VOORJAARSPROMO
Acties zijn geldig van 1 maart t/m 15 mei 2022

FIBER
HOUT

MiTOWER

AAN DE PRIJS VAN






Door 1 persoon veilig op en af te bouwen
In 10 minuten naar 6 meter werkhoogte
Stabiel, sterk en robuust
Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren

MiTOWER PLUS
 Door 1 persoon op te bouwen,


door 2 personen te gebruiken
In 12 minuten naar 8 meter
werkhoogte

MiTOWER STAIRS
 Uitbreidingsset voor MiTOWER
 Door 1 persoon op te bouwen
 Veilig in een trappenhuis
werken

Artikelnr.

Omschrijving

Platformhoogte (m)

Brutoprijs
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C003005

MiTOWER 6 m - Fiber-Deck®

4.20

€ 3.790

€ 3.154

C003022

MiTOWER PLUS 6 m - Fiber-Deck®

4.20

€ 4.327

€ 3.623

Brutoprijs
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C003090 MiTOWER Stairs

€ 833

€ 712

C003091

€ 933

€ 798

Artikelnr.

Omschrijving

MiTOWER Stairs Plus

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

KORTING
-5% EXTRA

FIBER
HOUT

AAN DE PRIJS VAN

RS TOWER 5
 Lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
 Lichtgewicht kantplanksysteem
 Dubbel geremde wielen 25 cm
opspindelbaar

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

Artikelnr.

Omschrijving

Platformhoogte (m)

T510006

RS TOWER 51 traditioneel - Fiber-Deck®

6.20

1.85 x 0.75

€ 6.451

€ 5.325

T510014

RS TOWER 51 traditioneel - Fiber-Deck®

6.20

2.45 x 0.75

€ 6.968

€ 5.488

T520006

RS TOWER 52 traditioneel - Fiber-Deck®

6.20

1.85 X 1.35

€ 7.339

€ 6.008

T520018

RS TOWER 52 traditioneel - Fiber-Deck®

6.20

2.45 x 1.35

€ 8.000

€ 6.222

T510030 RS TOWER 51 Safe-Quick - Fiber-Deck

6.20

1.85 x 0.75

€ 7.007

€ 5.826

®

RS TOWER 51 Safe-Quick - Fiber-Deck

6.20

2.45 X 0.75

€ 7.524

€ 5.989

T520042 RS TOWER 52 Safe-Quick® - Fiber-Deck®

6.20

1.85 x 1.35

€ 8.055

€ 6.652

T520054 RS TOWER 52 Safe-Quick - Fiber-Deck

6.20

2.45 x 1.35

€ 8.716

€ 6.866

®

T510038

®

®

®

®

Platform
l x b (m)

Brutoprijs
(excl. BTW)

Bij elke RS TOWER 5 vanaf 6 m platformhoogte krijgt u

FIBER aan de prijs van HOUT
+ deze Mio MiVue Dashcam 818
ter waarde van € 119*
* Zolang de voorraad strekt. Zie voorwaarden bij uw verdeler.

Doorwerkkap
 Droog en windvrij werken
 Geschikt voor gevel- en rolsteigers
 Eenvoudig te plaatsen

-10%
Omschrijving

Afmeting
(m)

Brutoprijs
(excl. BTW)

C500502

Doorwerkkap

2.45

€ 1.187

€ 961

C500501

Doorwerkkap

1.85

€ 1.175

€ 952

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

Klaar voor je klus? Zet je Altrex aan het werk
en deel een leuke foto of story met

#lovemyaltrex
Uitwijkconsole
 Volledige bereikbaarheid dakkapel
 Veilig en stabiel
 Geschikt voor RS TOWER 5 steigers

-10%
Afmeting
(m)

Brutoprijs
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

Uitwijkconsole Fiber-Deck®

0.75 x 1.85

€ 1.349

€ 1.093

Uitwijkconsole Fiber-Deck

1.35 x 2.45

€ 2.000

€ 1.620

Artikelnr.

Omschrijving

C500102
C500108

®

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

Artikelnr.

Wijzigingen

Wijzigingen
EN
EN1004
1004

Steigers zijn er in vele soorten, maten en
uitvoeringen. Met de recent gewijzigde EN
Steigers zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen.
Met de recent gewijzigde
1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan
EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten
voldoen,
bereikt
veiligheid
moeten voldoen,
bereikt
veiligheid
een nieuw
een nieuw niveau. Zo kan het zijn dat de samenstellingen
diverse
van
≤ 2.25
niveau. van
Zo kan
het zijnaanbieders
dat de samenstellingen
van diverse
van rolsteigers
rolsteigers niet gelijk zijn aan elkaar. Om zeker te weten
dat aanbieders
jouw steiger
aan de niet
gelijk
zijn
aan
elkaar.
Om
zeker
te weten dat
nieuwste EN 1004 voldoet, kun je de steiger controleren op onderstaande kenmerken.
jouw steiger aan de nieuwste EN 1004 voldoet,
kun je de steiger controleren op onderstaande
kenmerken.

