisiin,
A-malliseksi vain sinisiin.

500628873

6417678111619

JATKOTIKAS 8,5M TIKLI

Kotimaiset laadukkaat 2-osaiset jatkotikkaat ovat kestävä valinta. Kätevä käyttää
säädettävänä jatkotikkaana max 8,5 m
tai erillisinä yksittäistikkaina 4,5 m. Käytä
aina lisävarusteena olevaa vaakatukijalkaa turvallisuuden ja vakauden saavuttamiseksi, varmista ettei tikas kaadu.
EN131-1:2015 mukainen lisävarusteena
olevalla vaakatuella 1,2m (lisävaruste
501755361).

Tuotteen ominaisuudet:
- 15+15 pienaa
- Kuljetuspituus 4,5 m
- Kokonaispituus 8,5 m
- Paino 21 kg
- varmista lisävarusteiden
yhteensopivuus profiilimuutoksista
johtuen.
Lisävaruste MS73/85 (501755361)
käy vaakatueksi sekä sini -että
punatulppaisiin (A73-A85) -tikkaisiin, A-malliseksi vain sinisiin.

500628874

6417678111855

VAAKATUKI 1,08 M TIKLI
2-OSAISEEN JATKOTIKKAASEEN
(A37-A61)
Vaakatuki 1,08 m soveltuu 2-osaisiin
jatkotikkaisiin sekä yksittäistikkaisiin
vaakatueksi. EN 131-1:2015 mukainen
vakausvaatimus täytyy jatkotikkailla
A37-A61 1,08 m vaakatuella. Pidemmissä jatkotikkaissa vakausvaatimuksen
mukaisesti 1,2 m vaakatuki (lisävaruste
MS73/85 (501755361). Vaakatukena toimii sekä sini -että punatulppaisissa tikkaissa, A-mallisena vain sinitulppaisissa
ilman erilliskoukkuja.

500628875

6417678132096

TASOTIKAS TIKLI HOBBY
7-ASK TT7 TASOKORKEUS
1,78M
Tikli Hobby Korkea TT7-ask ja pääset
tavallista 7-askelmaista taloustikasta korkeammalle. Tikkaan tasokorkeus 1,76 m
on hyvä n. 3,8 m työskentelykorkeudelle.
Tikkaassa luja vahvistettu saranointi.
Leveä 90 mm askelma askelmavälillä
280 mm. Levennetyt, pehmeät tassut
ovat lattiaystävällinen valinta hyvällä
kitkaomimaisuudella. Tuotteen kuljetusmitta (260 x 61 x 15 cm) on sopiva useimpiin paketti- ja farmariautoihin. EN 131
mukainen, max 150 kg.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,76 m
- työskentelykorkeus ~ 3,8 m
- kokonaiskorkeus 2,37 m
- paino 8,8 kg, kantavuus max 150 kg
- EN131-1:2015, SFS-EN 1312:2010+A2:2017

501917213

6417678211760

TASOTIKAS TIKLI 1000
3-ASKELMAINEN
Kevyt, kestävä ja kotimainen 3-askelmainen tasotikas kotikäyttöön. Luja tarvikekotelo toimii myös hyvänä käsitukena.
Tiklin saranointitekniikka, 80 mm leveät
rihlatut askelmat sekä polvituki tekevät
tikkaan sopivan jämäkäksi käyttää.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 0,61 m
- työskentelykorkeus ~ 2,6 m
- kokonaiskorkeus 1,22 m
- paino 4,2 kg, kantavuus max 150 kg
- EN131-1:2015, testattu SFS-EN 1312:2010+A2:2017 Pro

500628879

6417678211135

TASOTIKAS TIKLI 1000
4-ASKELMAINEN
Kevyt, kestävä ja kotimainen 4-askelmainen tasotikas kotikäyttöön. Luja tarvikekotelo toimii myös hyvänä käsitukena.
Tiklin saranointitekniikka, 80 mm leveät
rihlatut askelmat sekä polvituki tekevät
tikkaan sopivan jämäkäksi käyttää.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 0,83 m
- työskentelykorkeus ~ 2,83 m
- kokonaiskorkeus 1,44 m
- paino 4,8 kg, kantavuus max 150 kg
- EN131-1:2015, testattu SFS-EN 1312:2010+A2:2017 Pro

