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Op bezoek bij   
Christophe Debaisieux
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Al meer dan 65 jaar werkt Altrex aan beter, makkelijker 
en veiliger materiaal samen met de Altrex-klanten. Zij 
werken dagelijks op hoogte. Alleen het beste is dus goed 
genoeg. Je hoeft het niet van Altrex aan te nemen. Onder 
het motto, 'wat onze klanten zeggen, zeggen ze beter', 
gingen we op bezoek bij ETS Debaisieux Christophe.

Christophe Debaisieux is zaakvoerder van twee 
afwerkingsbedrijven, één voor particulieren voor wat 
betreft decoratie en schilderwerken, en  sinds 3 jaar ook 
één voor uitsluitend zakelijke klanten, openbare diensten 
en handelszaken.

CHRISTOPHE KLEURT DE TOEKOMST

Reeds op vijftienjarige leeftijd nam Christophe de kwast 
ter hand in leercontract bij twee schildersbedrijven. Na 
drie jaar had hij de smaak te pakken en vervolledigde hij 
zijn opleiding met de bedoeling om daarna een eigen 
schildersbedrijf te starten. Hij werkte nog één jaar als 
ploegverantwoordelijke in dienstloon en startte zijn eigen 
zaak op 1 april 2003. Zijn team bestaat momenteel uit 
tien werfmedewerkers en drie medewerkers op kantoor. 
Christophe is ambitieus en breidt de zaak binnenkort 
waarschijnlijk verder uit. 

“We ontfermen ons over schilderwerken en totaaldecoratie 
met behang, gordijnen stores, we plaatsen vloer- en 
muurbekleding, Mortex en crepi, en we restaureren oude 
meubels… De klant vraagt, wij doen.”

RELAX, IT'S AN ALTREX

Christophe werkt intussen reeds 12 jaar met het 
materiaal van Altrex. “Altrex biedt een zeer goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Ook de relatie met Altrex maakt het 
verschil. Onze Altrex contactpersoon is steeds present 
met een antwoord op onze vragen. Het grote voordeel is 
dat we alles op maat van onze werven kunnen aanpassen, 

dankzij Altrex. We worden wel eens geconfronteerd met 
complexe werfsituaties waar het plaatsen van een steiger 
niet eenvoudig is. Altrex denkt dan volop met ons mee 
en zorgt voor een oplossing op maat. Altrex heeft dan 
ook een ruime keuze aan steigers, ladders en trapladders. 
We gebruiken verschillende type ladders, trapladders en 
steigers. 

 “We hebben ook 3 aanhangwagens van Altrex in gebruik, 
zo kunnen we heel flexibel het steigermateriaal van de 
ene naar de andere werf vervoeren. Makkelijk en snel.”

ALTREX ONTZORGT & INNOVEERT

“Ik koop mijn materiaal lokaal aan bij mijn Altrex verdeler, 
een verdeler van schildersmateriaal. Als ik een probleem 
heb waar ik zelf niet meteen een oplossing voor vind, komt 
de verdeler samen met Altrex langs om een oplossing te 
bedenken.

Altrex innoveert regelmatig op basis van de feedback 
van de gebruikers en zoekt steeds naar optimaal 
gebruiksgemak voor montage, demontage, gebruik en 
toegang.

We gebruiken de Altrex steigers, klein en groot, indoor 
en outdoor, zowat op elke werf bij particulieren en 
professionele klanten. De grote steigers gebruiken 
we vooral bij schilderwerken buiten, in een kerk, een 
showroom, .... We staan er op kwalitatief en consistent 
werk te leveren voor al onze klanten en dankzij het 
materiaal van Altrex kunnen we dat ook waarmaken, wat 
niet onbelangrijk is. Het is ook belangrijk dat architecten 
zien dat we met professioneel materiaal werken en ook 
tijdens veiligheidscontroles maakt dat het verschil. We 
hoeven ons nooit zorgen te maken over het werkmateriaal 
en dat is essentieel. Zo focussen onze teams zich op 
datgene waar ze goed in zijn.
   
