nieuwe wet
wijziging opBouwmethode
SteigerS

upgrade

TOWER

upgrade je traditionele Steiger
en Bouw veilig en Snel volgenS de
nieuwe wetgeving.

Onlangs is het nieuwe A-blad Rolsteigers verschenen met
een belangrijke wijziging in de manier waarop rolsteigers
opgebouwd moeten worden.
Belangrijk om te weten:
• Nieuwe opbouw vanaf 1 januari 2018 verplicht
• Altijd rondom beschermd bij op- en afbouw van een
rolsteiger

per Set
€ 386,-

€ 359,2.45 m

Mede op aandringen van de Inspectie SZW door werkgevers en
werknemers organisaties, verenigd in stichting Volandis, is de
nieuwe opbouwmethode geformaliseerd met het uitbrengen
van het nieuwe A-blad.

Bij inlevering van 8 schoren 10%
inruilkorting op een Safe-Quick® 2 set
demonStratie of training?
onS demoteam Staat voor je klaar

A-blad | Werk veilig.

Rolsteigers

ondek de nieuwe rs tower 5-s!
Bel 038 455 7777 | verkoop@altrex.com

www.altrex.com

Altrex B.V., Postbus 30160, 8003 CD Zwolle, 038 455 7777, info@altrex.com
Acties geldig van 1 juni t/m 31 juli 2017. Zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde producten, specificaties en
uitvoeringen in deze folder kunnen tussentijds wijzigen. Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief BTW.
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nog veiliger en Sneller
op hoogte

TOWER

TOWER

5

rS tower 52-S
Safe-Quick® 2

rS tower 52-S
Safe-Quick® 2 gevelvrij

- 7.2 m platformhoogte
- 9.2 m werkhoogte
- lichtgewicht Fiber-Deck®
platformen

- 7.2 m platformhoogte
- 9.2 m werkhoogte
- lichtgewicht Fiber-Deck®
platformen

€ 5.205,-

€ 4.795,-

€ 4.495,-

2.45 m

2.45 m

€ 5.501,-

€ 5.126,-

€ 5.095,-

€ 4.750,-

3.05 m

3.05 m
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€ 4.877,-
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de rs tower 5-s:

introductie

2
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voordelen

igerS

2

introductie aanBieding
2 safe-quick
afe-quick® frameS
minder onderdelen,
sneller opbouwen

meerdere steigers,
makkelijk doorkoppelen

Gratis

uniek ontwerp,
eenvoudig te stapelen

prijzen zijn incluSief 2
gratis safe-quick® frameS

innovatieve
nnovatieve platformhaak,
geïntegreerde opwaaibeveiliging

ACTies gelDig VAN 1 juNi T/m 31 juli 2017

www.altrex.com