500628880

6417678211142

TASOTIKAS TIKLI 1000
5-ASKELMAINEN
Kevyt, kestävä ja kotimainen 5-askelmainen tasotikas kotikäyttöön. Luja tarvikekotelo toimii myös hyvänä käsitukena.
Tiklin saranointitekniikka, 80 mm leveät
rihlatut askelmat sekä polvituki tekevät
tikkaan sopivan jämäkäksi käyttää.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,04 m
- työskentelykorkeus ~ 3,0 m
- kokonaiskorkeus 1,65 m
- paino 5,5 kg, kantavuus max 150 kg
- EN131-1:2015, testattu SFS-EN 1312:2010+A2:2017 Pro

500628881

6417678211159

TASOTIKAS TIKLI 1000
6-ASKELMAINEN
Kevyt, kestävä ja kotimainen 6 -askelmainen tasotikas kotikäyttöön. Luja tarvikekotelo toimii myös hyvänä tukena.
Tiklin saranointitekniikka, 80 mm leveät
rihlatut askelmat sekä polvituki tekevät
tikkaan sopivan jämäkäksi käyttää.

Tuotteen ominaisuudet:
- tasokorkeus 1,26 m
- työskentelykorkeus ~ 3,26 m
- kokonaiskorkeus 1,87 m
- paino 6,3 kg, kantavuus max 150 kg
- EN131-1:2015, testattu SFS-EN 1312:2010+A2:2017 Pro

500628882

6417678211166

TASOTIKAS TIKLI
7-ASKELMAINEN
Kotitalouskäyttöön. Käyttömukavuutta
lisäävät keveys, 80 mm leveät rihlatut
askelmat ja korkea polvituki. Työkalukotelo helpottaa työkalujen käsittelyä.

500659324

8586003390246

TYÖPUKKI TIKLI PRO
2-ASKELMAINEN
Kotimainen 2-askelmainen työpukki
ammatti-ja rakennustyömaakäyttöön.
Alumiiniprofiileiden kestävä liitostekniikka yhdessä tyylikkään mustan
struktuurimaalipinnan kanssa on siisti
käsitellä. Tukeva työskennellä; metallirajoittimet, sivupaarteiden haritus sekä
suuri työtaso soveltuvat hyvin pidempiaikaiseen käyttöön max 150 kg.

Tuotteen ominaisuudet:
- Työtaso 300 x 600 mm
- Tasokorkeus 0,48 m
- Työskentelykorkeus ~2,5 m
- Paino 5,2 kg
- Täyttää SFS-EN 1312:2010+A2:2017, VNA
205/2009-asetuksen työmaakäyttöön sekä rakennusliikkeiden käyttämän TURVALLISET TYÖPUKIT-ohjeistuksen

500665663

6417678221523

TYÖPUKKI TIKLI PRO
3-ASKELMAINEN
Kotimainen 3-askelmainen työpukki
ammatti-ja rakennustyömaakäyttöön.
Alumiiniprofiileiden kestävä liitostekniikka yhdessä tyylikkään mustan
struktuurimaalipinnan kanssa on siisti
käsitellä. Tukeva työskennellä; metallirajoittimet, sivupaarteiden haritus sekä
suuri työtaso soveltuvat hyvin pidempiaikaiseen käyttöön max 150 kg.

Tuotteen ominaisuudet:
- Työtaso 300 x 600 mm
- Tasokorkeus 0,73 m
- Työskentelykorkeus ~2,73 m
- Paino 7,2 kg
- Täyttää SFS-EN 1312:2010+A2:2017, VNA
205/2009-asetuksen työmaakäyttöön sekä rakennusliikkeiden käyttämän TURVALLISET TYÖPUKIT-ohjeistuksen

500659297

6417678221530

TYÖPUKKI TIKLI PRO
4-ASKELMAINEN
Kotimainen 4-askelmainen työpukki
ammatti-ja rakennustyömaakäyttöön.
Alumiiniprofiileiden kestävä liitostekniikka yhdessä tyylikkään mustan
struktuurimaalipinnan kanssa on siisti
käsitellä. Tukeva työskennellä; metallirajoittimet, sivupaarteiden haritus sekä
suuri työtaso soveltuvat hyvin pidempiaikaiseen käyttöön max 150 kg.