Ik koop regelmatig nieuw materiaal aan, zo werken onze 
medewerkers met het nieuwste materiaal op de markt en 
alle voordelen die daaraan verbonden zijn. Ik woon elk 
jaar de lokale opendeurdag bij waar ik kennis maak met 
de nieuwste snufjes van Altrex. Da’s een groot voordeel, 
we zien alles ter plaatse en hoeven dus niet te kiezen uit 
een cataloog. Zien en aanraken, da’s een grote plus in de 
sector.” ■

INTERVIEW

"DANKZIJ ALTREX KUNNEN 
WE ALLES OP MAAT VAN 
ONZE WERVEN AANPASSEN"

Christophe Debaisieux, Zaakvoerder



4ACTIE

DOLCE GUSTO 

GRATIS
1 Dolce Gusto koffi  ezetapparaat* bij aankoop van 
elke MiTOWER vanaf 4m platformhoogte
of elke RS TOWER 5 vanaf 6m platformhoogte

* Zolang de voorraad strekt.



5 MiTOWER

* Promotie geldig op alle MiTOWERS vanaf 4m platformhoogte: zie voorwaarden bij uw verdeler. 
** Zolang de voorraad strekt. 

• Rolsteiger
• Tot 6 m werkhoogte
• 0,75 x 1,10 m 
• Op te bouwen en te gebruiken 

door 1 persoon

• Rolsteiger
• Tot 8 m werkhoogte
• 0,75 x 1,50 m 
• Op te bouwen door 

1 persoon, te gebruiken 
door 2 personen

• Uitbreidingsset 
voor MiTOWER

• Ideaal op trappen

• Rolsteiger
• Tot 6 m werkhoogte
• 0,75 x 1,10 m 
• Op te bouwen en te gebruiken 

door 1 persoon

• Rolsteiger
• Tot 8 m werkhoogte
• 0,75 x 1,50 m 
• Op te bouwen door 

1 persoon
door 2 personen

• Uitbreidingsset 
voor MiTOWER

• Ideaal op trappen

* Promotie geldig op alle MiTOWERS vanaf 4m platformhoogte: zie voorwaarden bij uw verdeler. 

te gebruiken 

8 m werkhoogte
0,75 x 1,50 m 
Op te bouwen door 

te gebruiken 
2 personen

te gebruiken 

Rolsteiger
8 m werkhoogte

0,75 x 1,50 m 
Op te bouwen door 
1 persoon, te gebruiken 

2 personen

PROMO
Vanaf 4m platformhoogte*
+ GRATIS 
DOLCE GUSTO**

Artikelnr. Omschrijving Platform-
hoogte (m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C003005 MiTOWER - Fiber-Deck® 4,20  € 3.093 € 2.784

C003022 MiTOWER PLUS - Fiber-Deck® 4,20  € 3.527 € 3.174

C003090 MiTOWER STAIRS Trappenkit  € 685  € 617

C003091 MiTOWER PLUS STAIRS Trappenkit  € 765  € 689

* Promotie geldig op alle MiTOWERS vanaf 4m platformhoogte: zie voorwaarden bij uw verdeler. 
** Zolang de voorraad strekt. 

Artikelnr.

C003005

C003022

C003090

C003091



6RS TOWER 5

* Promoties geldig op alle RS TOWER 5 steigers vanaf 6 m platformhoogte: zie voorwaarden bij uw verdeler.
** Zolang de voorraad strekt.

RS TOWER 5

RS TOWER 5 SQ®

185
Art. nr. 360265

245
Art. nr. 360266

€ 192

€ 203

Safe-Quick® 
Guardrail

(RS TOWER 5)

305
Art. nr. 360267 € 222

• Dezelfde hoogwaardige steiger
•  Permanente bescherming rondom 

tijdens de op- en afbouw door 
Safe-Quick® voorloopleuningen

• Tot 14,2 m werkhoogte 
binnen (10,2 m buiten)*

•  Lichtgewicht Fiber-Deck® 
platformen

* Indien hoger verplicht 
verankering te gebruiken

€ 237

€ 251

€ 274

PROMO
Vanaf 6m platformhoogte 
+ 2 METER GRATIS! * 
+ DOLCE GUSTO GRATIS** 

EXTRA PROMO
-10% EXTRA

KORTING

6

PROMO

RS TOWER 5

RS TOWER 5 SQ®

• Dezelfde hoogwaardige steiger
•  Permanente bescherming rondom 

tijdens de op- en afbouw door 
Safe-Quick® voorloopleuningen

• Tot 14,2 m werkhoogte 
binnen (10,2 m buiten)*

•  Lichtgewicht Fiber-Deck® 
platformen

* Indien hoger verplicht 
verankering te gebruiken

PROMO
Vanaf 6m platformhoogte Vanaf 6m platformhoogte 
+ 2 METER GRATIS! * + 2 METER GRATIS! * 
+ DOLCE GUSTO GRATIS** + DOLCE GUSTO GRATIS** 

