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“POWERED BY EXPERIENCE!” ERVAAR HET VERSCHIL!

De professionele gebruiker, die veilig wil en moet 
werken op hoogte, kiest voor ASC ACCESS. ASC is 
immers de specialist in het ontwikkelen, ontwerpen en 
produceren van (maatwerk voor) klimmaterialen, zoals 
gevel- en kooiladders, hangsteigers, brugsystemen en 
werkbordessen.

Onder de merknaam ASC ACCESS vindt u een omvangrijk 
assortiment klimmaterialen, zoals aluminium steigers, 
ladders en trappen voor de professional. 

De producten worden vooral ingezet in de bouw, industrie, schilders- en schoonmaakbranche. ASC onderscheidt 
zich door een hoge(re) belastingsnorm van klimmateriaal te koppelen aan een gunstige prijsstelling. Het bedrijf is 
in 1990 opgericht door Jeroen van den Heuvel. Hij begon als aluminiumlasser en constructeur, maar bouwde al 
snel zijn bedrijf uit tot een moderne aluminiumfabriek met eigen faciliteiten en gespecialiseerde medewerkers. 

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft nu een dealernetwerk over de hele wereld, bekend om de kwaliteit 
en betrouwbaarheid. De steigers worden allemaal handmatig TIG gelast. Bij TIG lassen ontstaat onder een zeer 
hoge temperatuur een hoogwaardig smeltbad. De voordelen van deze manier van lassen zijn:
• Er wordt een zeer hoge laskwaliteit bereikt. De kans op insluitsels is daardoor nagenoeg nihil. 
• Doordat materiaal handmatig wordt toegevoegd en onafhankelijk is van de plasmaboog, kan de   

toevoegsnelheid van de laselektrode helemaal vrij bepaald worden. 
• Het lasproces geeft geen spatten. Dit heeft als voordeel dat de lasser een zeer goed zicht heeft op het  

smeltbad, maar ook dat er geen lasspatten aan het product en de omgeving vast smelten.

Het resultaat is zo sterk dat ASC levenslange productgarantie op alle lasverbindingen geeft. 

Jeroen van den Heuvel: “De ASC producten zijn allemaal ontwikkeld uit het 
oogpunt van veiligheid en flexibiliteit voor de gebruiker. Bij ons staat de klant 
en diens veiligheid centraal. De groei van ASC hebben wij samen met onze 
relaties kunnen realiseren, juist door naar hun wensen te luisteren. ASC staat 
voor vele veilige arbeidsuren en zal u daarnaast altijd graag tot dienst zijn.” 

  ASC ACCESS: Productcatalogus 2.4
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De ASC Universele Rolsteiger ® is al sinds zijn introductie in 
1990 een toonaangevend product in de rolsteigermarkt. 
Het is dan ook de ideale rolsteiger voor iedere professional 
die veilig op hoogte wil werken. 

De ASC Universele Rolsteiger ® is leverbaar in een brede 
(135 cm en 150 cm) en een smalle (75 cm en 90 cm) uitvoering. 
De mogelijke platformlengtes zijn 190 cm, 250 cm, 305 cm en 400 cm. 
De maximale opbouwhoogte van de brede steiger is 20 m voor gebruik 
buiten (mits verankerd aan de gevel) en 8,20 m als vrijstaand binnen. 
Voor de smalle rolsteiger zijn dit 12 m resp. 6 m. 

De steiger wordt geproduceerd uit zeer hoogwaardig aluminium 
(ASC gebruikt eenzelfde kwaliteit aluminium als in de 
vliegtuigindustrie). De wanddikte van de buizen is 2 mm. 

Deze rolsteiger kenmerkt zich door:
• Eenvoud en gebruiksgemak
• Een uitzonderlijke sterkte
• Zeer lange levensduur
• Degelijke en robuuste vormgeving
 

Uiteraard voldoet dit product aan alle gestelde eisen en rekenmodellen die wij, binnen de EU, 
verplicht zijn te hanteren.*

Als u deze rolsteiger aanschaft, ontvangt u van ons een certificaat voor de productaansprakelijkheid. Wij nemen de 
productaansprakelijkheid in de meeste gevallen over als u onze rolsteigeronderdelen gebruikt in combinatie met 
andere merken (opgebouwd volgens onze opbouwvoorschriften).

