PLATAFORMA ONEUPTM
CATÁLOGO

Apresentamos a DESSA
A DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety and
Access) foi fundada em 2010 por uma equipa
de técnicos especializados líder em andaimes
do Reino Unido. A DESSA cresceu e tornou-se
num dos principais fornecedores de coberturas
temporárias e sistemas de revestimento, treliças
para vigas em alumínio, acessórios para andaimes,
escadas para obras e produtos de segurança. Em
2015, a DESSA integrou o Grupo de Empresas Altrad, e
continua a desenvolver soluções empolgantes, inovadoras e
económicas.Através da oferta de serviços
de apoio ao design, a DESSA tornou-se
num fornecedor de soluções completas
para empreiteiros a todos os níveis.

Porque deve escolher a DESSA?
A orientação para o cliente e a experiência na indústria permitem à
DESSA prestar um serviço de atendimento ao cliente de excelência
e oferecer uma vasta gama de serviços técnicos, produtos
e serviços de apoio no local. Todos os funcionários possuem
experiência comprovada nas áreas de desenvolvimento do produto e
na indústria de obras de caráter temporário.

Valor
Os produtos da DESSA são desenvolvidos continuamente para garantir o melhor valor
e experiência do utilizador, bem como para disponibilizar características
de segurança de excelência, com o benefício acrescido das poupanças
inerentes à mão de obra e à qualidade de produção. Por norma, os
produtos da DESSA são fabricados num ambiente aprovado com
controlo de qualidade numa TUV, e podem deveras ser seguidos até
à origem. Todos os produtos da DESSA são produzidos de forma
cuidada a fim de evitar problemas resultantes do processo de
soldadura de alumínio - as zonas afetadas por calor são minimizadas
e os furos dos parafusos são posicionados de forma a evitá-las. Todos
os produtos são testados em termos de precisão após a sua produção
para garantir uma consistência incomparável.
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Produtos da DESSA - Plataforma de segurança
OneUp™
A plataforma de segurança, uma parte essencial de
qualquer kit de ferramentas de um montador de
andaimes, permite a elevação segura do levantamento
seguinte. A OneUp™ é um item rebatível para uma fácil
manutenção e possui uma escada integrada adequada a
sistemas de andaimes, assim como um tubo tradicional
e enquadramento para andaimes. A plataforma leve e
antiderrapante pode suportar 175 kg e deve ser usada
juntamente com o EPI relevante.

Dados técnicos
Dimensões da plataforma
Carga admissível
Altura máxima do corrimão
Altura mínima do corrimão
Peso da Plataforma de segurança
OneUp™
Conformidade

390mm x 570mm
175 kg
1.02m
0.96m
6.2 kg
Escadas EN131 - Requisitos,
testes, marcação

• Gancho de fixação com
mola

Características e benefícios da OneUp™
• Uma unidade de escada e plataforma simples,
conveniente e multifuncional
• Pode ser utilizada em várias posições à volta do andaime
• Pés ajustáveis de regulação única do sistema de
andaimes e/ou do andaime tradicional
• Plataforma projetada para permitir
que os tubos deslizem para baixo entre
corrimão existente e a plataforma,
deixando a mão do utilizador livre para
subir/descer
• Leve - apenas 6,2 kg
• Dobra para facilitar o manuseamento
• Plataforma, degraus e pisos antiderrapantes
• Presilha de instalação rápida e segura sem ferramentas
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