RS TOWER 5

PROMO

Artikelnr. Omschrijving Platform-
hoogte (m)

Platform 
l x b (m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C510016 RS TOWER 51 traditioneel - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 0,75  € 4.893  € 3.945

C520020 RS TOWER 52 traditioneel - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 1,35  € 6.562  € 5.260

C510032 RS TOWER 51 Safe-Quick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 0,75  € 6.357  € 4.590

C520044 RS TOWER 52 Safe-Quick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 1,35  € 7.311  € 5.365

C520092 RS TOWER 52 Safe-Quick® Gevelvrij - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 1,35  € 7.477  € 5.399

Lengte (cm) Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)



Veilig de weg op met je steigermateriaal. Met de Steigeraanhanger weet je dat het 
goed zit. Of je nu over een smalle of brede rolsteiger beschikt, of werkt met een 

traditionele of Safe-Quick® uitvoering. De belangrijkste punten die jij moet weten over de 
Altrex steigeraanhanger hebben we hier op een rijtje gezet.

Vraag & antwoord 
Alles over de Altrex steigeraanhanger

Is de steigeraanhanger 
door de RDW gekeurd?

De aanhanger is door de RDW 

(Rijksdienst voor Wegverkeer)

goedgekeurd en mag in Europa 

worden gebruikt. In sommige 

landen kan hiervoor een extra 

keuring noodzakelijk zijn. 

Informeer zelf bij de daarvoor be-

stemde instantie in het land waar 

je de aanhanger wilt gebruiken.

1 Welke stekker heb ik 
nodig? Kan ik dit ook 
laten aanpassen?

De steigeraanhanger is voorzien 

van een 13-polige stekker. Met een 

verloopstekker van 13 naar 7-polig 

kan dit omgezet worden. De 

verloopstekker is niet verkrijgbaar 

bij Altrex.

2 Hoeveel steigermateriaal 
kan ik op de aanhanger 
vervoeren?

De steigeraanhanger mag alleen 

gebruikt worden voor het vervoeren 

en opslaan van een Altrex rolsteiger. 

De maximale belading is een brede 

rolsteiger met 14,2 meter platform-

hoogte (traditioneel) of een brede 

rolsteiger met 13,2 meter platform-

hoogte met Safe-Quick® 2 Guardrail 

(bij aanhangers geproduceerd na 

juli 2018).

3

7 STEIGERAANHANGER



8STEIGERAANHANGER

Moet ik een BE-rijbewijs 
hebben?

Het totaalgewicht van de aanhanger 

is lager dan 750 kg. In België heb 

je daarom aan een BE-rijbewijs 

voldoende.

4

Kan ik de aanhanger  
voorzien van een eigen  
kenteken?

In België moet een aanhanger onder 

de 750 kg voorzien worden van een 

kentekenplaat met het kenteken van 

het trekkende voertuig. 

5

Hoe moet ik de aanhanger 
laden?

Bij elke aanhanger komt een uit-

gebreide handleiding. Of bekijk de 

how-to video op ons YouTube kanaal. 

Bij aanhangers geproduceerd na juli 

2018 worden alle opbouwframes op 

de bovenste armen gehangen en de 

Safe-Quick® 2 Guardrail om en om op 

de onderste armen. Gebruik altijd een 

spanriem om het materiaal vast te 

zetten.

8 Kan ik de aanhanger op slot doen?

De achterkant van de steigeraanhanger de Luxe is afsluitbaar met een 

hangslot*. De dissel is te beveiligen met een disselslot*. Op de modellen 

vanaf 2017 is dit toe te passen met het disselslot van Double Lock type: 

025-010 Fixed Lock A60 SCM.

Let op: bij aanhangers geproduceerd na juli 2018 worden de Safe-Quick® 

2 Guardrails op de onderste armen gehangen. Deze frames worden niet 

door de aanhanger afgesloten.

Let op: het stallen en beveiligen van de aanhanger is voor eigen risico  

van de gebruiker.

* Niet inbegrepen

Moet ik de aanhanger 
jaarlijks laten keuren?