De opbouwframes van de ASC Universele Rolsteiger ® onderscheiden zich door:

• De zeer robuuste verbindingspen met een ribbelachtige structuur, die voorkomt dat de frames klemmen 
• De verbindingen, die handmatig (TIG) worden gelast door onze eigen gecertificeerde lassers

Zie de laatste pagina van deze catalogus voor een overzicht van alle 
kwaliteits- en veiligheidsnormen waaraan ASC voldoet.

ASC Universele Rolsteiger ® (met rechte pen)
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Het gepatenteerde Fast-Clic ® systeem met semi-conische 
verbindingspen is uniek in zijn soort. Het systeem (op zich staand), 
werkt zéér doeltreffend en veilig. Dit systeem is ook goed te 
combineren met de Universele Rolsteiger en met de meeste 
merken van andere fabrikanten.

Het systeem maakt gebruik van de afstand van de bestaande 
maatvoeringen van de borggaten en sluit zichzelf hierin volledig 
automatisch op. Men kan gebruik maken van de standaard borgclips
(die nooit meer ontgrendeld hoeven te worden) of men kan kiezen 
voor een vaste verbinding (van dit systeem) door een bout en moer 
te plaatsen, waardoor dit systeem nog doeltreffender en 
economischer werkt.

Ook dit systeem wordt handmatig gefabriceerd (TIG-laswerk) van 
dikwandig extrusie aluminium (2 mm). Dit is een hoogwaardig 
vliegtuigaluminium met een maximaal silicium gehalte.

Het frame heeft dezelfde degelijke productiemethode als de 
Universele Rolsteiger, alleen wordt de Fast-Clic Rolsteiger ® 
voorzien van de onder hoge druk gegoten, massieve aluminium 
verbindingspen met snel-sluitmethode.

Sterke punten :
•  Snellere en veilige montage en demontage
•  ARBO-technisch zeer aantrekkelijk door constante borging van de frames
•  Lage onderhoud- en reparatiekosten omdat de frames nooit knellen
•  De borgpen hoeft nooit meer ontgrendelt te worden
•  Uitwisselbaar met de meest gangbare types, merken. Met als grootste voordeel dat het unieke sluitsysteem  

 ook op deze types toepasbaar zal zijn
•  Al deze materialen voldoen aan de EN 1004 en aan de sterkte- en stabiliteitsberekeningen

 Fast-Clic Rolsteiger ®

1 2
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X-Frame
Een zeer licht en makkelijk hanteerbaar hulpframe 
welke gebruikt kan worden tijdens de opbouw als 
tijdelijke voorloopleuning. Op deze manier kunt u uw 
huidige steigermateriaal gewoon blijven gebruiken!



Advanced Guardrail System (AGS) Pro Rolsteiger
Hiermee volgt een revolutie in steigerbouw. Met dit unieke systeem
komt ASC tegemoet aan de vragen & eisen van de Arbeidsinspectie
en de veiligheid van de gebruiker van aluminium rolsteigers.

Boven de 2 meter platformhoogte worden de diagonaalschoren
vervangen door veilige voorloopleuningen. Hierdoor is er veiligheid
gewaarborgd op het moment als er omhoog gebouwd wordt.

Er is dus altijd een leuning aanwezig voordat je omhoog klimt.
Bovendien bestaat dit systeem uit veel minder onderdelen dan de
traditionele systemen zodat je de rolsteiger in snel tempo kunt
opzetten. De AGS rolsteiger is zowel op te bouwen in de vrije
ruimte als tegen de gevel. 
Hiervoor zijn verschillende 
configuraties te verkrijgen.

AGS XS
Na 3 jaar doorontwikkeling achter de schermen presenteert 
ASC met trots de AGS XS. Nog lichter in gewicht door minder 
gegoten onderdelen, nog betere pasvorm en gemakkelijker 
te transporteren.

Verder kan de AGS XS in tegenstelling tot elke andere 
voorloopleuning op 2 manieren gebruikt worden:

1 Als heupleuning; het plaatsen van de AGS op de bovenste sport 
van een opbouwframe, vervolgens de platformen plaatsen en vanuit daar de AGS vastklikken (bij het betreden van 
de bovenste platformen is er dan wel alleen een heupleuning aanwezig, voldoende voor de komende wetgeving 
per 1-1-2018 in Nederland).

