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Ergo360:
De next step 
in veilig én 
ergonomisch werken

Al meer dan 65 jaar bedenkt en maakt Altrex klimmaterieel 

waarop je kunt bouwen. Veiligheid als zekerheid, dat 

is ons uitgangspunt. We zien veiligheid bovendien als onze 

verantwoordelijkheid. Net als de gezondheid van iedereen die 

onze producten dagelijks gebruikt. Met Ergo360 zetten we de 

next step in veilig én gezond werken.
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Veilig werken begint uiteraard bij degelijk en betrouwbaar 
klimmaterieel. Volgens ons heeft het óók alles te maken 
met gezond en bewust werken. “Er gebeuren nog altijd 
veel ongelukken in de bouw”, vertelt Jan Keizer, directeur 
Altrex. “Het grootste aantal daarvan betreft vallen. 
Daarnaast is overbelasting van het lichaam één van de 
belangrijkste oorzaken van uitval. Daar moeten en kunnen 
we iets aan doen. Met Ergo360 richten wij de aandacht 
op veiligheid en ergonomie; we creëren bewustzijn op de 
werkvloer. We zetten daarmee een volgende stap in onze 
rol in veilig werken op hoogte.”

ERGO360, DE EERSTE SELECTIE

Onderdeel van Ergo360 is de ontwikkeling van 
klimmaterieel dat voldoet aan de hoogste eisen op het 
gebied van veiligheid en ergonomie. Dit zijn wettelijke 
én onze nog strengere Altrex eisen. “Met Ergo360 zetten 
we een nieuwe norm, voor onszelf en voor de markt”, 
vult Keizer aan. “We laten zien dat het anders kan. Nog 
slimmer, veiliger en gezonder. Ergo360 gekwalificeerd 
klimmaterieel is in alle opzichten een tree hoger in bewust 
en veilig werken.”

De Ergo360-lijn bestaat uit vier producten die hét 
voorbeeld zijn van de Altrex visie op veilig en ergonomisch 
werken: de RS TOWER 5-S steiger met het Fiber-Deck® 
platform en de Safe-Quick® 2, de MiTOWER en de Eifel 
platformtrap. “Natuurlijk voldoet ons volledige assortiment 
aan alle eisen. De Altrex standaard is hoog”, vertelt Maarten 
Hogervorst, manager Marketing & Development bij Altrex. 
“De producten die we nu als eerste het label Ergo360 
geven, zien wij als opvallende voorbeelden van het beste 
in veiligheid, ergonomie en gebruiksgemak. Dat vinden 
wij en dat vinden de partijen met wie wij samenwerken 
aan Ergo360. Zo weegt een Fiber-Deck® platform 17,5 kg, 
dat is aanzienlijk onder de tilnorm van 23 kg. En dat is 
natuurlijk een stuk vriendelijker voor het lichaam.”

SAMENWERKEN AAN BETER 
WERKEN

Voor de ontwikkeling zijn wij een samenwerking aangegaan 
met twee onafhankelijke partijen: A3-A en STEP Nederland. 
“Bij Altrex hebben we een scherp oog voor veiligheid 
en ergonomie, maar we willen 100% zeker zijn dat onze 
inzichten en keuzes ook écht kloppen”, legt Hogervorst 
uit. “Als gebruiker moet je blind kunnen vertrouwen op 
ons klimmaterieel. Daarom halen wij externe kennis in 
huis, onafhankelijke partijen die vanuit hun expertise ons 
Ergo360 klimmaterieel bekijken, toetsen en beoordelen.”

Een van onze partners in veiligheid is Adri Frijters van 
A3-A. Naast zijn advieswerk is hij lid van onder meer de 
Beleidscommissie Arbeid van het NEN en de Centrale 
Examencommissie VCA én werkt hij al meer dan vijftien 
jaar regelmatig samen met Altrex. “Veilig en ergonomisch 
werken is iets dat je moet leren. Het is makkelijk om snel 
en onveilig te werken en het is moeilijk om routine te 
doorbreken. Veilig werken gaat dan ook om een combinatie 
van bewustwording, bewust werken én materieel dat helpt 
om veilig en gezond te kúnnen werken. Die combinatie 

vertalen we nu samen naar Ergo360.”

Ook STEP Nederland is vanwege specifieke kennis 
gevraagd mee te werken aan Ergo360. De organisatie 
doet onder andere onderzoek op de werkvloer 
naar zowel technische als humane ergonomie (red. 
humane ergonomie: het aanleren van veilig en gezond 
bewegingsgedrag). Met verschillende meetinstrumenten 
brengen zij in beeld hoe ergonomisch ons klimmaterieel 
daadwerkelijk is. Denk daarbij aan de fysieke belasting en 
houding van spieren en gewrichten bijvoorbeeld tijdens 
de opbouw van een rolsteiger, het tillen van platforms en 

het beklimmen van een ladder. 