Nee. De aanhangers hoeven niet 

jaarlijks gekeurd te worden. Contro-

leer de aanhanger voor gebruik wel 

altijd op de gestelde punten uit de 

handleiding (hoofdstuk Inspectie, 

zorg en onderhoud).

7

9

Waar is de productiedatum 
van de aanhanger te vinden?

Voorop de dissel zit een plaatje met 

daarop een viercijferige code welke de 

productieweek en - jaar weergeeft.

6



9 STEIGERAANHANGER

Zijn er modifi caties 
mogelijk?

Het is niet mogelijk modifi caties 

aan te brengen aan de aanhanger. 

Wanneer de gebruiker zelf 

modifi caties aan de 

steigeraanhanger aanbrengt komt 

de garantie te vervallen.

10 Kan ik op elke 
steigeraanhanger 
Safe-Quick® 2 vervoeren?

Helaas is dit niet mogelijk. Op de eerste 

type steigeraanhangers zijn per zijde 2 

armen aanwezig. Vanaf 2014 zijn er 2 

extra armen op de aanhanger 

gemonteerd zodat de Safe-Quick®

Guardrail ook vervoerd kan worden. 

Vanaf juli 2018 zijn de onderste armen 

langer gemaakt zodat er 11,2 m 

platformhoogte / 13,2 m werkhoogte 

met Safe-Quick® 2 Guardrail vervoerd 

en opgeslagen kan worden. Onder-

staande confi guraties kunnen vervoerd 

worden op dit type aanhanger.

11 Kan ik een aanhanger 
van voor 2014 
ombouwen zodat 
ik Safe-Quick® 2 

 kan vervoeren?

Indien de steigeraanhanger is 

uitgevoerd met enkel 2 draagarmen 

per zijde kan de aanhanger niet met 

Safe-Quick® 2 Guardrail beladen 

worden. Het is mogelijk om losse 

armen bij te bestellen onder Altrex 

artikelnummer 510076. Deze armen 

dienen op 87 cm van de wielbasis 

gemonteerd te worden. Deze armen 

mogen uitsluitend toegepast worden 

wanneer de aanhanger is voorzien van 

extra tussenkokers. De montage en 

het gebruik van de losse armen is voor 

eigen risico van de gebruiker. ■

12

Platform/ 
werkhoogte

Aantal 
opbouwframes

Aantal 
Safe-Quick®'s

Brede rolsteiger met Safe-Quick® in de 
basis

9.2 / 11.2 m 12 10

Brede rolsteiger met schoren in de basis 11.2 / 13.2 m 12 10

Brede rolsteiger gevelvrij met 
schoren in de basis 11.2 / 13.2 m 12 6

Brede rolsteiger gevelvrij met 
Safe-Quick® in de basis*

11.2 / 13.2 m 12 12

* Mogelijk op aanhangers vanaf 15-7-2018

Steigeraanhanger

€2480,-

€ 1989,-

• Geschikt voor Altrex rolsteigers

Artikelnr. Omschrijving Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

510067 Steigeraanhanger Deluxe 185/245  € 2.480 € 1.989

510068 Steigeraanhanger Deluxe 305  € 2.480 € 1.989

PROMO



Hoe ons klimmateriaal steeds weer veiliger, slimmer en beter wordt? Daar hebben onze Altrex engineers 
alles mee te maken. Zoals Fleur van Heyningen. Met haar innovatieve ideeën tilt zij de Altrex producten 

continu naar een hoger niveau. Maar wat doe je eigenlijk als engineer, Fleur?

“Ons klimmateriaal vernieuwen en verbeteren waar het 
maar kan”, vat Fleur samen in een duidelijke zin. “Ik bedenk 
nieuwe producten en optimaliseer bestaande producten. 
Dat is naast leuk ook heel uitdagend in deze sector. Ik 
heb te maken met veel norm, en wet- en regelgeving. Een 
wijziging hierin kan ook een aanleiding zijn om producten 
opnieuw te bekijken en te vernieuwen.”

KIJKEN & ONDERZOEKEN 

Er zijn uiteraard meer aanleidingen om producten te 
verbeteren. Vanuit haar scherpe oog voor gebruiksgemak 
kijkt en onderzoekt Fleur continu waar en hoe bestaande 
producten nóg slimmer en gebruiksvriendelijker kunnen. 
Zoals de rode platformhaak.