2 Als heup en knie leuning; het plaatsen van de AGS op de bovenste sport van een opbouwframe en deze direct 
vergrendelen. Via deze wijze is er bij het betreden van het bovenste platform altijd een heup en knie leuning 
aanwezig. Uniek op het gebied van voorloopleuningen en nog veiliger.

ASC Rolsteiger + AGS Pro

Extra voordeel van de AGS Pro:
Rolsteiger is ook als gevelsteiger
te gebruiken indien deze 
maximaal 15 cm van de 
gevelsteiger geplaatst wordt.

Advanced Guardrail System Pro
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De ASC Euro Rolsteiger ® is een luxe steiger, 
en uniek te noemen in dit marktsegment. 
De steiger wordt geproduceerd met een zeer 
hoogwaardig aluminium (wanddikte 1,6 mm) 
en geleverd met een breedte van 0,75 m, 0,90 m, 
1,35 m en 1,50 m; de lengtematen zijn 1,90 m, 2,50 m, 
3,05 m en 4,00 m.

De ASC Euro Rolsteiger ® is uitermate geschikt 
voor professionals die hoge eisen stellen aan de 
veiligheid en het gebruiksgemak van de steiger:

•  De verschillende lichtgewicht onderdelen zijn 
 handig in vervoer, opbouw en opslag
•  De aluminium legering geeft nauwelijks af
•  De steiger heeft een hoogwaardige glans
•  De antislip van het (gerstekorrel) profiel op de 
 sporten werkt optimaal
•  De onderhoudskosten zijn laag doordat de frames 
 niet knellen
•  U hebt geen losse borgpennen nodig

Opbouwframe:
De opbouwframes hebben een unieke verbindingspen (de Euro-pen). Door deze zelfborgende verbindingspen 
kan de steiger maar op één manier worden opgebouwd. Dat betekent: optimale veiligheid en in zeer korte tijd te 
(de)monteren. Alle verbindingen zijn handmatig (TIG) gelast.
 
Platform:
Het platform bestaat uit een sterk, gelast, aluminium basisframe met:
•  Hoogwaardige, watervaste, multiplex plaat (met antislipprofiel)
•  Robuuste, massieve opleghaken
•  (naar keuze) een carbondeck (lichtgewicht) of een X-light carbondeck (extreem lichtgewicht), beide voorzien  

 van doorleghaken: als de steigers gekoppeld worden, beschikt u over een doorlopende werkvloer
•  Het voldoet aan de hoogste eisen: door de extra zware profielen voldoen de platforms ruimschoots aan   

 Klasse 3 (een vloerbelasting van 200 kg/m2 per platform)
 
Schoor:
De schoren zijn eveneens geproduceerd van hoogwaardig aluminium. Ze zijn voorzien van zeer robuuste, 
maar soepel werkende schoorklauwen, die rondom afgelast zijn. Ook deze schoren kunnen worden uitgevoerd 
met ons unieke, gepatenteerde Quick-Lock ® systeem.

Wiel en spindel:
De rolsteiger is voorzien van een polyamide wiel van 200 mm, met een dubbele remming (in zowel draai- als 
rolrichting). De aluminium spindel is tot 300 mm verstelbaar in hoogte. De maximale belasting is 250 - 800 kg, 
afhankelijk van het gekozen type. De wielen voldoen aan alle geldende keuringseisen.

Stabilisator:
De stabilisatoren zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, en in vaste of uitschuifbare uitvoeringen.  
Alle stabilisatoren zijn standaard voorzien van kunststofkoppelingen. Die zijn uitermate sterk en eenvoudig te  
monteren op de frames. 
 
AGS Light Euro 
Speciaal voor de Euro rolsteiger is er een AGS Systeem gemaakt. De AGS Light Euro. 
Ook verkrijgbaar de Easy-Clic rolsteigers. Deze frames zijn dof met een Euro-pen.

ASC Euro Rolsteiger ® 

1

2

3
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ASC Voorloopleuningen

AGS PRO

AGS XS

AGS X-FRAME

AGS LIGHT

De AGS Pro is lichter in gewicht en toch sterker. Compacter 
en smaller voor meer gebruikersgemak en beter stapelbaar 
voor transport en ook in overleg bij grotere aantallen in kleur 
naar keuze te bestellen.

