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Wibe Ladders nye profftrapp 77P ligger i forkant
Nå lanserer Wibe Ladders neste generasjons profftrapp, der ergonomi, sikkerhet og
funksjonalitat forenes. Wibes nye profftrapp 77P har en større plattform å stå på enn tidligere
modeller. Topphyllen er plassert i hoftehøyde, noe som gir den en naturlig og stabiliserende
støtte. Den elokserte aluminiumen gir trappen et meget holdbart ytre og gjør at materialet ikke
sverter av på brukeren.
Den nye profftrappen 77P kommer i seks modeller, fra 0,75 meter
med tre trappetrinn opp til 2,5 meter med ti trappetrinn. Plattformen
har en dybde på 430 mm og gjør at brukeren står stødig med begge
bena på. Avstanden mellom mellom plattform og topphylle er 880
mm, hvilket gjør at topphyllen havner i hoftehøyde. Det gir en naturlig
støtte og brukeren står stødig også når arbeid med begge hender
utføres.
− Wibe Ladders fokus er å skape sikkerhet over bakken. Gjennom
kontinuerlig viderutvikling og forbedring av våre produkter kan vi tilby
stadig høyere sikkerhetsnivå. Den nye profftrappen 77P er en
videreutvikling av vår populære profftrapp 55P og gjør at brukeren kan
arbeide mer ergonomisk riktig i og med en naturlig hoftestøtte fra
topphyllen, sier Emma Gustafsson, produktsjef hos Wibe Ladders.
Profftrappens aluminiumprofiler er elokserte og gjør den dermed
meget holdbar og lett i vekt, i tillegg til at den ikke sverter av på
hendene.
For ytterligere sikkerhet finnes en stigefot og støtteben til profftrapp
77P. Dette gir profftrappen en enda stødigere base og eliminerer
dermed velterisikoen. Det finnes også verktøyholder og rekkverk som
kan festes langs trappens side.
For mer informasjon ta kontakt med:
Aud Hansen, produktansvarlig Wibe, tlf 93426380, ah@hultaforsgroup.no
Sissel Kristine Andersen, marketingansvarlig Hultafors Group Norge AS, tlf 23068888
sissel.andersen@hultaforsgroup.no

Hultafors Group tilbyr merkevarer en kan stole på. Snickers Workwear, Wibe Ladders og
Hultafors danner et produktsortiment for distributører og håndverkere som ønsker innovative
og holdbare produkter med maksimal funksjon, sikkerhet og ergonomi. Hultafors Group har
750 ansatte, en omsetning på 1,2 milliard SEK og omsetning i over 40 markeder over hele
verden. www.hultaforsgroup.no
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