“Toen ik het idee kreeg voor de haak heb ik deze eerst 
in 3D CAD getekend om te zien of het zou werken”, 
legt Fleur uit. “Vervolgens kwam een proces van testen 
op veiligheid en gebruiksgemak. Door de vorm van de 
haak is de opwaaibeveiliging geïntegreerd en hebben we 
geen aparte onderdelen meer nodig. De haak is daarnaast 
voorzien van de rode Altrex kleur. Hierdoor zie je meteen 
welke kant van het platform je als eerste moet inleggen. 
De haken zijn nu standaard onderdeel van de RS TOWER 
5, MiTOWER en MiTOWER PLUS.”

“IK BEN ALTIJD OP ZOEK 
NAAR BETER, SLIMMER 

EN VEILIGER”
Fleur Van Heyningen, 

engineer Product & Process Development

10

Vernieuwen en verbeteren 
waar het kan

INTERVIEW



SAFE-QUICK® 2, ONTSTAAN DOOR
SAMENWERKEN

Innoveren doe je overigens met elkaar, vult Fleur 
aan. Samen met onder meer haar collega engineers, 
productmanagers en mensen in de werkplaats ontwikkelt 
zij naast verbeterde ook totaal nieuwe producten. Zoals 
de Safe-Quick® 2, een compleet nieuwe aanvulling op het 
Altrex rolsteiger assortiment. Een aanwinst op je steiger, 
aldus Fleur.

“De grootste plus van de Safe-Quick® 2 is wat mij betreft 
het gebruiksgemak: doordat de leuningen uit één geheel 
bestaan, bouw je de rolsteiger makkelijker en sneller op. 
Bovendien kun je door versprongen klauwen meerdere 
steigers aan elkaar koppelen tot een langere steiger. 
Daarnaast zijn de frames stapelbaar en nemen ze minder 
ruimte in bij transport. Dit soort innovaties ontstaan écht 
door te denken vanuit de gebruiker. En dat doe je continu 
als engineer.” ■

Fleur werkt nu aan een nieuwe versie van het 
ophangmechanisme van de Mi-TOWER. Een vierkante 
sport met een vierkante kapstok om onder meer 
je opbouwframes op te hangen tijdens het op- en 
afbouwen. 

11 EIFEL

• Extra groot platform
om veilig te werken

•  Ergonomische 
leuningen

•  Hoge steunbeugel 
voor meer 
stacomfort

Eifel€281,-

€ 240,-

vanaf

• Extra groot platform
om veilig te werken

•  Ergonomische 

•  Hoge steunbeugel 

Artikelnr. Omschrijving Aantal
treden

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

194604 Eifel 4 4  € 281  € 240

194605 Eifel 5 5  € 307  € 262

194606 Eifel 6 6  € 323  € 276

NIEUW

PROMO
-5% EXTRA

KORTING



12TAURUS - MOUNTER

PROMO

• Enkel of dubbel oploopbaar
•  Robuuste treden door 

dubbel kokerprofi el
• Voor intensief, 

professioneel gebruik

Taurus

Artikelnr. Omschrijving Aantal
treden

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

191505 Taurus trapladder TGB5 5  € 247  € 189

191506 Taurus trapladder TGB6 6  € 281  € 215

192503 Taurus trapladder TDO3 2 x 3  € 187  € 143

192504 Taurus trapladder TDO4 2 x 4  € 220  € 168

192505 Taurus trapladder TDO5 2 x 5  € 256  € 196

192506 Taurus trapladder TDO6 2 x 6  € 297  € 227

• Enkel of dubbel oploopbaar
•  Robuuste treden door 

dubbel kokerprofi el

professioneel gebruik

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

Artikelnr. Omschrijving Aantal
sporten

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

122410 Mounter 2-delige reformladder 2 x 10  € 311  € 238

122412 Mounter 2-delige reformladder 2 x 12  € 363  € 278

123610 Mounter 3-delige reformladder 3 x 10  € 469  € 359

123612 Mounter 3-delige reformladder 3 x 12  € 617  € 472

• Lichtgewicht ladder, 
compact en makkelijk 
te transporteren

•  Gecoat I-profi el, geschikt 
voor intensief gebruik

• Met toprollen voor makkelijker 
in- en uitschuiven

Mounter

Artikelnr.