Een zeer licht en makkelijk hanteerbaar hulpframe 
welke gebruikt kan worden tijdens de opbouw als 
tijdelijke voorloopleuning. Op deze manier kunt u uw 
huidige steigermateriaal gewoon blijven gebruiken!

De AGS XS is ideaal voor opslag en transporteren. 
Tevens kan deze als permanente voorloopleuning  
gebruikt worden. 

De AGS Light is een lichtere voorloopleuning.
Lichter in gewicht dan de AGS speedlock en  
efficiënt in gebruik. Tevens robuust en makkelijk 
te transporteren.
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De eenpersoons aluminium rolsteiger: 
sneller en veiliger kan één persoon een 
rolsteiger niet opbouwen! De XS 
(extra small) Tower kent een revolutionair 
en ijzersterk concept met een geïntegreerd 
ophangsysteem. De ASC XS-Tower ® is 
bovendien eenvoudig te transporteren met 
een trolley-systeem. 

In 8 tot 10 minuten monteert u een veilige 
werkhoogte tot 6,2 m. Waarmee werkhoogtes  
van 3,2; 4,2 of 5,2 m mogelijk zijn.

XS - Tower

Dé 1-persoons Aluminium Rolsteiger

Optioneel
ASC levert uw steiger in (elke) gewenste kleur, al dan niet voorzien van uw logo en/of 
bedrijfsnaam. Kies bij grotere oplage uw bedrijfskleur; de kwaliteit en professionaliteit  
stralen er vanaf.

Uiteraard voldoet de ASC XS-Tower ® aan de EN-1004 Klasse 3 en de TÜV-certificering.  
Ook is deze rolsteiger conform de geldende sterkte- en stabiliteitsberekeningen.  
ASC geeft 5 jaar volledige fabrieksgarantie.

Update:
Ook verkrijgbaar; De XSS-Tower 

met 8,2 meter werkhoogte

Kenmerken:
- Uitermate veilig en gebruiksvriendelijk
- Door één persoon veilig en gemakkelijk op te bouwen
- Weinig opslagruimte nodig door zeer compacte uitvoering
- Hoogwaardige, aluminium legering en volledig handmatig 
  gelaste verbindingen
- Standaard geleverd met het lichtgewicht Fast-Clic 
  kantplanksysteem en gecoate platformen
- Speciaal ontworpen stabilisatoren voor extreme belasting

Wielen
De ASC XS-Tower ® wordt standaard geleverd met industriële 
wielen (125 mm, dubbelgeremd en in hoogte verstelbaar) .
Gewichtsklasse tot 500 kg.  

Max. 150 kg
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De ASC XXL Rolsteiger is aanzienlijk breder dan een 
traditionele rolsteiger. 

U kunt de diagonaalschoren naast de platformen 
monteren, waardoor u elke gewenste platform-
hoogte realiseert zonder de schoren te verplaatsen. 

De ASC XXL Rolsteiger is uitermate geschikt voor 
elke professional die een groot werkoppervlak 
wil hebben. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan stukadoors maar ook 
aan bedrijven in (systeem)plafonds en in de
elektrotechniek. 

Deze XXL Rolsteigers hebben de volgende 
breedteafmetingen: 90 en 150 cm. 
De lengtematen zijn: 190, 250, 305 en 400 cm.

De ASC XXL Rolsteiger kan worden geleverd met elk type verbindingspen. De steiger is van dezelfde hoge 
kwaliteit als de traditionele rolsteigers uit het ASC assortiment (kwaliteitsklasse A).

ASC 150 - 90 (XXL) Rolsteiger



De ASC Uitwijksteiger is ontworpen om lichte 
werkzaamheden te verrichten aan uitstekende 
delen van gebouwen zoals balkons en galerijen. 

Maar de console is ook geschikt wanneer u 
kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden 
moet verrichten, zoals betonreparaties, 
schilderwerk en montagewerkzaamheden.

Het werkbordes is geschikt voor gebruik door 
twee personen inclusief hulpmiddelen, met een 
toegestane maximale belasting van 250 kg.

