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A Krause termékek minden lépést tökéletesen biztonságossá tesznek a hatékony
munkavégzés érdekében. A fizikai munkák során kiemelten fontos a biztonságos
környezet megteremtése, hogy a balesetekre való esély minimalizálva legyen.

A magasban történő munkavégzés
A magasság szó hallatán sokan szinte el is szédülnek, így nem meglepő, hogy mennyire fontos
a magasban történő munkák biztosítása. Legyen szó akár néhány lépcsőfokról a létrán vagy
kilométeres magasságról egy építkezésen, sokak lába megremeg ilyenkor. A bizonytalanság
érzése komoly stresszhez és akár szerencsétlen balesetekhez is vezethet.
A Krause fellépők és szerelődobogók magas biztonsági szintjüknek köszönhetően kiváló
választásoknak számítanak a szakmában. A Krause elsődleges célja, hogy a magasban történő
munkavégzések során a balesetek kockázata minimalizálásra kerüljön. A szakemberek ezáltal
nyugodtan képesek ellátni a feladataikat, és a munka végeredménye pozitív lesz. Az Állványbá
zis kínálatában megtalálható szerszámgépek
egyszerűen és stabilan használhatóvá válnak általuk.
Strapabíró fellépők és szerelődobogók
A Krause termékek egytől-egyig magas szintű biztonsági ellenőrzéseken esnek át, hogy minél
jobb teljesítményt legyenek képesek nyújtani a munkavégzések során.
A fellépőket a szakemberek és a magánszemélyek egyaránt elégedettséggel és
magabiztossággal veszik igénybe. Legyen szó bármilyen magasságban végzett munkáról, a
fellépők kellő stabilitást nyújtanak a szakszerű megvalósításhoz.
A szerelődobogók már a professzionálisabb munkát igénylő projekteknél szoktak előtérbe
kerülni. Az ilyen munkakörülmények között gyakran előfordul a csúszásveszély, amely komoly
baleseteket is okozhat. Emiatt érdemes a Krause szerelődobogókat használni, hogy a
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csúszások és balesetek hatékonyan megelőzhetőek legyenek.
A lépések fontossága
Az életben mindenki különböző lépéseket tesz meg. A fizikai munkák területén ez különösen
igaz kijelentésnek számít, hiszen a dolgozóknak gyakran szükséges változtatni a helyüket.
Azonban elegendő egy figyelmetlenségből létrejött rossz lépés, amely súlyos gondokhoz
vezethet. A sérülés miatt a kivitelező több hétre vagy hónapra is kieshet a munkából, amely
jelentős visszaesést eredményez. A megrendelő részéről megadott határidő komolyan
elcsúszhat, és a szakember nem lesz képes dolgozni.
Éppen ezért fontos a biztonságos eszközök alkalmazása a magasban, hogy az előbb említett
hibákra való esély minél kisebb legyen. A szaktudás mellé mindig biztosítani szükséges a
megfelelő eszközöket. A Krause termékek a biztonságot maximálisan garantálják, így mindenki
nyugodtan végezheti a munkáját./X/
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