• Lichtgewicht ladder, 

•  Gecoat I-profi el, geschikt 

• Met toprollen voor makkelijker 

Mounter

* Promoties geldig op alle Taurus & Mounter (trap)ladders. 
Zie voorwaarden bij uw verdeler.

-15% EXTRA
KORTING*



NIEUW: kooiladderconfi gurator 
Relax. In slechts drie stappen vind je met de Altrex kooiladderconfi gurator de 
kooiladder die het beste bij jou past! Maak gebruik van verschillende 
fi ltermogelijkheden. Aan de hand van jouw wensen krijg je een advies op maat.

www.kooiladder-altrex.be

Kies je configuratie1 2 Vul je wensen in 3 Vraag je offerte aan

13 KOOILADDERCONFIGURATOR



14MTB DRB

* Promoties geldig op alle MTB DRB dakrandbeveiligingen.

Dakrandbeveiliging

€8812,-

€ 6.741,-

vanaf

• Unieke combinatie: werkbrug en 
dakrandbeveiliging

• Licht in gewicht, eenvoudig 
te vervoeren

Dakrandbeveiliging
• Unieke combinatie: werkbrug en 

• Licht in gewicht, eenvoudig 

Artikelnr. Omschrijving Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C500808 MTB DRB 6m - hoogte 4-6m  € 8.812 € 6.741

C500810 MTB DRB 8m - hoogte 4-6m  € 10.118 € 7.740

C500814 MTB DRB 12m - hoogte 4-6m  € 13.182  € 10.084

-15%-15% EXTRA
KORTING*

PROMO

Steigerbok

• Eenvoudig opslaan en vervoeren 
van uw steiger

• Voor smalle en brede rolsteigers
• Voorkomt beschadigingen van 

de steiger tijdens het transport

NIEUW



15 LITTLE GIANT

NIEUW
- 5%- 5% EXTRA

KORTING

Little Giant Leveler

Little Giant Velocity

Black Pro Leveler

Artikelnr. Omschrijving Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

503914 Vouwladder Velocity 4x4  € 332  € 284

503915 Vouwladder Velocity 4x5  € 364  € 311

503916 Vouwladder Velocity 4x6 € 399 € 341

Artikelnr. Omschrijving Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

503924 Vouwladder Leveler 4x4  € 368  € 315

503925 Vouwladder Leveler 4x5  € 419  € 358

503926 Vouwladder Leveler 4x4  € 460  € 393

Artikelnr. Omschrijving Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

503934 Vouwladder Black Pro Leveler 4x4 € 440  € 376

503935 Vouwladder Black Pro Leveler 4x5 € 490  € 419

503936 Vouwladder Black Pro Leveler 4x6 € 575  € 492

• Vouwladder
• Voor intensief professioneel gebruik 
• Telescopisch instelbare voeten 
• Multifunctioneel in 5 standen

• Vouwladder
• Voor intensief professioneel gebruik 
• Telescopisch instelbare voeten 
• Hoogwaardige, vuilafstotende zwarte anodisatie
• Multifunctioneel in 5 standen

• Vouwladder
• Voor intensief professioneel gebruik 
• Multifunctioneel in 5 standen 

Black Pro Leveler

• Vouwladder
• Voor intensief professioneel gebruik 
• Telescopisch instelbare voeten 
• Hoogwaardige, vuilafstotende zwarte anodisatie
• Multifunctioneel in 5 standen

Little Giant Velocity

• Vouwladder
• Voor intensief professioneel gebruik 
• Multifunctioneel in 5 standen 

Little Giant Leveler

• Voor intensief professioneel gebruik 
• Telescopisch instelbare voeten 
• Multifunctioneel in 5 standen

• Eenvoudig opslaan en vervoeren 
van uw steiger

• Voor smalle en brede rolsteigers
• Voorkomt beschadigingen van 

de steiger tijdens het transport



www.altrex.be

facebook.com/altrexbelgium

instagram.com/altrexbelgium

youtube.com/altrextv

linkedin.com/company/altrexbelgium

Altrex Belgium N.V.   Puursesteenweg 335 B-2880 Bornem   03 870 53 43   info@altrex.be 

Zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde producten, specifi caties en uitvoeringen 
in dit magazine kunnen tussentijds wijzigen. Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief BTW, 

geldig in België en Luxemburg.

Prijzen en promo's vermeld in dit magazine zijn geldig van 15 september tot 15 november 2019