De ASC Uitwijksteiger is ontworpen op basis van 
de NEN-EN 1004 en getoetst aan de algemeen 
geldende regels voor veilig werken op hoogte 
zoals vastgelegd in art 3.16 van het Arbobesluit.

ASC Uitwijksteiger
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De ASC Trappentoren kent een vernieuwd concept, 
ontwikkeld op basis van specifieke vragen uit de markt. 
Deze trappentoren voldoet aan de meest recente Europese 
wetgeving.

De ASC Steigertrappen waaruit de toren is opgebouwd, zijn 
van hoogwaardig, lichtgewicht aluminium. Het nieuwe 
opbouwconcept van ASC maakt de toren zeer stabiel, 
comfortabel in gebruik en zeer eenvoudig te (de)monteren. 

Met dit concept kunt u bovendien altijd veilig naar boven en 
beneden klimmen. U hebt zelfs altijd een hand vrij voor 
gereedschap.

De ASC Trappentoren is voorzien van een uniek 
leuningsysteem, met een veilige uitstap op het werkplatform. 
Daarmee is het de eerste toren in zijn soort waarbij de 
leuningfunctie altijd aan de wettelijke eisen voldoet. 

De ASC Trappentoren wordt geleverd met een set 
scharnierende aluminium kantplanken, zoals wettelijk 
verplicht is.

ASC Trappentoren

De standaard module is de ASC Trappentoren ® 135:
- met dubbele horizontaalschoor en veiligheidsbeugel
- 1 x platform en set scharnierende aluminium kantplanken (75) 
- 4 stabilisatoren verplicht vanaf 4,2 m platformhoogte, bij vrijstaand gebruik
- verankering verplicht vanaf 6,20 m platformhoogte.

Optioneel verkrijgbaar platform met groot luik.



De aluminium ASC Renovatiesteiger is uitermate geschikt voor nieuwbouwwerkzaamheden en 
renovatieprojecten. In zeer korte tijd kan een blok (laagbouw)woningen rondom in de steigers worden gezet. 

De onderdelen zijn namelijk gemakkelijk te hanteren en de stelramen snel op te bouwen. Bovendien kunt u 
platformen tot een maximale lengte van 4 m gebruiken. De ASC Renovatiesteiger is eenvoudig te voorzien van een 
regenkap met afdekzeilen. 

Door de brede basis en verstelbare afstempeling tegen de gevel is een zeer stabiele steigerconstructie 
gegarandeerd. Ook is de gevel zelf op twee niveaus bereikbaar, bijvoorbeeld voor schilderwerk. 
Om de stabiliteit op zachtere ondergronden te verhogen, kunt u verstelbare spindels met voetplaat gebruiken. 

Door de scherpe prijsstelling is deze ASC Renovatiesteiger een economisch verantwoorde aanschaf, voorzien van 
alle gewenste gebruiksgemak.

ASC Renovatiesteiger
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De opvallendste eigenschap van de ASC Gevelsteiger 
is dat deze wordt opgebouwd uit standaard 
steigermaterialen: simpel, degelijk en financieel 
aantrekkelijk. De opbouwframes zijn gemaakt van 
een zeer hoogwaardige aluminium legering met een 
wanddikte van 2,0 mm.

De doorloopframes zijn voorzien van koppelstukken 
waarop de standaard diagonaal schoren worden 
bevestigd. De horizontaal schoren en platforms van 
de ASC Universele Rolsteigers completeren de 
ASC Gevelsteiger .

Het unieke van het concept is dat de opbouwframes bovenhands worden 
opgebouwd, waardoor er altijd een leuning op het werkplatform aanwezig is. 
Dat betekent dus dat u veel veiliger kunt (de)monteren.

Binnen een mum van tijd is de ASC Gevelsteiger op te bouwen tot een 
vloerhoogte van 18 meter en een werkhoogte van ruim 20 meter. 

De lengte is geheel naar wens aan te passen; u kunt de standaard 
platformlengtes gebruiken (190, 250, 305 en 400 cm). Voor divers 
leuningwerk en uitbouw mogelijkheden kunt u bij uw ASC-Dealer terecht.
- Maximale belasting per platform: 150 kg p/m2

- Maximale opbouwhoogte: 18 m platformhoogte, gerekend vanaf de grond.

