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Multiladder
De Multiladder is een uiterst veelzijdige ladder, die door zijn unieke constructie voor vele werk-
zaamheden toepasbaar is. Dé ladder voor ongelijke hoogtes en trappenhuizen. De scharnieren 
zijn vervaardigd uit een combinatie van rvs en aluminium voor een optimale stabiliteit en een 
zeer lange levensduur. Het scharnierpunt valt automatisch terug in zijn vergrendeling. 
Optioneel is een verlengpoot verkrijgbaar (art.nr. 235470).

aantal sporten  4x3 4x4 4x5  

ladderlengte in cm  308 420 530 
traplengte in cm  133 186 240 
transportlengte in cm  101 129 157 
gewicht in kg  10 13 16 

artikelnummer  235390 235400 235410 

Telescoopladder
De Supreme Telesoopladder is uitermate geschikt voor inspectie- en inmeetwerkzaamheden. 
Door zijn unieke constructie is de ladder zeer compact en zodoende gemakkelijk te 
transporteren.

aantal sporten/treden  11 13

lengte uitgeschoven in cm  322 380
lengte ingeschoven in cm  77 83
breedte in cm  48 49
sportdiepte in mm  40 40
gewicht in kg  12 14

artikelnummer  235450 235455

Giant
De Giant trap is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. De treden hebben een comfortabele 
afmeting van 36x23 cm voor optimaal stacomfort en zijn voorzien van oliebestendig antislip-
rubber. Ingeklapt is deze trap compact en inclusief beugel slechts 11,5 cm dik. De verplichte 
beugel (vanaf 3 treden) is in een handomdraai neerklapbaar.

aantal treden  2 3 4 

stahoogte in cm  45 70 90  
werkhoogte in cm  245 270 290 
opberglengte in cm  80 110 140 
gewicht in kg  7,9 10,2 11,3 

artikelnummer  236120 236130 236140 

• Let op! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden.

WIENESE KLIMMATERIALEN, VEILIGHEID VOOROP



Dakconsoles
De dakconsole is verstelbaar en vervaardigd uit verzinkt staal. Ze zijn voor diverse doeleinden te 
gebruiken onder andere voor opslag op hellende daken. Verstelbare leuning met staanders zijn 
optioneel te verkrijgen. art.nr. 215250

Bij dit product adviseren wij in elke situatie gebruik te maken van persoonlijke valbeveiliging.

Aluminium telescopische schuifplank
De aluminium telescopische schuifplank heeft een maximale uitgeschoven lengte van circa 
4 meter en de transportlengte is slechts 1,2 meter, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is. 
De maximale belasting is 150 kilogram en hij weegt slechts 16,5 kilogram.
art.nr. 225700

Valbeveiliging
Wienese levert een breed pakket persoonlijke beschermingsartikelen, zoals harnasgordels, 
veiligheidslijnen. Voor uitgebreide informatie en advies kunt u contact opnemen met onze 
verkoopafdeling.

Het Wienese harnasgordel is standaard voorzien van:
• snelsluitingen
• schouderpad
• carbonsteel borst- en rugring
• EN 361 goedkeuring
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The Checkmate logo can only appear as shown above and may not be spilt in any 
manner. The minimum size for reproduction is based on the height of the ‘helmet’ 
with the word and division name always being in proportion. The vertical logo should 
be used whenever possible. The minimum height for the vertical logo is 20mm 
(15mm for the horizontal version). The logo must be black whenever possible but may 
be reversed out of a dark background using grey or white as shown below. Red is 
used solely as a highlight or background colour. For further advice please call our 
creative agency on +44 (0) 1233 714 021 for more detailed direction.

BLACK
SPOT: 100% BLACK
CMYK:  C39 M43 Y80 K90
RGB:  R60 G54 B37
WEB:  3C3625

RED
SPOT: PANTONE 185
CMYK:  C0 M100 Y100 K10
RGB:  R224 G0 B52
WEB:  E00034

GREY
SPOT: 85% BLACK
CMYK:  C52 M29 Y30 K78
RGB:  R86 G90 B92
WEB:  565A5C

WHITE
SPOT: 
CMYK:  C0 M0 Y0 K0
RGB:  R255 G255 B255
WEB:  FFFFFF
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Specials / Maatwerkproducten

Energieweg 36, 3771 NA  Barneveld, Postbus 139, 3770 AC  Barneveld
 T 0342-404500, F 0342-404505, info@wienese.nl, www.wienese.nl

Afbeeldingen zijn indicatief, getoonde producten zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.