Tuotteen ominaisuudet:
- Työtaso 300 x 600 mm
- Tasokorkeus 0,99 m
- Työskentelykorkeus ~3 m
- Paino 9,4 kg
- Täyttää SFS-EN 131-2:2010+A2:2017,
VNA 205/2009-asetuksen työmaakäyttöön sekä rakennusliikkeiden käyttämän TURVALLISET TYÖPUKIT-ohjeistuksen

500659307

6417678221530

ASENNUSTELINE TIKLI JUMBO 178

Nopea ja kevyt ammattikäyttäjän teline. Näppärä käyttää, kuljettaa ja korottaa (saatavana tuplasetti). EN 1004, telineluokka 3 (200 kg/m²). Lukittavat 12,5 cm renkaat
ja vaneritaso alumiinikehällä.
Tuotteen ominaisuudet:
- runko 50 mm/2 mm alumiiniputkea
- telineen koko 178 x 74 cm
- tason korkeus max 1,8 m
- työskentelykorkeus 3,8 m
- VNA 205/2009 asetuksen mukainen lisävarusteilla:
tukijalat 0,5 m x 4 kpl tasokorkeudesta 1 m (lisävaruste 500891929) ja askelmatikas turvalliseen
nousuun (lisävaruste 500891838). Vaihtoehtona
työmaalle ammattikäyttöön valmiiksi lisävarusteilla
TELINE178RAKSA-setti (501245607).

500891837		

6417678622191

ASENNUSTELINE TIKLI JUMBO
178+KOROTUSOSA 1M + KAIDESETTI
1M TASOKORK 2.8 M TYÖM
Asennustelinesetti (60x178)cm luukullisella tasolla, 178L+1+1 tukijalat (2m),
potkulevyt ja askelmatikkaat VNA
205/2009 mukaisesti. EN 1004 -luokka
3, max kantavuus 200kg/m^2, 50/2mm
alu-profiili. Tasokork. max 2,8m-työskentelykork. 4,8m.

501109660

6417678622283

ASENNUSTELINE TIKLI JUMBO 178
2 TELINETTÄ PÄÄLL SIS TUKIJAL,
NOUSUTIKK ,TASOKORK 2,5 M
Asennustelinesetti 178X2 -kaksi telinettä päällekkäin! Käytä eri työmailla
tai yhdessä korotettuna. Tukijalat
50 cm, potkulevyt ja askelmatikkaat;
työmaakäyttöön Vna 205/2009.
HD1004-luokka 3, max 200kg/m^2.
Tasokork. max 2,5m-työskentelyk.
4,5m.

Vinkki:
Tämän setin voit koostaa osista
mikäli jo käytössä perusteline ja tarvitaan korotusta:
VALITSE:
TELINE 178 luukullisella tasolla
(yhteensä 2 kpl joista toinen ainakin
luukullisena) (500891937) +
SARJA+ yhdistyssetti (501804705)
+ VINOTIKAS (500891838) + JUMBO178JALKA (500891929)
-> TELINE178X2 setti on valmis

501156254

6417678622252

NIVELTIKAS TIKLI 3,6M TASOLLA HOBBY

Monitoimitikas, joka muuntuu helposti eri
käyttötarkoituksiin; nojatikas 3,6 m, työtasona korkeus 0,96 m tai A-mallinen 1,8 m.
Helppo kuljettaa ja säilyttää kokoontaitettavuuden ansiosta.

500996066		

6417678621361

NIVELTIKAS TIKLI HOBBY 3,6M
TELESKOOPPI

Kätevä teleskooppinen niveltikas sopii työskentelyyn portaikossa , nojatikkaaksi, A-malliseksi sekä työtasoksi. Sopiva työtasoksi myös normaali
huonekorkeuteen 2,5 metristä 3 metriin asti, tasokorkeudet 0,69 m ja
0,96 m. Tikas on helppo kuljettaa ja varastoida. Pakkaus sisältää metalliset työtasot sekä vaakatuet (2 kpl).