ONAFHANKELIJK EN EERLIJK

“Altrex vroeg ons het Ergo360 klimmaterieel te testen, 
toetsen en beoordelen”, vertelt Henk Jan Kooke, directeur 
STEP Nederland. “Daarbij kijken we naar wettelijke 
normen en richtlijnen en zeker ook naar fysieke belasting 
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"Veilig werken is een combinatie van bewust 
werken én materieel dat helpt om veilig te  
kúnnen werken.

  Adri Frijters
 A3-A



en gebruiksgemak vanuit óns perspectief. Gezondheid 
staat voorop, dat is onze maatstaf. Ergo360 materieel 
voldoet goed aan de gestelde normen en aan de eisen die 
wij stellen. Met onze metingen kunnen we dit inzichtelijk 
maken en op een onafhankelijke, objectieve en eerlijke 
manier beoordelen.”

Tijdens de toetsingen wordt gekeken naar de impact 
die klimmaterieel heeft bij normaal gebruik, zoals op- 
en afbouwen. “We meten met sensoren hoever iemand 
boven zijn hoofd tilt of zijn rug of knieën buigt”, vertelt 
René Rietveld, Adviseur en Instructeur bij STEP. “Bij de 
Safe-Quick® 2 bijvoorbeeld bleek deze belasting minimaal. 
Uiteraard beoordelen we ook op zaken als gebruiksgemak 
en stabiliteit. De optelsom van al deze factoren maakt 
de Safe-Quick® 2 bij uitstek een Ergo360 product. Met 
name omdat er bij deze rolsteiger maar één correcte en 
veilige manier van opbouwen mogelijk is. En dat is precies 
waarmee Altrex die nieuwe norm bepaalt én het verschil 
maakt.”

Op de hoogte blijven van Ergo360? Kijk regelmatig op 
www.altrex.be ■
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PROMODEALS

Artikelnr. Omschrijving Afmetingen 
l x b (m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C500104 Uitwijkconsole - Fiber-Deck® 1,35 x 1,85  € 1.430 € 1.158

C500106 Uitwijkconsole - Fiber-Deck® 0,75 x 2,45  € 1.207 € 978

• Toepasbaar op elke  
gewenste hoogte en  
bijna iedere helling

•  Ideaal aan dakkapel
• Maximale belasting  

bedraagt 200 kg/m2

Uitwijkconsole
€ 998,- 

€ 808,-

vanaf

-10%
EXTRA KORTING*

* Promoties geldig op alle Uitwijkconsoles.
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* Promoties geldig op alle MiTOWERS.

FIBERDEALS

Artikelnr. Omschrijving Platform- 
hoogte (m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C003005 MiTOWER - Fiber-Deck® 4,20  € 3.093 € 2.575

C003022 MiTOWER PLUS - Fiber-Deck® 4,20  € 3.527 € 2.952

C003090 MiTOWER STAIRS Trappenkit  € 685  € 616

C003091 MiTOWER PLUS STAIRS Trappenkit  € 765  € 689

FIBERaan de prijs van hout *

• 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

ToolBuddy

Art. nr. 509241 € 23

-5%
EXTRA 

KORTING



Schroef, kwast of boormachine. Met de Toolbuddy voor steigers heb je 
een handige plek om al je gereedschap op te bergen. Zo heb je altijd het 
gereedschap bij de hand én voorkom je het onnodig op en neer klimmen van 
je steiger.

• Handige box voor al jouw klein en groot gereedschap
• Bevat drie compartimenten om je gereedschap te scheiden
• Licht en gemakkelijk te verplaatsen
• Geschikt voor elke Altrex steiger

FIBERDEALS

Artikelnr. Omschrijving Platform- 
hoogte (m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C540002 RS TOWER 54 - Fiber-Deck® 1,0  € 856 € 675

ToolBuddy

Art. nr. 509241 € 23

-5%
EXTRA 

KORTING

• Tot 9,8 m werkhoogte  
binnen en buiten 

 (hogere opbouw mogelijk)
•  Lichtgewicht Fiber-Deck®  

platformen
• Past door elke deuropening

RS TOWER 54€ 856,- 

€ 675,-

FIBERaan de prijs van hout
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ToolBuddy: jouw gereedschap  
altijd aanwezig op hoogte



“Als engineer Customer Solutions bedenk ik speciale 
oplossingen voor klanten met specifieke vragen”, aldus 
Ard. “Dat kan een variant zijn op een bestaand product, 
bijvoorbeeld een ladder met zeventien sporten in plaats 
van de standaard zestien. Of echt grote uitdagingen, zoals 
klimoplossingen voor in silo’s en hoogspanningsmasten 
of het veilig inspecteren van tankwagens. Hierbij kan alles 
anders en nieuw zijn, tot in de kleinste detail.”

