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2-Puoleiset yleispukit 

Tukeva ja pieneen tilaan kasaan menevä yleispukki rakennustyömaakäyttöön. 
Tämä useamman vuosikymmenen valikoimiimme kuulunut kestosuosikki on 
tehty kestämään kovaakin käyttöä. Niitä on käytetty tavanomaisten maalaus-, 
rappaus- ja asennustöiden lisäksi muun muassa työpöytänä ja sahauspukkina. 

• Täyttää Vna 205/2009 -vaatimukset 

• Työtaso vahvaa ja säänkestävää viiravaneria 

• 80 mm syvät rihlatut askelmat 

• Pukkien liukuesteet ovat TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-
ominaisuudet 

1)Rakennusyritysten yhteinen tikasohja 

 

 

 

 

 

Työpukki alumiinitasolla 

Työpukkien suuri alumiinitaso on tehty yhdestä osasta, joka tekee tasosta tukevan sekä turvallisen. 
Tämän pukin nousukulma on 20°, joka on mallistomme muita pukkeja loivempi. 

Työskentelytason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on 
suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan 
pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen. 

• Täyttää Vna 205/2009 -vaatimukset 

• Työtaso alumiinia 

• 80 mm syvät rihlatut askelmat 

• Liukuesteet TPE-muovia, jolla on erinomaiset pito-ominaisuudet 

• Turvallinen nivellukitus 

 

 

KOODI ASKELMIA TASOKORKEUS ALALEVEYS 
AVAUTUMA 
ALHAALLA PAINO 

TASON KOKO  
leveys/syvyys 

TÄYTTÄÄ  
TIKAS-

OHJEEN (1) 
HINTA € 
ALV. 0% 

NOHEVA-3 3 kpl 65,5 cm 91 cm 84 cm 9 kg 63,5 cm x 39,5 cm ok 248,00 

NOHEVA-4 4 kpl 95 cm 101 cm 106 cm 11,5 kg 63,5 cm x 39,5 cm ok 301,00 

 

KOODI ASKELMIA TASOKORKEUS ALALEVEYS 
AVAUTUMA 
ALHAALLA PAINO 

TASON KOKO  
leveys/syvyys 

TÄYTTÄÄ 
TIKAS-

OHJEEN (1) 
HINTA € 
ALV. 0% 

KRP-50/70 2 kpl 50 cm 84 cm 53 cm 8 kg 70 cm x 30 cm ok 204,00 

KRP-70/70 3 kpl 70 cm 93 cm 65 cm 9,5 kg 70 cm x 30 cm ok 229,00 

KRP-90/70 4 kpl 90 cm 101 cm 75 cm 11 kg 70 cm x 30 cm ok 282,00 

http://www.rollmex.fi/
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Jämäkkä-askeltaso 

Askeltaso on kiinteärunkoinen, kevyt ja kestävä lisäaskelma, joka toimii niin ulko- kuin 
sisäkäytössäkin. Askeltaso toimii erityisen hyvin pakettiautojen lastauksessa lisäaskelmana, 
joka tekee auton lastaamisesta ja purkamisesta miellyttävämpää. Lisäaskelma vähentää 
myös lastaajan polviin kohdistuvaa rasitusta, joten nivelet kiittävät. 

Askeltasojen jaloissa on kiinteänä jää-/maapiikit ulkokäyttöön. Tuotteen mukana tulee 
jääpiikkien päälle kiinnitettävät liukuesteet, jotka suojaavat lattiaa ja antavat hyvän pidon 
myös sisätiloissa. 

• Mukana liukuesteet sisätiloihin 

• Kiinteänä jääpiikit 

• Kiinteärunkoinen 

• Täyttää Vna 205/2009 -asetuksen 

• Täyttää suurten rakennusyritysten tikasohjeen 

 

 

 

 

Nopo-nousuportaat 

Kevyiden mutta käyttöä hyvin kestävien Nopojen loiva nousukulma sekä käytön 
jälkeen pieneen tilaan mahtuminen ovat niiden vahvuudet. Saksalaisvalmisteisien 
Nopojen kumimatolla päällystetyt askelmat takaavat miellyttävän käytön myös 
sukkasillaan työskentelevälle. 

• Porrasmaisen loiva nousukulma 

• Turvalliset, syvät askelmat 360 x 230 mm 

• Askelmat päällystetty kumimatolla 

• 3 -askelmaiset saatavana myös turvakaarella 

• 4-5 -askelmaisissa turvakaari vakiovarusteena 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOODI TASOKORKEUS TASON KOKO PAINO 
HINTA € 
ALV. 0% 

JÄMÄKKÄ-600 30 cm 34 x 60 cm 5,5 kg 149,00 

JÄMÄKKÄ-900 30 cm 34 x 90 cm 7 kg 170,00 

KOODI ASKELMIA KORKEUS LEVEYS AVAUTUMA PAINO 
HINTA € ALV. 

0% 

NOPO-602 2 kpl 46 cm 48 cm 56 cm 4,2 kg 169,00 

NOPO-603 3 kpl 66 cm 48 cm 89 cm 7 kg 248,00 

NOPO-603TK turvakaarella 3 kpl 69 cm 55 cm 80 cm 8 kg 315,00 

NOPO-604TK turvakaarella 4 kpl 92 cm 57 cm 119 cm 12 kg 387,00 

NOPO-605TK turvakaarella 5 kpl 115 cm 59 cm 144 cm 12,7 kg 486,00 
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