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TOUR astmelauad
Astmelauad muudavad sõitja sisenemise kõrge-
masse (suure kliirensiga) autosse ja sealt väljumi-
se mugavamaks ja turvalisemaks. Vahel on laste-
le, vanematele või liikumispuudega inimestele ras-
keks katsumuseks isegi kuni 50 cm kõrgusele astu-
mine, et sõidukisse siseneda. Raskemate kaupade 
laadimisel võib suure kõrguste vahe ületamine põh-
justada ka täies elujõus inimestele vigastusi. Nii ka-
sutatakse seni peamiselt SUV-l levinud astmelau-
du järjest laialdasemalt ka reisijate või kaubaveoks 
kohandatud väikebussidel ja kaubikutel. Eri tasa-
pindade vahele, sõiduki külg- või tagauste juurde 
paigaldatud astmelaudad on just sellistel puhkudel 
suureks abiks. 

MEtEc on astmelaudu valmistanud juba aastaid. 
Oleme pidevalt otsinud täiuslikku lahendust toote 
disaini ja funktsionaalsete omaduste ning maksu-
muse vahel. tOURi astmelauad on uus tootepere-
kond meie portfoolios. Uudsete disainiga  
tOURi astmelaudade väljatöötamisel on kasutatud 
turul seni ainulaadset tehnilist lahendust, mis ta-
gab suurima võimaliku kindluse libastumise vastu 
igasugustes ilmaoludes. Roostevabast terasplekist 
plaadi ülesvenitatud avade servad tekitavad täieliku 
haarduvuse jalatsi ja astmelaua vahel ega lase jalal 
libiseda ka jäistes oludes. Sellised avad moodus-
tavad efektse ja pilkupüüdva, autode üha urbanist-
likuma välimusega hästi sobituva mustri. Sarnast 
tehnilist lahendust kasutatakse väga paljudel profi-
veokitel, nagu veoautodel, ja põllumajandusmasi-
natel, millega on hädavajalik ohutult töötada igasu-
guse ilmaga.

tOURi astmelaud on ühtviisi nii praktiline kui ka di-
sainitoode. See on piisava laiuse ja tugeva kinnitu-
sega, et tagada mugav ja turvaline toetuspind.  
tOURi astmelauad on mõeldud lihtsustamaks teie 
elu nii kaupade peale- ja mahalaadimisel kui ka tur-
valiseks ja mugavaks istumiseks sõidukisse ja sealt 
väljumiseks. See tegevus ei ole enam võrreldav 
tõkkejooksuga ja ka teie püksisääred jäävad puh-
taks.

Astmelaua praktilisus avaldub samuti külgkokku-
põrke korral: ta võtab vastu enamiku löögienergiast, 
tagades selle, et auto ei saa löögist kahjustada, või 
kui saab, siis väga vähe.

Püsiv ja ilmasTikUkindel
•  100% roostevabast terasest konstruktsioon - ei ole 

kasutatud vähekestvaid kummi, plast ega alumii-
niumdetaile

•  Võimalus kasutada erinevaid pinnaviimislusi nagu 
elektropoleer- ning polümeerkate

TURvaline ja mUgav
•  Väga hea haarduvusega ja libastumist vältiv as-

te - efektiivne ka määrdunud või jäätunud astme-
laua korral

•  Astme pinnale ladestuv mustus uhutakse koos vee-
ga suurte avade kaudu lihtsalt maha

ÖkOnOOmne ja nägUs
•  Oma unikaalse disainiga erineb toode teistest too-

detest, mida pakutakse turul. Aste on pealt kae-
tud efektse ning samas ka libisemiskindla astme-
plaadiga

•  VAN tOUR  universaalne lahendus – just paras arv 
astmeid Sinu autole.

eelised:

EfEktiiVNE kA MääRdUNUd jA 
lUMiStE AStMElAUdAdEgA

ülESVENitAtUd 
AVAdE SERVAd  
ANNAVAd 100% 
hAAkUVUSt

lAiEM AStE kUi kONkUREERiVAtEl 
AStMEtORUdEl



kvaliTeeTsed maTeRjalid
•  kasutame 18-protsendilise kroomi- ja 

10-protsendilise niklisisaldusega roos-
tevaba terast.   

•  keevisõmblustes on kasutatud veel 
suurema kroomi- ja niklisisaldusega 
materjale.

•  Vahetult põhitoote külge ühendatud ja 
nähtavad kinnituselemendid on valmis-
tatud roostevabast terasest ja elektro-
lüütiliselt poleeritud.

•  Autotööstuse standardite kohaselt värvi-
mine annab ka terasest kinnituselemen-
tidele pikaajalise korrosioonikindluse. 