501493593		

6417678621347

RAKENNUSTELINE TIKLI HOBBY 90
TASOKORKEUS 0,9M
Tikli Hobby rakennusteline 90 on
kevyt käyttää ja säilyttää. Työskentelykorkeus 2,9 m. Tason korkeus
0,9 m. Telineessä taittuva taso
(1 x 0,4 m), käsikaide, tarvikekotelo,
vaakatuki ja pyörät 2 kpl.
Max 150 kg.

501917212

6417678200092

RAKENNUSTELINE HANDY160
TIKLI HOBBY TASOKORKEUS 1,6M
1470X600MM
Monikäyttöinen rakennusteline luukullisella työtasolla (147 x 60 cm).
Tasokorkeus 1,6 m/työskentelykorkeus 3,6 m. Mukana kaiteistus
ja vaakatuet (2 x pyörät). Käyttö
A-mallisena tikkaana (140 cm) ja
nojatikkaana (285 cm). Kantavuus
max 150 kg.

501755358

6417678620166

RAKENNUSTELINE HANDY 210
TYÖTIKLI HOBBY KAITEELLA
Kätevä työteline toimii myös tikkaina: se on helppo muuntaa. Nojatikkaina 337 cm, A-mallisena 168 cm
sekä työtasona maks. 210 cm. Luukullisen tason (146 x 55 cm) korkeutta on helppo muuttaa 26 cm:n
jaolla aina 210 cm:iin asti. Työskentelykorkeus maks. 4,2 m. Tuotepakkaus
sisältää kaiteistuksen 1 m, potkulevyt
sekä vaakatuet 2 x 150 cm. Teline
korotetaan näppärästi nivelet aukaisemalla. Helppo kuljettaa: kevyt
paino 49 kg, voidaan kuljettaa myös
pyörien avulla (2 kpl). Kantavuus max
150 kg.

501493594

6417678620227

TAITTOTASO TIKLI HOBBY 2 ASKELMAA
TASOKORKEUS 0,46M 600X300MM

KUVA PUUTTUU

Kevyt siirtää ja helppo säilyttää. Hyvä apuväline kotinikkarille normaalissa
huonekorkeudessa. Taso 300 x 580 mm, tasokorkeus 48 cm/työskentelykorkeus n. 2,5 m. Max 150 kg.

500975409		

6417678221509

TYÖPUKKI HOBBY 2 ASK TIKLI

KUVA PUUTTUU

Hobby 2-ask -työpukki vaativaan kotikäyttöön ja pitkäkestoiseen työskentelyyn. Järeä 61 x 31 cm työtaso ja 0,45 m tasokorkeus, työskentelykorkeus 2,45 m.

501244197		

6417678221424

TYÖPUKKI HOBBY 3 ASK TIKLI

Hobby 3-ask -työpukki vaativaan kotikäyttöön ja pitkäkestoiseen työskentelyyn. Järeä 61 x 31 cm työtaso ja 0,73 m tasokorkeus, työskentelykorkeus
2,73 m soveltuu hyvin normaaliin huonekorkeuteen.

501196180		

6417678221431

TYÖTASO 2-ASK TIKLI HOBBY 47CM
TT2ISO TASO 450X1500MM

Pitkä työtaso kodin seinä -ja kattoremontointiin normaaliin 2,5 m:n huonekorkeuteen. Työtasossa 9 cm leveät askelmat, kitkatarrat, kantokahva ja
vakautta lisäävät vaakatuet (2 x 63 cm). Avauma työtasolla 202 x 63 cm.

501755356		

6417678221479

TYÖTASO 3-ASK TIKLI HOBBY 72CM
TT3ISO TASO 450X1500MM

Pitkä työtaso kodin seinä- ja kattoremontointiin. Soveltuu 2,7 m:n huonekorkeuteen. Työtasossa 9 cm leveät askelmat, kitkatarrat, kantokahva ja
vakautta lisäävät vaakatuet (2 x 75 cm). Avauma työtasolla 221 x 75 cm.
2PfG1240 max 150 kg.

501755357		

6417678221721

