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  DIN EN 131
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DIN EN 
Стандарт Нова версия Определение Основни промени В сила от

DIN EN 
131-1

Февруари 
2016

Термини, определения, 
видове, функционални 

размери

Заемана площ на пода  
(основа)  за подпиращи 

се стълби с височина 
3,0м и повече

01.01.2018

DIN EN 
131-2

Април 
2017

Изисквания за 
изпитване, 

маркировка

Нови 
спецификации 
за изпитване, 

класификация

01.01.2018

DIN EN 
131-3

В процес
 на работа

Инструкции за 
ползвателя

Нови инструкции за 
употреба и потребители

Все още не е 
реализирано

Когато извършвате покупка, потърсете този знак 

Produced according 

to the new 
Norm

DIN EN
131-1

Gefertigt nach

neuer Norm

Актуализация на измененията в DIN EN 131

касаещи сектор стълби
В ЕС, стандартът  DIN EN 131-1 определя тхническите изисквания, както и инструкциите за упортеба на 
преносими стълби.  Стандартът не е приложим за стълби за специфични професии като тези, които служат за 
почистване на прозоци, както и покривни стълби например.  Новите спецификации влизат в сила от  01/01/2018 
за всички засегнати стълби. За да се направи работата със стълби  още по- безопасна частите  131-1 и131-2 от 
стандарта DIN EN се променят значително.  От 01/11/2015 (дата за изменение на стандарт в част  EN 131-1) има 
временно споразумение, където новата и старата версия са в сила.  

Където има  KRAUSE , там има сигурност
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DIN EN 131-1

Частта 131-1 определя наименованието и основните характеристики на преносимите стълби . Основните 
промени касаят стабилността срещу падане на стълбите.  От 01/01/2018 всички стълби, които са с дължина 3,0м и 
повече  и могат да бъдат използвани като подпиращи се, трябва задължително да са с фиксирана основа, чиито 
размер е пропорционален на стълбата.  Тези изисквания касаят всички стълби, които могат са се използват като 
подпиращи се включително дву и трираменни изтеглящи се, с въже и с панти, където биха могли да се използват 
като подпиращи се на база тяхната конструкция. Това се отнася също така и за стълби, където поне една секция 
може да се използва отделно от другите.  
Стълби, които са на склад следва да бъдат инспектирани въз основа на оценка на риска и ако е необходимо 
да се окомлектоват с допълнителна основа или с по- дълга от съществуващата ако съществуващата основа 
не отговаря на новия стандарт. 

Нова норма  DIN EN 131-1 заемана площ на 
пода (основа) за подпиращи се стълби с височина 
3,0м и повече
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Възможно е да работите на двете части на стълбата 
едновременно



Предимства:

Не е необходимо да купувате нова подпираща се стълба

Старата стълба може да бъде 
преоборудвана  (след оценка на 
риска)



Не е необходимо да пренасяте цялата стълба ако ви е 
необходима само едната и част
Висока ергономичност за потребителя

"Trigon" основа

За да се гарантира функционалността на 
изтеглящите се и многофункционални стълби,  
които да отговарят на новите изисквания на 
Стандарта,   KRAUSE разработи  
„Trigon" основа за стълби с 11 стъпала и повече. 
"Trigon" основата ще бъде монтирана на най- 
малката част на стълбата и по този начин тя все 
още ще може да се използва самостоятелно като 
подпираща се.  Когато използвате цялата стълба, 
„Trigon" основата няма да пречи благодарение 
на нейната конструкция.

Перфектното решение за изтеглящи се и многофункционални 
стълби за размери от  11 стъпала и повече


над 3 m

Без увеличаване на заеманата площ на пода, всички 
стълби с височина над 3,0м и по- дълги не би следвало да 
се използват съгласно измененията на С тандарта   DIN 
EN 131-1:2015

TT

Търсете 
този знак 

The Trigon-

StabiliserN
E
W

Всички по- стари стълби от 
KRAUSE могат да се 
окомплектоват с  
„Trigon"  основа





www.krause-systems.com
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ТОО КРАУЗЕ-СИСТЕМС

KZ-010000, г. Астана, • ул. Брусиловского 17/3

тел.: +7 (7172) 57 67 98 • факс: +7 (7172) 56 97 83

E-Mail: info@krause-systems.com.kz

ООО KРАУЗЕ-СИСТЕМС

RU-129090 Москва • ул. Гиляровского 4, стр. 5, офис 204

тел.: +7 (495) 640 46 56 • факс: +7 (495) 640 46 56

E-Mail: info@krause-systems.ru

KRAUSE-Systems AG

Chrümble 9 • CH-5623 Boswil

Tel.: +41 (0)56 666 90 50 • Fax: +41 (0)56 666 90 51

E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld

Tel.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 • Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139

E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE Kft.

H-2030 Érd, Tolmács u. 5-7.

Tel.: +36 (06) 23 / 521 130 • Fax: +36 (06) 23 / 365 109

E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.

ul. Stalowa 10 • PL - 58- 100 Świdnica

Tel.: +48 74 / 851-88-00 • Fax: +48 74 / 851-88-18

E-Mail: info@krause-systems.pl

Моля, посетете нашият сайт: 
www.krause-systems.co.uk

www.nikacompany.bg

Моля посетете нашия сайт: 
www.nikacompany.bg