Verkrijgbaar in 75 en 90 cm breed.

ASC Gevelsteiger

75 cm breed



De ASC Trapgatsteiger is de veiligste oplossing voor het werken in trapgaten en bij trapopgangen. 
U kunt de ASC Trapgatsteiger op zeer veel manieren afstellen, waardoor de steiger onder bijna alle omstan-
digheden te gebruiken is.

Een standaard set bestaat uit:
- ASC Doorloopframe 75-200
- ASC Opbouwframe 75-28-1 
- ASC Opbouwframe 75-28-2
- ASC Leuningframe 75-50-2
- Houten platform 190 met luik
- Stelpoten (4x)
- Horizontaal schoor 190
- Dubbele horizontaal schoor 190 
- Instelbare muursteun met koppelingen
- Speciale diagonaalschoor
- Set scharnierende aluminium kantplanken 75-190

Als er geen vaste trap aanwezig is, kan de ASC Trapgatsteiger zodanig aangepast worden dat deze aan het  
trapgat wordt bevestigd. Eventueel kan een losse ladder hierbij als trap dienen.

ASC Trapgatsteiger

Het werkplatform is altijd vrij toegankelijk door het luik. 
De trapgatsteiger wordt als set geleverd en bestaat uit veel 
standaard componenten van de ASC Rolsteigers.
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ASC Daksteigers

Daknoksteiger / Daksteiger Compleet 
De ASC Daksteiger is het ideale hulpmiddel bij werkzaamheden 
aan een dakkapel en/of schoorsteen. De daksteiger is snel te 
plaatsen op daken met een hellingshoek van 30 tot 60º en kan 
worden uitgebouwd tot elke gewenste lengte en breedte.

       Nokstuk            Dakligger / Opbouwframe

De dakligger ofwel het opbouwframe van deze daksteiger kan direct aan het 
nokstuk worden gemonteerd. U kunt zelf de werkhoogte bepalen door de 
dakligger te verhogen met opbouwframes (verkrijgbaar in diverse uitvoeringen).

Daksteiger Groot
De Daksteiger Groot is zeer gemakkelijk te monteren. 
Er kunnen tot vier platforms buiten de steiger worden geplaatst. 
U beschikt dan over een zeer grote werkruimte tot aan de 
dakkapel. Wilt u vanaf de dakkapel veilig verder het dak op, 
dan kunt u eenvoudigweg links en rechts het hekje openklappen. 

Deze daksteiger is daarmee ideaal voor professionals die aan dak, 
dakkapel of schoorsteen werken.

Daksteiger UNI 
De Daksteiger UNI kunt u gemakkelijk plaatsen op een daknok  
met behulp van de nokbeugels. De UNI wordt gemaakt met de 
kwaliteits producten van ASC.
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Deze kunststof rolsteiger biedt een veilige toegang en werkplek 
voor werkzaamheden:
- Bij explosiegevaar (vooral statische elektriciteit) 
- Bij brandgevaar 
- In de directe nabijheid van hoogspanning
- In een schone omgeving (bv. in de levensmiddelenindustrie).

Het glasvezelversterkte kunststof is uitermate robuust en resistent 
tegen elektrolytische corrosie door zout water en/of beschadigingen 
door zuren. Daardoor is de Carbon rolsteiger:
- Niet geleidend
- Niet oxiderend
- Gemakkelijk schoon te maken
- Niet corrosief

De Carbon rolsteiger geeft u bovendien een stabiel werkplatform dat 
gemakkelijk is te (de)monteren en te vervoeren.

Carbon steiger
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ASC Layco

De Layco Rolsteiger wordt gefabriceerd bij een 
speciale ASC productieafdeling. Deze rolsteiger 
van 3 mm dik aluminium voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen. 

De sportafstand van de opbouwframes is slechts 
250 mm; zij worden in het midden nog eens extra 
ondersteund door een staander. 

Het resultaat: een ongekend grote stabiliteit en 
een zeer lange levensduur. Deze rolsteiger is een 
van de sterkste en betrouwbaarste in zijn soort.

De platformen worden geleverd met het industriële 
ASC Dubbelprofiel, voor nog meer breedte en 
stevigheid. 

Deze rolsteiger is in twee maten verkrijgbaar: 
breedte 800 en 1500, lengte 1800 en 2850.

