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VĚŽOVÝ SYSTÉM PRO 
PŘÍSTUP DO MALÝCH 
VÝŠEK

Řada Snappy, zahrnující Snappy 300, 
Snappy 400 a nově Snappy Ladder, 
představuje lehké, trvanlivé pracovní 
plošiny, které lze během několika sekund 
rozložit a smontovat.
Jsou vysoce univerzální, lze je kombinovat 
s věžovými systémy Instant Span 
a dosahovat pracovních výšek do 4 m. 
Jsou používány pracovníky různých 
profesí, jako jsou malíři pokojů, elektrikáři, 
topenáři, pracovníci na vzduchotechnice 
a malíři písma, Snappy poskytuje pevnou 
pracovní plošinu, kterou lze převážet 
v malé dodávce.

Jednoduchost konstrukce 
snižuje nebezpečí nesprávného 
provedení montáže nebo ztrátu 
dílů. Snappy představuje unikátní 
vysokopevnostní spojovací 
systém Rib-Grip s desetiletou 
zárukou. 

Veškeré standardní díly mají 
 prodlouženou záruku 3 roky.

Splňuje EN1004 
a směrnice pro práci ve výškách. 
Třída zatížení 3.

Snappy



Hlavní funkce

1.   Spoje Rib-Grip tvářené za 
studena

  Proces spojování tvářením 
za studena Rib-Grip je hlavní 
vlastností systémů Instant, 
která zajišťuje třikrát vyšší 
pevnost a trvanlivost spojů, než 
vykazují tradiční svařované typy. 
Bezvýhradná záruka 10 let!

2.  Lepší spoje díky vroubkovaným 
lešeňovým příčkám

  Poskytuje zvýšenou odolnost 
proti proklouznutí při šplhání po 
lešení během montáže nebo při 
používání lešení.

3. Plošiny TX2000
  Lehká plošina TX2000, dostupná 

ve standardním provedení 
a s poklopem, poskytuje 
všestrannou obvodovou ochranu. 
Pokud dojde k poškození, lze 
všechny součásti snadno vyměnit.
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Snappy 400
S rozpětím příček 

400 mm je tento 
výrobek vhodný pro 
distribuci mimo EU.

4m Snappy 
Snappy lze rozšířit tak, aby 
bylo možno sestavit úplnou věž 
s nejvyšší výškou plošiny 4 m.

Kompaktní rozměry
Snappy lze díky rozměrové 
kompaktnosti snadno uskladnit 
a převážet v malé dodávce.

Prostě Snappy 
Snappy lze snadno zacvaknout 
a je připraveno k použití během 
několika sekund.

Nový žebřík Snappy
Vyznačuje se 
integrálním přístupovým 
žebříkem a je dostupný 
se třemi výškami 
plošiny.



Žebřík Snappy
Nový Snappy Ladder je nízká a pevná plošina
s integrovanými žebříky. Dodává se s dolní
plošinou a plošinou pro výšku 2 m a do výšky
4 m při kombinaci s díly Span Tower.

Splňuje směrnici o práci ve výškách.

4,0 m 4,0 m 4,0m

1,98 m 1,98 m 1,99 m

0,74 m 0,74 m 0,74 m

2,0 m 2,0 m 2,0 m

44 kg 41 kg 41 kg

276 mm 414 mm 500 mm*

Instalujte bezpečnostní zábradlí podle montážního návodu

*Snappy 400 je dostupný pouze pro distributory mimo EU.

*Snappy Ladder - integrovaný žebřík s roztečí příček 250 mm.

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300 Fax: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Přečtěte si montážní návod od výrobce, abyste výrobek bezpečně používali i montovali.
Specifikace se mohou bez předchozího upozornění měnit.
Fotografie v této příručce slouží pouze k propagačním účelům.

Věž s nátěrem

Dosah Span

Lávka Spandeck

Vyjímatelný
systém do kotlů

Snap-Out

Letectví

K dispozici je
široká škála

dílů

Instant dodává systémy SpanTower
spolu s doplňky.

Max. pracovní výška

Celková výška

Šířka

Délka

Hmotnost

Rozpětí příček

TECHNICKÉ ÚDAJE Snappy
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