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Schody kontenerowe stosowane w mobilnych systemach kontenerów 
przeznaczonych na biura, magazyny oraz pomieszczenia socjalne na budowach.

SCHODY KONTENEROWE

http://www.tlcrental.pl


Schody Kontenerowe

Schody kontenerowe produkcji TLC to uniwersalne, trwałe i łatwe w montażu lekkie konstrukcje stalowe o budowie modułowej, 

zaprojektowane i produkowane w zgodności z europejskimi dyrektywami i wymaganiami. Dbałość o każdy szczegół począwszy 

od projektu, poprzez produkcję, badania wytrzymałościowe i kontrolę jakości sprawia, że nasze schody doskonale sprawdzają 

się nawet w najbardziej wymagających warunkach, zapewniając naszym klientom bezproblemowe i bezpieczne użytkowanie 

przez wiele lat. 

Bezpieczny system schodów zaprojektowany w oparciu o normy PN-EN ISO 14122-3 oraz PN-EN ISO 12811-1

Dwie szerokości użytkowe schodów: 1000 mm oraz 1250 mm

System jest kompatybilny z kontenerami magazynowymi/morskimi

Obciążenie użytkowe do 2 kN / m2

Wypełnienie stopni i podestów kratą antypoślizgową typu offshore

System modułowy pozwalający na łatwy transport niewymagający dużej przestrzeni ładunkowej, skrócenie czasu 

montażu i dowolność konfiguracji w zależności od potrzeb oraz wysokości kontenera

Możliwość łatwego, powtórnego montażu i demontażu bez utraty właściwości użytkowych 

Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne dzięki cynkowaniu ogniowemu, zapewniająca bezpieczne 

użytkowanie przez wiele lat

Produkt jest oznaczony znakiem CE, a nasz zakład posiada certyfikat zgodności ZKP z normą PN-EN 1090 wydany 

przez TUV Sud
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Standardowe cechy dostępnych rozwiązań:

TLC - JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWOSCHODY KONTENEROWE - INFORMACJE OGÓLNE
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WARIANTY MONTAŻU PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEGO UKŁADU KONTENERÓW
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BUDOWA MODUŁOWA 
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SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ          POWTARZALNOŚĆ  ELEMENTÓW          OGRANICZONA ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW          MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY> > > >
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BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA UŻYTKOWANIA

BALUSTRADA PRZEMYSŁOWA> BALUSTRADA BEZPIECZNA>

ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE I PODESTY TYPU OFF-SHORE> DWIE SZEROKOŚCI SCHODÓW: 1000mm i 1250mm>
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Doceniamy wartość kapitału ludzkiego. Zatrudniając ponad 200 
wysoko wykfalifikowanych pracowników, możemy poszczycić 
się doskonałą znajomością branży. 

Nasz system Zakładowej Kontroli Produkcji został certyfikowany 
przez TÜV Süd na zgodność z normą EN 1090, a nasze wyroby 
posiadają oznakowanie CE.

Wieloletnie doświadczenie sprzężone z doskonałym zapleczem 
technicznym stanowią o sile naszego przedsiębiorstwa                                 
i najwyższej jakości produktów.

Posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni                          
7 000m2, wyposażony w innowacyjny park maszynowy i biura 
konstrukcyjno projektowe.

NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY W POLSCE JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW
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WYBRANE REALIZACJE
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WYBRANE REALIZACJE



e-mail: info@tlc.eu
Infolinia: +48 505 140 140 www.tlc.eu

http://www.tlc.eu

