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DOPASOWANIE DO 
   KSZTAŁTU OBIEKTU

CONTOUR ADAPTING 



Dopasowanie do kształtu Contour adapting 

Teleskopowe 
występy idealnie dopasowują  

się do każdej szczeliny

       Telescopic extensions  
    adaptable to each contour 
                     with clearance 0 
              
  
                         

 + Możliwe różne szerokości występu
 + Możliwe elektryczne lub ręczne 

wysuwanie występu 
 + Poszerzenie platformy możliwe na 

całej jej długości dzięki teleskopowym 
występom 

 + Listwa stykowa w występach zapewnia 
automatyczny stop - zatrzymanie przy 
wymiarze szczeliny zero

 + Extensions feasible in different  
widths

 + Electrical or manual moving out of  
the contour extensions possible

 + Platform extensions can be moved  
out over the complete length of the  
construction

 + Contact bar in the extensions ensures 
automatic stop (with clearance 0)



Ladders and scaffold systems 
Systemy drabin, pomostów i rusztowan

Ladders and scaffold systems 

Macie Państwo pytania związane z naszymi 
konstrukcjami specjalnymi?
Do you have further questions to special solutions?

Chętnie doradzimy Państwu osobiście.
We will advise you personally: 

Nie zwlekajcie i już dziś skontaktujcie się z nami, by dowiedzieć się więcej 
o naszej ofercie aluminiowych konstrukcji specjalnych.

Please do not hesitate to contact us and get more information about our special  
service for customized solutions made of aluminium. 

ul. Stalowa 10, 58-100 Świdnica
E-Mail: info@krause-systems.pl
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KRAUSE konstrukcje specjalne:
 + Indywidualne projektowane platformy 
montażowe i robocze do pojazdów, 
maszyn i instalacji produkcyjnych

 + Obsługa ręczna lub elektryczna

 + Na życzenie możliwość regulacji wysokości

 + Stacjonarne lub jezdne

 + Wzrost bezpieczeństwa i efektywności pracy

 + Indywidualne dopasowanie do kształtu 
każdego obiektu

KRAUSE special solutions:
 + Individual working and assembly  
platforms for vehicles, machines  
and production facilities

 + Manually or electrically movable

 + If desired also height-adjustable

 + Stationary or mobile

 + Increasing of working safety  
and efficiency

 + Individually adaptable to each form


