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díky našim
zkušenostem
a oddanosti odvětví 
vám můžeme garantovaně 
nabídnout to nejlepší bez
kompromisů...

NAŠE FILOZOFIE
V Euro Towers máme velmi jednoduchou filosofii. Naši

zákazníci jsou tou nejdůležitější částí našeho podnikání.

Jako naprosto nezávislá společnost jsme absolutně

rozhodnuti dodávat našim zákazníkům vysoce kvalitní

produkty za konkurenceschopné ceny se servisem, který

jinde nenajdete.

KVALITA
Naše produkty jsou vyrobeny ve shodě se systémem

kontroly kvality ISO 9001:2000. Žebříkové lešení KLIK

vyhovuje evropskému standardu BS EN1004.

VŠESTRANNOST
Žebříkové lešení KLIK je k dispozici ve třech délkách: 

2 m, 2,5 m a 3 m a ve dvou šířkách: 0,7 m a 1,35 m.

Základní i dvojitá šířka lešení jsou k dispozici se dvěma,

třemi, čtyřmi nebo pěti příčkami, což zajišťuje maximální

variabilitu plošin.  Lešení může být použito jako horní i

dolní část, což zvyšuje jeho využitelnost.

Euro Towers vyrábí široký rozsah hliníkových lešenářských

dílů včetně mostových nosníků, plošin s velkou vůlí,

průchodů, branek, portálů a čtyřplošinových dílů.  Všechna

lešení jsou navržena pro zvýšení všestrannosti rozsahu

produktů.

ŠKOLENÍ
Euro  Towers  je registrovaným členem školicích středisek

PASMA  a  IPAF, která nabízejí kurzy ohledně všech

aspektů bezpečnosti lešenářských zařízení.
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minimalizujte 
zásoby,
maximalizujte
možnosti a vyřešte
všechny vaše problémy 
s přístupností...

ŽEBŘÍKOVÉ LEŠENÍ
Unikátní design našich žebříkových lešení odpovídá

standardům BS EN1004 a je jednoduše tím nejlepším v

odvětví.

Základní i dvojitá šířka lešení jsou k dispozici se dvěma,

třemi, čtyřmi nebo pěti příčkami, což zajišťuje maximální

variabilitu plošin.  Lešení sestává z minimálního počtu

víceúčelových dílů, nejsou nutné žádné další žebříky nebo

bezpečnostní zábradlí.

Všechna lešení mohou být využita jako dolní i horní část,

stačí umístit plošinu na třetí příčku pod vrcholem lešení a

dosáhnete správné výše bezpečnostního zábradlí.

UNIKÁTNÍ FUNKCE
• Nastavitelné nožky Multi se čtvercovým závitem.

Nastavitelné nohy, zajišťující maticí maximální

bezpečnost

• Unikátní, robustní, drážkový čep navržený pro

maximální sílu a pevnost a snadné sestavení lešení

• Unikátní zvlněný kloub speciálně navržen pro zlepšení

odolnosti proti zneužití a snížení nákladů na opravy

• Sestava zámku závěsu včetně dvojitě zakroucené

nerezové ocelové pružiny pro dlouhodobé a spolehlivé

používání

• Plošiny se zabudovaným závitem protlačovaného

závěsu pro finančně nenáročné opravy a profil plošiny

navržený tak, aby byl průhyb co nejmenší a odolnost co

největší

•  Lepší otevírání padacích dveří pro snadný přístup

• K dispozici výběr tažených/netažených koleček a

základních desek
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získejte rychlý 
a snadný 
přístup do
těsných rohů, kde je
omezená výška a prostor...

JEDNOTKA KLIK FOLD

UNIKÁTNÍ FUNKCE
•  Pracovní plošina široká 0,7 m a dlouhá 2 m

•  Šest volitelných úrovní plošin mezi 0,2 a 1,7 m vyhoví

většině požadavků

• Vybaveno uzamykatelnými 125mm kolečky a protisklu-

zovými plošinami

• 150mm a 200mm kolečka, nastavitelné nožky, horní

jednotka, vše dostupné k přiobjednání

UNIKÁTNÍ VÝHODY
•  Ideální pro využití jedním člověkem

• Snadno přenositelné a manévrovatelné standardní

velikostí dveří

•  Lehké a robustní

•  Uchycený, skládací podpůrný systém pro minimalizaci

počtu součástí

•  Kompaktní uložení

•  Po složení plochý, vejde se do malé dodávky nebo na

střešní nosič
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bezpečný 
a snadný
přístup 
již není problémem...

