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Escadas

PRODUTOS ASSOCIADOS

Ferramenta manual

Ferramenta elétrica

Luvas proteção

Calçado de proteção

PRINCIPAIS VANTAGENS

PRINCIPAIS VANTAGENS

Torre andaime em Alumínio 

com 5 combinações possíveis.

Produto conforme a norma NF E-85-200.

Escada combinada com plataforma em Alumínio que permite 3 configurações distintas.

Produto conforme a norma NF E-85-200.

Torre Andaime

Escada Andaime

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Escadas e Escadotes Alumínio

• Suporta até 150Kg;

• Escada em alumínio;

• Guarda costas com abertura e fecho rápido;

• Rodas para movimentação;

• Superfície dos degraus e plataforma com sistema antiderrapante;

• Altura da plataforma em modo andaime 880mm;

• Altura em modo arrumação de 1780mm;

• Largura da plataforma: 1100x400mm;

Configurações específicas:

1 torre com 3 metros de altura de trabalho;

2 escadas simples.

Características

• Produto em alumínio;

• Guarda costas com trincos de abertura rápido;

• Rodas para movimentação;

• Altura da máxima plataforma: 1880mm;

• Altura em modo arrumação de 1480mm;

• Largura da plataforma: 1200x440mm;

Configurações possíveis:

1 torre andaime;

2 escadas duplas;

2 escadotes.

Características

• Construção Civil;

• Instaladores e Serralharia de alumínio;

Utilizações

• Construção Civil;

• Serralharia de alumínio;

• Pintura;

• Reparações em interiores.

Utilizações

✓ Estrutura em alumínio

✓ Altura de trabalho 3mts

✓ Dimensões (fechada) 170x53x16cm

✓ Montagem fácil sem ferramenta

✓ Montagem em 5 passos

✓ Estrutura em alumínio

✓ Altura de trabalho 4mts

✓ Dimensões (fechada) 148x52x33cm 
   Cabe dentro da bagageira de uma     
   Kangoo!

✓ Montagem fácil sem ferramenta

✓ Montagem em 5 passos
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Montagem fácil em 5 passos
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Escadas

CÓDIGO DESCRIÇÃO ALTURA (cm) DEGRAUS PESO (Kg)
QTD. 

EMBALAGEM

008789004035 Torre Andaime 4mts PECOL 1.88 10+10 29.13 1 Uni.

008789004036 Escada Andaime 3mts PECOL 0.88 5+5 12.50 1 Uni.

Dados técnicos

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo. 

A Pecol disponibiliza 1 ano de garantia comercial de acordo com 
a legislação em vigor e responsabiliza-se pelo produto durante o 
período legal. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia
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TORRE ANDAIME

DEGRAUS A (cm) B (cm) C (cm) DxExF (m)

10+10 1.88 4.00 2.84 1.48x0.52x0.33

ESCADA ANDAIME

DEGRAUS A (cm) B (cm) C (cm) DxExF (m)

5+5 0.88 3.00 1.58 1.70x0.53x0.16


