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Vil du konkurrere 
i høyden må du ta i bruk
det beste verktøyet



Centrum rullestillaser er av 
industrikvalitet, tilpasset 

arbeidstilsynet sine forskrifter, og 
produsert etter siste standarder.

Driftsøkonomi er ivaretatt ved at 
våre stillaser har en lang levetid, 
kombinert med lett vekt og kort 
monteringstid.  Du kan bruke tiden 
på din egentlige jobb, istedenfor å 
rigge stillas!
Solid kvalitet, rørdiameter på 55 mm og
en godstykkelse på hele 2,2 mm,
gjør Centrum rullestillas til en trygg
investering for deg og dine ansatte.

Sammenlign vår godstykkelse
med andre før du treffer ditt
valg – Centrum rullestillas.

Maksimal høyde på rullestillaset er 
20,2 meter.  Standard overflatemål er
bredde 1,35 og lengde 2,5 meter. 

Et resultat av 30 års erfaring

Art. 301
Stigeramme
7 trinn. 
Vekt: 10 kg

Art. 302
Stigeramme
4 trinn.  
Vekt: 6,5 kg

Art. 304
Diagonalstag 
Vekt: 3,5 kg

Art. 305
Horisontalstag / rekkverk
Vekt: 3 kg

Art. 307
Plattform 2,5 meter
m/luke.
Vekt: 15 kg

Art. 311
Sparkebord
(fotlist) kort.
Vekt: 2 kg

Art. 310
Sparkebord
(fotlist) lang.
Vekt: 4 kg

Art. 306
Plattform 2,5 meter
u/luke.
Vekt: 15 kg

Art. 303
Toppramme
2 trinn.
Vekt: 4 kg

Art. 111
Veggfeste 1 m.
Vekt: 1 kgArt. 308

Trappestige
Vekt: 6,4 kg 

Art. 112
Klemme
Vekt: 0,85 kg

Art. 313
Stillbar fot
med låsbart hjul.
Vekt: 4,5 kg

Art. 312
Støtteben
1,7 meter.
Vekt: 4,5 kg

side 2

Art. 314
Låsbart
hjul ø200mm
Vekt: 3,8 kg

Tillatte byggehøyder
                   2 – 4 m.               4 – 12 m.             over 12 m.
Innendørs  – – –                        Støtteben                    Støtteben + forankring
Utendørs   Støtteben                   Støtteben                    Støtteben
                      + forankring hvis         + forankring                + forankring
                      vind er over 6 m/s. 



Små detaljer, sikrer arbeidsplassen

Fjærbelastet låsemekanisme på alle stag, låsbare plattformer, stillbar fot med låsbare hjul, sklisikre trinn
og justerbare støtteben er detaljer som gjør at stillaset står stabilt og stødig på de fleste underlag.

Bakken bør være mest mulig plan og en må bruke fornuft med hensyn til værforhold.

Centrum Jr.

Et kompakt, sammenleggbart rullestillas for
mindre jobber eller lavere høyder.  

Vekt komplett er bare 34 kg.
Perfekt for vaktmestre til å skifte lysrør etc., for
malere, elektrikere, VVS til arbeide i eneboliger,
skoler, institusjoner og andre bygg med relativ
lav takhøyde.  Utendørs er Centrum Jr. et godt
alternativ til små stiger/trøer, som ofte er en
usikker og ustabil arbeidsplattform.
Centrum Jr. er produsert i samme industri-
kvalitet som de øvrige rullestillas, med 2,2 mm
godstykkelse på rør.  Stillaset er utstyrt med 2
låsbare og 2 ordinære hjul, samt sklisikre trinn.  
Yttermål (oppslått) er: Høyde 2 meter, bredde
0,75 meter og lengde 1,95 meter.  Selve arbeids-
plattformen har mål 1,85 x 0,60 meter.

side 3Lett å håndtere - lett å transportere.



Det skal være like trygt
å jobbe i høyden som på bakken

Alutec AS  -  Industrivegen 43  -  5210 OS

56 30 41 00       info@alutec.no       www.alutec.no
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