JEDNOTKA KLIKSTAIRWELL

UNIKÁTNÍ FUNKCE
•  Úrovně plošin 1,5 m a 2,7 m v intervalech po 0,3 m 

•  Vybaveno protiskluzovými plošinami

•  Prodloužení možné až do výšky 4,2 m

UNIKÁTNÍ VÝHODY
•  Snadný přístup z obou stran schodišťové šachty

•  Adaptabilní pro domácí i průmyslová schodiště

• Průchod mezi rámy umožňuje použití na úzkých

schodištích
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menší než
jednotka Klik Fold,
nabízí větší flexibilitu
ve stísněných prostorách...

KLIK MINI FOLD

UNIKÁTNÍ FUNKCE
•  Pracovní plošina dlouhá 1,5 m, široká 0,7 m a vysoká

1,7 m

•  Šest pracovních úrovní v rozmezí 0,2 m a 1,7 m

•  Uzamykatelná kolečka

•  Upevněný systém skládání

UNIKÁTNÍ VÝHODY
•  Ideální pro využití jedním člověkem

•  Snadná přenositelnost a manévrovatelnost

•  Lehké a robustní

•  Kompaktní uložení - po složení plochý, vejde se do

malé dodávky nebo na střešní nosič
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tato všestranná jednotka
je navržena tak, aby uspokojila
požadavky půjčoven…

JEDNOTKA KLIKSTAK
Tato všestranná jednotka je k dispozici jako 1/4, 1/2 nebo

celá sada, která se vejde do všech rohů komínu. Tato

jednotka je rozšířitelná jak dolů po střeše k okapu, tak

nahoru od plošiny pro zpřístupnění vyšších komínů.

UNIKÁTNÍ VÝHODY
• Teleskopická ramena pro snadné nastavení

•  Není zapotřebí žádné protizávaží

•  Lehká konstrukce, snadné sestavení

•  Minimální počet komponent

•  Využívá jednotlivé široké rámy standardního lešení

Euro Towers
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půjčovny požadují bezpečnou
alternativu ke schodům,
představujeme naši nejnovější
skládací jednotku...

KLIK MICROFOLD 1000
PODIUM STEPS
Tato jednotka byla navržena k tomu, aby poskytovala

bezpečnější způsob práce v menších výškách.

UNIKÁTNÍ FUNKCE
• Nabízí čtyři úrovně plošin 250 mm, 500 mm, 750 mm 

a 1 m

•  Plocha plošiny je 600 mm2

•  Teleskopické madlo

•  Uzamykatelná kolečka

•  Protiskluzová plošina, která se zároveň při nepoužívání

dá skladovat ve straně jednotky

UNIKÁTNÍ FUNKCE
• Minimální množství použitých komponent

•  Vhodná velikost pro skladování

•  Jednotka snadno projde chodbami i dveřmi složená i

rozložená

•  Prodloužení jednotky možné až do 1,5 násobku úrovně

plošiny
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všechny 
položky vyrobeny
a certifikovány pro
shodu s TUV
kontrolního systému 
ISO 9001:2000

KLIK FUNKCE

SPOJOVÁNÍ
• Deset konfigurací nastavení pro odolnost vůči napínání

a zatížení krutem

•  Externí úchyt pro zaklesnutí, který umožňuje snadnou

opravu

• Extrémně silný, odlitek nebo trubka praskne před

selháním spoje

• Dle testů jsou spoje minimálně dvakrát odolnější než

svařované i v případě uvolnění spojů při zneužití

PLOŠINA
• Přišroubovaný výlisek širokého háku pro snadnou

výměnu

•  Překližková deska s fenolovou protiskluzovou síťkou na

povrchu

• Robustní rám pro maximální pevnost a maximální

průhyb 9 mm dle testů

• Standardem je uzamykací protivětrná spona z uhlíkové

pružinové oceli

HÁK
• Silný profil snižuje poškození zneužitím

•  Konstantní tlak z dvojité kroucené pružiny z nerezavějící

oceli

• Velmi silný a spolehlivý, snadno udržovatelný a

opravitelný

ČEP
• Unikátní odlitek navržený tak, aby poskytoval maximální

pevnost a odolnost

• Drážky pro snadné sestavení a demontáž rámu

• Navržen tak, aby se eliminovalo chybné zarovnání

upínací spony

• Neuvěřitelně robustní proti zneužití
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všechny 
položky vyrobeny
a certifikovány pro
shodu s TUV
kontrolního systému ISO
9001:2000

