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ALX QUICKSTEP 3.8 M
Nooit meer beknelde vingers ?! De Alumexx® 
Quickstep® beschikt over het unieke anti-
vingerklemsysteem d.m.v. de veilige afstand 
tussen de sporten bij ingeschoven stand.
De zeer compacte, robuuste en tevens lichte  
constructie van de Quickstep® kan worden  
uitgeschoven van 80 cm tot maar liefst 3.8 meter. 
Hiermee kan een maximale veilige werkhoogte 
bereikt worden van 4.8 meter. 

De onderbalk zorgt voor comfort en stabiliteit en 
voldoet hiermee aan de meest recente  
veiligheidsnormen zoals o.a. de N-EN 131-6. 
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ALX BS MET AGS LIGHT EN LICHTGEWICHT CARBONPLATFORMEN! 
135 X 250 X 7.3 M WERKHOOGTE

WEGENS SUCCES VERLENGD!
Dit nieuwste type Alumexx® rolsteiger is voorzien van 
de kunststof lichtgewicht Carbondeck platformen en 
de AGS-Light voorloopleuningen. 

De AGS-Light voorloopleuning zorgt voor een  
veilige leuning alvorens betreden van het platform 
( Arbo-plichtig per 1-1-2018 ). Deze steiger wordt 
geleverd conform Klasse-3 en voldoet aan de meest 
recente eisen en normen. Levering inclusief N-EN 
Certificaat. 

Nu met GRATIS Batavia accuboormachine t.w.v. € 110,- .

€ 1.699,-

6 x ALX Opbouwframe 135-7
2 x ALX Gecoat platform met luik 250 - carbon deck
2 x ALX AGS Light 250
6 x ALX Diagonaal schoor 250
2 x ALX Horizontaal schoor 250
2 x ALX Stabilisator 180
1 x ALX Kantplankset 75 x 250
4 x ALX Nylon wiel 200 mm B/G met stalen spindel
8 x ALX Borgclip

FUN FACT
Wist u dat het nieuwe 
carbonplatform van 

Alumexx maar  
12 kg weegt?

€ 159,-

AGS LIGHT VOORLOOPLEUNING
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ALX RED LINE KAMERSTEIGER
De Alumexx® Red line vouwsteiger is te  
gebruiken als kamersteiger ( werkhoogte  
3 meter ) of uit te breiden tot een steiger met  
een werkhoogte van 7.5 meter. De ideale  
partner voor binnen- en buitengebruik.  
Geproduceerd van hoogwaardig aluminium  
met een buisdiameter van 50 mm. Voorzien  
van een gecoat platform en 4 degelijke, dubbel 
geremde wielen.  

ALX METSELKUIPTROLLEY
Met de Alumexx® Metselkuip-Trolley kunnen blessures 
voorkomen worden als gevolgen van verkeerd tillen, 
bukken etc.

De Metselkuip-Trolley is geschikt voor metselkuipen tot  
90 liter. Volledig geproduceerd van aluminium en hiermee 
licht, robuust en compact 
( inklapbaar voor transport ).

ALX XD LADDERS
De ALX XD ladders geeft u meer sta-comfort 
door de unieke D-sport. Met deze betrouwbare 
ladder bent u verzekerd van goede stabiliteit 
en heeft u een ladder met lange levensduur.  
 
Deze ALX XD ladder is te gebruiken als  
schuifladder en daarnaast zijn de ladders  
t/m 12 sporten te gebruiken in A-stand. 

€ 199,- € 69,-
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ALX EASY
Deze stalen bordestrap is licht in gewicht  
en vanwege zijn inklapbaarheid gemakkelijk 
op te bergen. De Easy heeft een mooi rond  
design en een hogere veiligheidsbeugel 
voor nog meer stacomfort. De treden zijn 
tevens voorzien van antislip. De Easy is  
een ideale keukentrap en verkrijgbaar in  
3 verschillende hoogtes.

2 TREEDS

3 TREEDS

ALX XD LADDER 2x12

ALX XD LADDER 2x14

ALX XD LADDER 3x12

ALX XD LADDER 3x14

€ 179,- 
€ 199,-
€ 289,-
€ 369,-

€ 19,90

€ 129,-

ALX EASY 2 TREEDS 

ALX EASY 3 TREEDS

ALX EASY 4 TREEDS

ALX HANDY-X SET VAN 2
De Alumexx® Handy-X® is een breed inzetbare 
tool. Zeer hoogwaardige kwaliteit en stabiliteit. 
Inklapbaar voor transport. Het unieke 
railsysteem is te gebruiken i.c.m. vele merken 
griptangen en snelklem-systemen voor efficiënt 
en veilig werken. Enkelvoudig inzetbaar of als 
set i.c.m. bijvoorbeeld een steigerplatform als 
werkbank of werkvloer.

€ 24,90

Optie: Als werkbank

€ 32,90
4 TREEDS
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