ANDERS KIJKEN EN DENKEN

Specifieke situaties vragen dus om anders kijken en 
buiten de kaders denken. Zo kreeg Ard de vraag om mee 
te denken over een veilige en flexibele toegang tot de 
bovenzijde van tankwagens. De klant zocht een manier 
om tankwagens te vullen, metingen te verrichten en de 
deksels bovenop te verzegelen. 

“Op het terrein van onze klant was weinig ruimte om met 
klimmaterieel te manoeuvreren. Bovendien moest de 
oplossing snel, ergonomisch én betaalbaar zijn”, vertelt 
Ard. “Een standaard trap was geen oplossing, daarom 
ontwikkelde ik de tankwagentrap met draaibare en in 
hoogte verstelbare kooi. Een van de voordelen is dat de 
kooi 180° kan zwenken terwijl de trap blijft staan. Een 
slimme constructie waarmee de klant nu tijd en ruimte 
bespaart en bovendien voldoet aan hoge ergonomische 
en veiligheidsnormen.”

VEILIG OP ELKE HOOGTE

Overal waar op hoogte wordt gewerkt, speelt veiligheid 
een rol. Zo ook in de scheepvaart. Van een klant in deze 
branche kreeg Ard een vraag die alles te maken had met 
hoogteverschillen: “Een vol schip ligt lager dan een leeg 

Luisteren naar de behoeften en wensen van de klant. Bij Altrex maken we er ons werk van. De wensen die engineer 
Ard Kamphuis krijgt, zijn specifiek en speciaal. Hij is dan ook engineer Customer Solutions. Maatwerk dus. Oftewel, 
denken voorbij de standaard.
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Unieke uitdagingen vragen  
om unieke oplossingen

MAATWERK



schip, er zijn dus continu hoogteverschillen tussen een 
schip en de kade. Een reguliere loopplank is dan niet altijd 
afdoende en veilig. Onze oplossing: de kadetrap. Een 
verrijdbare trap met aan de zijkant meerdere uitstapjes 
waardoor je op vrijwel elke hoogte op een verantwoorde 
manier kunt uitstappen.”

Unieke uitdagingen vragen dus om unieke oplossingen. 
Dat maakt Ards werk als engineer steeds weer anders. 
“Ik kom op bijzondere plekken bij bijzondere bedrijven 
met vragen die me steeds weer verrassen. Op mijn 
beurt verras ik - samen met mijn collega’s - onze klanten 
met evenzo bijzondere antwoorden: speciale én veilige 
klimoplossingen.” ■

Ook maatwerk nodig?
Neem contact op met één van onze specialisten via 03 870 53 43
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"Ik ben blij met een tevreden klant, als hij  
van ons krijgt wat hij zoekt.

  Ard Kamphuis
 Altrex Customer Solutions Engineer

MAATWERK



Uit de oude 
doos

De telescopisch-uitschuifbare-
bakfietsladder! Ja echt, we maakten 
ze vroeger.

Steigeraanhanger inpakken?
Scan de QR-code voor de how-to video!

10UIT DE OUDE DOOS
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• Tot 14,2 m werkhoogte  
binnen (10,2 m buiten)*

•  Lichtgewicht Fiber-Deck®  
platformen

* indien hoger verplicht  
verankering te gebruiken

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

** Zolang de voorraad strekt.

FIBERDEALS

RS TOWER 5

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 SafeQuick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 0,75  € 6.357  € 4.590

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

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

• Dezelfde hoogwaardige 
steiger

•  Permanente bescherming 
rondom tijdens de op- en 
afbouw door SafeQuick® 
voorloopleuningen

RS TOWER 5 SQ®

EXTRA FIBERDEAL
Met luik 

Art. nr. 305310

Zonder luik 
Art. nr. 305320

€ 402

€ 322

Fiber-Deck® platform  
RS TOWER 5 

(245)

-10%
EXTRA 

KORTING*

* Promoties geldig op alle Fiber-Deck® platformen.

Vanaf 6m  platform- hoogte
+2 METER  GRATIS!*

+ JBL Charge 4speaker**

ToolBuddy

Art. nr. 509241 € 23

-5%
EXTRA 

KORTING

PROMO
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Altrex start met de uitbreiding van haar distributiecentrum op het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Vanwege 
de internationale groei én de ambities die er zijn om verder te groeien wordt het distributiecentrum uitgebreid tot 
bijna 12.000 m2.

