
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 
 

Stigemateriel, stillads- og containerløsninger til enhver opgave. 
 

 
 

Download eksempler og kataloger her: 
 

    

Stige og stilladsteknik Industriteknik Forbrugerprisliste Specialløsninger 

    
Gelænderløsninger Containerløsninger Sikkerhedsløsninger Transportløsninger 

    
Troljeløsninger Specialløsninger Mobil platformstrappe Mobile trapper og broer 

    
Stationære trapper og broer Faldsikringsløsninger ZAP Monteringsplatforme Faste stigesystemer 
 

Alt kan normalt leveres i kontinuerlige mængder, ligesom effekter fra forskellige leverandører kan mixes efter ønske. Alle priser er 

dagspris, excl. moms og gebyrer pålagt af vore leverandører, levering a b dansk grænse, fabrik / lager / trykkeri. Alle ordre under kr. 
1500.00 excl. moms tillægges normalt et gebyr på kr. 50.00. Alle ordre beregnes med et faktureringsgebyr på kr. 14.00, plus erholdt 
fragt/porto. Prøver fremsendes gerne i udvalg. Disse faktureres ved afsendelsen og krediteres ved returnering i originalemballage og i 

ubrugt stand. Håndterings- og forsendelsesomkostninger, samt gebyrer der beregnes af vore leverandører, krediteres ikke. Normal 

levering på lagervarer er 5 - 10 hverdage, andet efter aftale, med forbehold for mellemsalg. Produktion fra udlandet kan normalt 
leveres i to sammenhænge: 20 - 24 dage efter godkendelse af materiale, eller 4 - 12 uger efter samme, afhængig af Deres behov 
ønsker og krav til leveringshastighed. Artikler købt via vor www.web-butik.info kan afvige fra dette, ligesom andre specifikke artikler kan 

være undtaget krav til gebyr og håndtering. Betaling: Omgående netto kontant, produktioner indeholdende remburs, efter aftale. 

Bemærk venligst at alle produktionsopgaver og hjemtagelser fra udlandet forudsætter betaling ved ordreafgivelsen. 
 

- Se mere om emnet på vor hjemmeside: www.5610.eu  

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.zarges.dk/2005/?gclid=CLra_JWbhsoCFcECcwodia0LZg
http://www.zarges.dk/2005/prislister/Stige_stilladsteknik.pdf
http://www.zarges.dk/2005/prislister/Industriteknik.pdf
http://www.zarges.dk/2005/prislister/Forbrugerprisliste.pdf
http://www.zarges.dk/2005/kataloger/3111-15ZAR_Brosch_Spezialloesung_rz_da_online.pdf
http://www.zarges.dk/2005/prislister/Prisliste%20gelaender.pdf
http://www.zarges.dk/2005/kataloger/ZARGES-High_Performance_Cases-EN.pdf
http://www.zarges.dk/2005/kataloger/ZARGES-Optimal-Verpacken-GB.pdf
http://www.zarges.dk/2005/kataloger/2014_ZARGES_K424_XC_EN_A4_WEB.pdf
http://www.zarges.dk/2005/kataloger/2014_ZARGES_Special_Solutions_RAIL_EN.pdf
http://www.zarges.dk/2005/brugsanvisninger/ZARGES-CREAXESS_ptf_44800007_da_et_fi_no_pt_sv_sl_sk_cz_ru_tr.pdf
http://www.zarges.dk/2005/brugsanvisninger/ZARGES-CREAXESS_mobil_44800005_da_et_fi_no_pt_sv_sl_sk_cz_ru_tr_11.pdf
http://www.zarges.dk/2005/brugsanvisninger/ZARGES-CREAXESS_stationaer_44800002_da_et_fi_no_pt_sv_sl_sk_cz_ru_tr_11.pdf
http://www.zarges.dk/2005/brugsanvisninger/Steigschutz_DK_290922_01.pdf
http://www.zarges.dk/2005/brugsanvisninger/53796_brugsanvisning.pdf
http://www.zarges.dk/2005/brugsanvisninger/Steigleiter_291229-DK.pdf
http://www.web-butik.info/
http://www.5610.eu/
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Vor nye Viewer giver Dem mulighed for at se 
produktet i tre perspektiver: 
 
De kan nemt skifte mellem 3D-visning, set forfra, 
eller fra siden ved hjælp af en lille knap under bil-
ledet. 
 
Derudover kan De vise eller skjule dimensioner-
ne direkte i billedet. 
 
Prøv det selv - klik her  

 

 
 

 
 

 

 

- Den stærkeste løsning - ZARGES. 
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Dess.:  Arbejdshøjde (m.) Platforms størrelse (m.) Transportmål (m.) Vægt kg.  Vejledende pris. 

0250553796 2,42 - 2,72 - 2,99 1685 x 600 1,93 x 0,75 x 0,75 54,00 Kr. 9995,00 

 

ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig er beregnet til følgende brug: 
 

• Opstigningshjælp til en arbejdsopgave i overensstemmelse med platformshøjden (se 3.3 Tekniske data). 
• Vedvarende indendørs brug. 
• Kortvarig udendørs brug. 
• Arbejdsopgaver med bygge- og konstruktionsmaterialer, såfremt den maks. tilladte belastningsgrænse (se 
3.3 Tekniske data) ikke overskrides. 
 

Enhver anvendelse, der ikke er nævnt i kapitel 2.1, anses for at være mod hensigten. 
 

Følgende er især ikke tilladt: 
 

• Anvendelse som trappetårn eller til broslagning til andre opstigningshjælpemidler eller bygninger. 
• Anvendelse som basis for andre opstigningshjælpemidler. 
• Anvendelse som transportmiddel for apparater, materiale og personer. 
• Anvendelse som fastgørelsesgrundlag for løftegrej, elevatorer eller lignende. 
• Anvendelse under upassende vejrforhold (vind, storm, tordenvejr, regn). 
• Vedvarende udendørs brug (også natten over og efter arbejdstidens ophør). 
• Egne konstruktionsændringer eller ikke sagkyndigt udførte reparationer. 
• Anvendelse af andet end originale dele og reservedele godkendt af ZARGES. 
 

- Se monterings- og brugsanvisningen her 
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