Rolsteigers
≤ 2.25

 Het eerste platform ligt op maximaal 3.40 m vanaf
de grond Rolsteigers
 Het eerste platform ligt op maximaal 3.40 m

≤ 2.25 m

≤ 3.40
≤ 2.25 m

 De afstand tussen
de platformen is maximaal 2.25 m
vanaf de grond
 De platformen
aantussen
2 zijden
geborgd tegen
 Dezijn
afstand
de platformen
is
opwaaien maximaal 2.25 m
 De
platformen
2 zijdenveilig
geborgd
 Het platform
is ook
tijdenszijn
deaan
opbouw
te
tegen
opwaaien
betreden
 Het platform is ook tijdens de opbouw

 Elk platform veilig
heeftteeen
heup- en knieleuning
betreden

 Elk platform
eenen
heupen knieleuning
heeftheeft
heupknieleuning
 Het werkplatform
en kantplank
 Het werkplatform heeft heup- en knieleuning
≤ 3.40 m

en kantplank
 De steiger heeft
rondom 4 stabilisatoren

 De steiger heeft rondom 4 stabilisatoren

 Een sterkte en stabiliteitsberekening is beschikbaar
 Een sterkte- en stabiliteitsberekening

is beschikbaar
 De juiste handleiding
is beschikbaar bij het product
 De juiste handleiding is beschikbaar
bij het product

4.20 m

≤ 2.25 m

≤ 2.25 m
4.60 m
≤ 3.40 m

Vouwsteigers
tot 1 m platformhoogte

Wijzigingen EN 1004

 4 zijden een heupleuning
 3 zijden een knieleuning

 Stabiliteit in de vorm van ballast of stabilisatoren

Steigers zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen. Met de recent gewijzigde
EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid
Bij een platformhoogte tot 1 meter met
eenvalgevaar
nieuw niveau.
Zo kan
zijn dat de samenstellingen van diverse aanbieders van
extra
is aan 3 zijden
eenhet
kantplank
rolsteigers
niet gelijk
aan elkaar.
Om zeker te weten dat jouw steiger aan de
noodzakelijk.
Bijvoorbeeld
bijzijn
het werken
op
verdiepingsvloeren
waarbij
de
kans
bestaat
dat
nieuwste EN 1004 voldoet, kun je de steiger controleren op onderstaande kenmerken.
arbeidsmiddelen van de verdiepingsvloeren
vallen (vastgesteld op basis van een RIE).

Vouwsteigers tot 1 m platformhoogte
 4 zijden een heupleuning
 3 zijden een knieleuning
 Stabiliteit in de vorm van ballast of
stabilisatoren
Bij een platformhoogte tot 1 meter met
extra valgevaar is aan 3 zijden een kantplank
noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij het werken op
verdiepingsvloeren waarbij de kans bestaat
dat arbeidsmiddelen van de
verdiepingsvloeren vallen (vastgesteld op
basis van een RIE).

Safe-Quick®
Guardrail
 Minder onderdelen nodig
 Gevelvrij te gebruiken

-10%

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

Lengte
(m)

Brutoprijs
(excl. BTW)

Safe-Quick® 2 Guardrail

1.85

€ 290

€ 235

360266

Safe-Quick® 2 Guardrail

2.45

€ 306

€ 248

360267

Safe-Quick® 2 Guardrail

3.05

€ 336

€ 272

Artikelnr.

Omschrijving

360265

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs. Kortingen zijn niet cumuleerbaar
met andere promoties / acties.

Platform
RS TOWER 5

-10%

Lengte Brutoprijs
(m)
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

Artikelnr.

Omschrijving

305210

Fiber-Deck® platform met luik

1.85

€ 480

€ 389

304410

Houten platform met luik

1.85

€ 302

€ 245

305310

Fiber-Deck platform met luik

2.45

€ 607

€ 492

304510

Houten platform met luik

2.45

€ 317

€ 257

305410

Fiber-Deck platform met luik

3.05

€ 672

€ 544

304610

Houten platform met luik

3.05

€ 368

€ 298

®

®

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs. Promoties geldig op alle
RS TOWER 5 platformen. Kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere
promoties / acties.

Mounter
 Lichtgewicht ladder, compact en makkelijk
te transporteren
 Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
 Extra lang door grote sportafstand van 27 cm
 Groot sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport

KORTING
-15% EXTRA

Artikelnr.

Omschrijving

Aantal
sporten

Brutoprijs
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

122410

Mounter 2-delige reformladder

2 x 10

€ 380

€ 291

122412

Mounter 2-delige reformladder

2 x 12

€ 444

€ 340

123608

Mounter 3-delige reformladder

3x8

€ 469

€ 359

123610

Mounter 3-delige reformladder

3 x 10

€ 573

€ 438

123612

Mounter 3-delige reformladder

3 x 12

€ 754

€ 577

Promotie geldig op alle Mounter ladders. Zie voorwaarden bij uw verdeler.
Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

Taurus
 Enkel of dubbel oploopbaar
 Robuust dubbel kokerprofiel treden
 Voor intensief, professioneel gebruik

-15%
Artikelnr.

EXTRA
KORTING

Omschrijving

191504

Taurus enkel oploopbare trapladder

Aantal
treden

Brutoprijs
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

4

€ 263

€ 201

191505

Taurus enkel oploopbare trapladder

5

€ 302

€ 231

191506

Taurus enkel oploopbare trapladder

6

€ 344

€ 263

192503

Taurus dubbel oploopbare trapladder

2x3

€ 228

€ 174

192504

Taurus dubbel oploopbare trapladder

2x4

€ 269

€ 206

192505

Taurus dubbel oploopbare trapladder

2x5

€ 312

€ 239

192506

Taurus dubbel oploopbare trapladder

2x6

€ 363

€ 278

Promotie geldig op alle Taurus trapladders. Zie voorwaarden bij uw verdeler.
Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.
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