Op dit moment levert Altrex in meer dan 60 landen wereldwijd. In 2018 was de groei van Altrex enorm. Mede door de 
komst van een aantal grote, nieuwe internationale klanten als Kiloutou, Boels UK en het Duitse HKL Baumaschinen is 
de groei groter dan verwacht gebleken. Ook in Nederland groeit Altrex door. Om deze groei te kunnen faciliteren, is 
besloten het huidige distributiecentrum uit te breiden. “Door de uitbreiding zijn we straks in staat om de stroom met 
export zendingen slimmer te organiseren. Daarnaast geeft dit ons direct de mogelijkheid om de interne goederstroom 
te optimaliseren. Door deze uitbreiding kunnen we onze klanten, nationaal én internationaal, nog beter bedienen. En 
kunnen we het hoogste betrouwbaarheidsniveau blijven garanderen”, aldus Gerko Arends, Manager Operations bij 
Altrex.

Naast de extra 4000 m2 wordt het nieuwe 
distributiecentrum ook uitgebreid met 6  
laad- en losplaatsen. De eerste voorberei-
dingen starten in januari 2019. Het project 
zal naar verwachting in de zomer van 2019 
gereed zijn.
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Internationale groeiambitie



13 VIND JE ONDERDEEL

Een Altrex gaat vele jaren mee. Als professional weet je dat uit eigen ervaring. Toch kan het voorkomen dat er eens 
een onderdeel aan vervanging toe is. Onze onderdelenzoeker wijst je in enkele seconden het artikelnummer van 
het beschadigde of ontbrekende onderdeel. Maak kennis met de onderdelenzoeker en vind in no-time het juiste 
artikelnummer.

www.altrex.com/be/nl/service/reparatie-en-onderdelen

Vind je onderdeel
Jouw materiaal altijd in topconditie

PROMODEALS

Artikelnr. Omschrijving Breedte 
(m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C500501 Doorwerkkap 1,85  € 961 € 778

C500502 Doorwerkkap 2,45  € 973 € 788

• Multifunctionele toepasbaar-
heid op gevel- en rolsteigers

• Kaphoogte telescopisch  
instelbaar

• Zeil (niet-vlamonderhoudend) 
voorzien van klittenband voor 
doorkoppelen van meerdere 
kappen

Doorwerkkap

€ 961,- 

€ 778,-

vanaf

-10%
EXTRA KORTING*

* Promoties geldig op alle Doorwerkkappen.
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PROMODEALS

• Enkel of dubbel oploopbaar
•  Robuuste treden door  

dubbel kokerprofiel
• Voor intensief,  

professioneel gebruik

Taurus

€ 136,- 

€ 104,-

vanaf

-15%
EXTRA KORTING*

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

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-profiel, geschikt  
voor intensief gebruik

• Met toprollen voor makkelijker 
in- en uitschuiven

Mounter

€ 245,- 

€ 187,-

vanaf

* Promoties geldig op alle Mounter ladders.

* Promoties geldig op alle Taurus trapladders.



15 HOW TO VIDEO'S

How to video’s
Gebruiksvriendelijkheid staat hoog op het lijstje wanneer wij een Altrex ontwerpen. Weet je niet hoe je een 
steiger correct opbouwt of een trapladder veilig neerzet? Bekijk dan de Altrex How To-video’s, heel makkelijk 
via Youtube, dus overal te zien. 

www.youtube.com/user/AltrexTV

PROMODEALS

• Verrijdbare platformtrap 
• Bescherming rondom  

voor meer veiligheid
•  Voorzien van een ruim platform 

en comfortabele treden
• Telescopisch verlengbaar met 

extensieset (in optie)

RolGuard

€ 743,- 

€ 635,-

vanaf

-5%
EXTRA KORTING*

* Promoties geldig op alle RolGuards en extensiesets.

Artikelnr. Omschrijving Aantal 
treden

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

502134 RolGuard magazijntrap 4  € 743  € 635

502135 RolGuard magazijntrap 5  € 767  € 656

502136 RolGuard magazijntrap 6  € 787  € 673

502143 RolGuard extensieset 2 x 3  € 146  € 125

502144 RolGuard extensieset 2 x 4  € 154  € 132

502145 RolGuard extensieset 2 x 5  € 167  € 143



www.altrex.be

facebook.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, specificaties en uitvoeringen 
in dit magazine kunnen tussentijds wijzigen. Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief BTW,  

geldig in België en Luxemburg.


