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INFORMACIJE

NAMESTITEV

Ringer 3S oder s številnimi prednostmi

• Dolžina odra 2,5 in 3,0 m
• Razdalja med posameznimi odri do 3 m
• Kotni oder za zunanji in notranji kot oz. vogal
• Kotno polnilo 90–110° brez sidranja kot rešitev za kote
• Podaljšek ograde za oder z lovilno mrežo
• Podaljšek konzole za velike odprtine v zidu
• Debelina poda 45 mm
• Nosilnost do 300 kg/m2

• Leseni deli iz lepljenega lesa
• Impregnacija lesenih delov proti trohnenju (Lipolux)
• Hitra in enostavna namestitev
• Samovarovalni sistem povezave konzole in poda
• Nizka prostornina pri transportu in skladiščenju
• Jekleni deli vroče cinkani
• Možen napis z logotipom podjetja
• Predvideno sidrišče za privijačenje regulacijskih opor opaža

2. Dodajanje konzol

4. Nameščanje 6. Dokončano!

1. Odpiranje odra 3. Samovarovalno

5. Obešanje
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ČISTO

• Red na gradbišču
• Red v skladišču
• Prihranek prostora pri transportu s tovornjakom
• Jekleni deli vroče cinkani
• Minimalna potreba po skladiščni površini
• Vilice žerjava za racionalen in enostaven prenos

HITRO

Sestavljeno v hipu!
Prihrani čas – prihrani denar!

VARNO

Samovarovalna povezava 
poda in konzole

Zložljiva 60-cm
stranska obloga in
ograja 

Pocinkana kovinska 
zaščita robov 3

2

1
3 2 1

Skladno s predpisi za varno delu na gradbišču
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3S PODROBNE REŠITVE

NAMESTITEV ODRA NA VOGALIH

Kotno polnilo 90–100°  hitro in varno

Strešna zaščitna mreža – 
najenostavnejše privezovanje na uho 
žerjava 

zunanji kot s kotnim polnilom

notranji kot s kotnim odrom

premostitev med 3S odri

3S
 p
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Najenostavnejša namestitev!

Po potrebi zahtevajte 
podrobnejše informacije 
(navodila za namestitev)!

zunanji kot s kotnim odrom

Kotni oder
uporaben za notranji in zunanji oder

varno tudi 
v vogalih
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3S PLEZAJOČI ODER (“KLETTER”)

Nastavek za obešanje na 
montažne stene

Optimalna varnost zaradi 
privijačenih regulacijskih opor

Nastavek glave 3S plezajočega 
odra

Plezajoči oder RINGER 3S 
vam omogoča varnost!
Oder mora biti 100% zanesljiv. 
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ODER ZA BETONIRANJE 3S

Oder za betoniranje RINGER 3S 
enostavno – varno – čisto

Konzola za betoniranje –
vpenjanje nastavka, obešanje, 
dokončano! 

Prestavljanje z žerjavom

–
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DODATNE KORISTI 3S 
Rešitev kota s kotnim polnilom 90–110° 

Nameščeno v trenutku 

Enostaven prehod na odre 3S

Konzole niso potrebne!

Rešitev z zaščitno mrežo 
• Vstavljanje podaljška 
• Namestitev mreže 
• Dokončano

Teleskopski podaljšek 3S 
konzole
Omogoča nastavitev višine 
odra po korakih 20 cm glede na 
obešalno mesto.

Vmesni oder 3S
1,25–3,00 m 

S podaljškom konzole 
je mogoče premostiti 
odprtine v zidovih do 
3,75 m.
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