KLIK FUNKCE

SAMOSTATNÉ LEŠENÍ
• Všechna lešení mohou být

použita kdekoliv v konstrukci,

nejsou zapotřebí žádné

speciální spodní nebo horní díly

nebo bezpečnostní zábradlí

• Hladce svařovaná trubka s

přesnou tolerancí použitá v

konstrukci hlavního lešení

zajišťuje, že všechny

komponenty perfektně sedí

• Všechna lešení mají čtyři

zajišťující podpory pro zvýšení

odolnosti proti přetočení a

posunutí

NASTAVITELNÉ NOŽKY
• Čtvercový závit pro vyšší

pevnost a odolnost

•  Multi start pro rychlé nastavení

• Velmi robustní. Otřepy způsobe-

né nárazy lze snadno odstranit

bez nebezpečí oslabení nožek

• Matice zajišťuje rovnoměrné

vysouvání nožek

SVORKY
• Barevné kódování pro snadnou

identifikaci

• Hladce svařovaná trubka pro

zajištění přesné tolerance

• Zlepšená pevnostní charakte-

ristika, která přináší o 10 %

vyšší pevnost než svorky vyro-

bené z lisované trubky

ŽEBŘÍKOVÁ LEŠENÍ
• Všechna lešení mohou být

použita kdekoliv v konstrukci,

nejsou zapotřebí žádné

speciální dolní, hornídíly nebo

bezpečnostní zábradlí

• Přesné tolerance v konstrukci

žebříkového lešení zajišťuje

bezpečné ukotvení pro bezpeč-

nost uživatele

• Části žebříku jsou vyrobeny ze

stejné svařované trubky a

přidány do lešení ve tvaru

písmene H. Tím se zvýší

odolnost lešení, což zabraňuje

otočení nebo posunutí
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zkušenosti,
oddanost 
a kvalita

ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Euro Towers je registrovaným členem školicích

středisek PASMA a IPAF

a nabízí velký rozsah kurzů vztahujících se k

odvětví včetně:

PASMA – Mobilní hliníková přístupová lešení IPAF

– Mobilní, zdvižné, pracovní plošiny, žebříky,

schůdky a jevištní vybavení s otěrovými kolečky

PASMA Kurzy pro pokročilé

STANDARDNÍ KURZY
PASMA
PASMA Certifikát kompetentnosti

Kurzy pro pokročilé

Modul 1 Kurz na téma komínových lešení

Modul 2 Konzola

Modul 3 Jednotky - přemostění    

Modul 4 Velké výšky

IPAF
Certifikát IPAF pro práci s mobilními, zdvižnými,

pracovními plošinami (MEWPS) – kurzy

schválené IPAF (International Powered Access

Federation) jsou uznávané CITB a HSE

•  Zdvihací plošiny

•  Samopoháněné výložníkové plošiny

•  Plošiny pro montáž na kamióny/dodávky

•  Vertikální osobní plošiny

•  Bezpečnostní kontrola  svazku  a záznamy o

údržbě

ŽEBŘÍKY A SCHŮDKY
Tento kurz sestává z poskytnutí a použití Nařízení

o pracovním vybavení 1998 (PUWER) a Nařízení

o práci ve výškách 2003.

KURZ NA TÉMA
OTĚROVÝCH KOLEČEK
Tento kurz splňuje požadavky Nařízení o

pracovním vybavení – otěrových koleček- 1998

(PUWER)

Pro více informací kontaktujte pana Jasona

Woodse, National Training Manager, na tel. čísle

01604 644774 nebo na emailu

jason.woods@euro-towers.co.uk

www.eurotowers.co.uk
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VÝROBCI HLINÍKOVÝCH
LEŠENÍ A VYBAVENÍ

Unit 5 Edgemead Close  Round Spinney  Northampton NN3 8RG
Telefon: 01604 644774  Fax: 01604 499544  web: www.eurotowers.co.uk  email: enquiries@eurotowers.co.uk
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