Tasemel PinnaviimisTlUs 
•  kõrgläige on saavutatud mehaanilise 

poleerimisega. 
•  kuna kroom ja nikkel on juba materjali 

sulamis, mitte pinnakattena, ei kooru 
see toote pinnalt maha.

•  lihtsate vahenditega on võimalik kõrg-
läige ise taastada.  

•  tooteid on võimalik saada ka värvituna 
kõikides RAli või autovalmistaja loo-
dud toonides.

TUgev kinniTUs 
•  tagab alati toote kasutusotstarbe säili-

mise.
•  tagab toote tugeva ja kestva kinnituse 

dünaamiliste koormuste korral.
•  Arvestab ka tootele paigaldatud lisa-

seadmete (nt laternad) koormusega.
•  kasutame kinnituskohti, kus auto kerel 

on piisav tugevusvaru.

kiiRe PaigaldUs
•  ülevaatlikud sümbolitega juhendid, 

kus on näidatud paigalduseks vajali-
kud tööriistad ja ajakulu. 

•  kinnitusdetailide suur valmistustäpsus 
ja kvaliteetne viimistlus.

•  Paigalduse käigus ei muudeta auto ke-
reelementide kuju ega rikuta algset vii-
mistlust.

•  kiirem paigaldus saavutamaks vajalik-
ku kinnitustugevust. 

gaRanTeeRiTUd OhUTUs 
ja TOOTevasTavUs
•  tooted on arendatud, valmistatud ja 

testitud Eli või teiste riikide vastavate 
regulatsioonide kohaselt. 

•  tooteil on nõuetekohased kasutusload 
või tüübikinnitused.  

•  tootearendusse ja katsetustesse on 
kaasatud Eesti ja Euroopa juhtivad üli-
koolid ja teadusasutused.

The details we care...



The quality we share...
sUURem TURvalisUs 
sÕiTjaile ja kaasliiklejaile 
•  Vähendavad jalakäijate ja ratturite vi-

gastusi autoga kokkupõrkel.
•  Vähendavad juhi vigastada saamise 

ohtu teelt väljasõidu korral või otsasõi-
dul metsloomale.

•  Vähendavad vigastuste võimalust, kui 
autosse sisenemisel, autost väljumisel 
või laadimistöödel libisetakse või veni-
tatakse end .  

•  Vähendavad auto vigastusi väiksemate 
kokkupõrgete korral, mistõttu on re-
mondikulud väiksemad. 

•  Autole kindlalt kinnituv lisavalgustus 
küljetorudes parandab nähtavust pime-
dal ajal ja vähendab õnnetuste ohtu.

TiPPdisain
•  ühe automudeli kõik tooted arendab 

sama disainimeeskond.
•  Esteetiline väljanägemine on meile olu-

lisem kui toodete ühtsustamisest saa-
dav tulu.

•  Samaaegselt autole paigaldatuna moo-
dustavad tooted esteetilise terviku.

nüüdisaegne R&d ja 
TOOTmine
•  Nii tootearendus kui tootmine käib meie 

tehases Eestis, tartus. 
•  kõik baastooted varustatakse lähte-

mõõtmetega digitaalselt ning koosta-
takse 3d-mudelid ja tootejoonised.

•  Moodne Euroopa ja jaapani päritolu 
sisseseade tagab suure valmista-
mistäpsuse ja tarnekindluse.  

•  Selle kaudu  on meie toodete täpne so-
bivus ja sujuv paigaldus baastootele 
alati tagatud.

TRadiTsiOOnid ja  
kOgemUsed
•  juba 20 aastat on ettevõte valmistanud 

lisavarustustooteid ka private label’i all 
Euroopa juhtivatele autotootjatele.   

•  Ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemil on 
iSO 9001 sertifikaat 2001. aastast.

•  Müügi- ja arendusmeeskonnal on uute 
toodete arendamisel pikaajaline koge-
mus ning aktiivne koostöö klientidega.

sUv / van / PiCkUP

TRUCk

esirauad,  
esisTange kaiTsmed

laTernakandurid,  
sTange, kaTus,  
esiklaasi alla

küljeTorud 
Brace-iT

TooTed ProFFide-
le: kaiTsePlekk,  
asTmelaud, kar-
TerikaiTse

rammrauad

ec–esirauad

esi- ja Taga- 
sTange kaiTsmed,
küljeTorud

veoauTode  lisad:  
kilBid, Pasunad,  
laTernakaiTsevõred 

asTmelauad  
Tour

Haakeseadmed,
konksud, juHTmed

muud lisad:  kasTikaared, kaTuse-
reelingud, TaganurgakaiTsmed


