Dokumenty / Oznaczenia informacyjne dla bezpieczeństwa pracy
Naklejka kontrolna do drabin

Naklejka kontrolna do drabin

+ do potwierdzania przeprowadzonych
kontroli rusztowañ jezdnych

+ do potwierdzania przeprowadzonych
kontroli drabin i schodków
Regularna
kontrola
na podstawie
wytycznych
normy
zak³adowej
KRAUSE

Regularna
kontrola
na podstawie
wytycznych
normy
zak³adowej
KRAUSE

Nastêpna kontrola

Nastêpna kontrola

Miesi¹c

Miesi¹c

Rok

Nr kat.

Numer drabiny:

Numer drabiny:

______________________________

______________________________

Dzia³:

Dzia³:

______________________________

______________________________

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10
58-100 Świdnica
Tel. 74 851 88 00
Fax 74 851 88 18
E-mail: info@krause-systems.pl

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10
58-100 Świdnica
Tel. 74 851 88 00
Fax 74 851 88 18
E-mail: info@krause-systems.pl

Nr kat.

www.krause-systems.pl

212672
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817006

560123

Arkusze kontrolne
drabin

Znaczek z data
˛
kontroli rocznej

+ arkusze u³atwiaj¹
prowadzenie kontroli drabin
i rusztowañ jezdnych oraz
prowadzenie dokumentacji

+ do zastosowania na
naklejce kontrolnej
+ minimalna ilośæ
zamówienia: 25 sztuk
+ w zamówieniu prosimy
o podanie wymaganego
roku

Skoroszyt z 25 arkuszami kontrolnymi
Skoroszyt

Nr kat.

Drabiny

817020

Rusztowania

212726

Skoroszyt z 50 arkuszami kontrolnymi
Skoroszyt

Nr kat.

Drabiny

817013

Nr kat.

Rusztowania

212733

212795

Teczka na dokumenty
+ do rusztowañ jezdnych na arkusze
do oznakowania, instrukcje monta¿u

Artykuł

Nr kat.

Teczka na dokumenty

202338

Arkusz kontrolny (25 sztuk)

202345

Rok

Miejsce na plakietkê
roczn¹

Miejsce na plakietkê
roczn¹

www.krause-systems.pl
© by ILN4009199000002

560123
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Znak ostrzegawczy
„Niebezpieczeństwo upadku“

Znak ostrzegawczy
„Przeszkoda na ziemi“

+ znak ostrzegawczy „Niebezpieczeñstwo
upadku“ zgodnie z ISO 7010 W008
+ 50 mm

+ znak ostrzegawczy „Ostrze¿enie
o przeszkodach na ziemi „ zgodnie
z ISO 7010 W007
+ 50 mm

Nr kat.

Nr kat.

202055

202048

Znak ostrzegawczy
„Miejsce niebezpieczne“

Znak ostrzegawczy
„Mozliwy uraz re
˛ ki“

+ znak ostrzegawczy „Miejsce
niebezpieczne „ zgodnie z BGV A8 W00
+ 50 mm

+ znak ostrzegawczy „Uraz rêki“ zgodnie
z ISO 7010 W024
+ 50 mm

Nr kat.

Nr kat.

202031

202062

Znak nakazu „Uzywać
pore
˛ czy“
+ znak obowi¹zkowy „U¿ywaæ porêczy“
+ 30 mm

Nr kat.
202185