De Layco Rolsteiger is uitstekend te combineren 
met andere systemen die dezelfde maat voeren. 

De steiger kan worden geleverd met alle varianten 
van doorloop- en middendoorloopframes, 
uitwijkconsoles, etc.

Voor de Layco Rolsteiger is een extra zwaar, industrieel wiel ontworpen met 
een stalen spindel en extra zware lagers en wielkransen.

De schoorklauw is een geheel eigen ontwerp, specifiek bedoeld voor zwaar 
(industrieel) gebruik. De luchtdicht gegoten, aluminium behuizing is voorzien 
van een dikke, massieve, aluminium schoorhaan, die een sterke en tolerante 

verbinding garandeert.

Alle schoren zijn vervaardigd van 3 mm dik aluminium.
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ASC heeft een bijzonder type rolsteiger ontwikkeld: de Cust-made 
Rolsteiger. Deze rolsteiger heeft een afwijkende afmeting, met 
een sportafstand van 25 cm en acht horizontale sporten ingelast.

De Cust-made Rolsteiger wordt geleverd in twee uitvoeringen: 
smal (75 cm) en breed (135 cm). De wanddikte van de schoren 
en de buizen van het opbouwframe is 2,0 mm.

Deze rolsteiger is uitstekend te combineren met andere systemen 
die dezelfde maat voeren.
 

ASC Cust-made



De door ASC internationaal gepatenteerde Quick-Lock ® 
schoorklauw (patentnr.: 4.706498.022) is een revolutie 
in de steigerbouw. 

Door deze unieke uitvinding wordt een rolsteiger niet 
alleen veiliger, maar u kunt deze ook nog eens vele 
malen sneller opbouwen.

Daar het hele systeem maar uit één onderdeel bestaat 
(geen losse haantjes en veertjes meer) is de 
Quick-Lock ® schoorklauw erg robuust

Kenmerken van de ASC Quick-Lock ®:
- Zeer gebruiksvriendelijk (uw rug wordt tijdens de montage veel minder belast)
- Veel lagere onderhoudskosten van de steiger
- Het hele systeem als één onderdeel (geen losse haantjes en veertjes meer)
- Veel robuuster en met een langere levensduur dan traditionele schoorklauwen
- Groter verbindingsvlak dan bij de traditionele schoorklauw.

Werking
De Quick-Lock ® werkt heel simpel: klik met een draaiende beweging de Quick-Lock ® schoorklauw op de sport of 
staander. Bevestig de schoor aan andere kant met een standaard schoorklauw.

U blijft dus aan de kant van de standaard schoorklauw staan en 
u hoeft niet meer naar de andere kant van de steiger te lopen. 

Bovendien hoeft u niet meer te bukken om de diagonaalschoor te 
verwijderen. Demontage is, na de standaard schoorklauw te 
hebben weggenomen, met één draaiende beweging gedaan.

ASC Quick-Lock ®

1 2 3

Video: werking Quick-Lock ®
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ASC Platformen

De ASC Platformen combineren industrieel design met hoogwaardige, 
aluminium (vliegtuig)legeringen. Dat heeft een dubbel gedragen 
profiel opgeleverd, ofwel: de platformen zijn veilig, en tegelijk licht 
in gewicht. 
 
ASC gebruikt extra sterke tussenliggers, die allemaal driekwart 
rondom zijn gelast. Hierdoor heeft een ASC Platform een zeer solide 
en stijve constructie met zeer veel draagvermogen. Deze constructie 
is zo robuust dat ze niet alleen voldoen aan de normen voor Klasse 3 
(2 kN p/m2), maar zelfs geschikt zijn als gevelsteiger in Klasse 4 
(3 kN p/m2). 

Het houten ASC Platform wordt voorzien van een van de beste Finse 
houtsoorten. Dit zogenaamde Fortodeck bestaat uit zeven lagen 
verlijmde, waterafstotende opbouw. Uiteraard is de vloer voorzien 
van de verplichte, slijtvaste antisliplaag; de opleghaken van massief 
aluminium zijn 2 cm dik zorgen voor nog meer veiligheid. De afwerking van luiken, scharnieren en andere 
verbindingsmaterialen is van de allerhoogste kwaliteit en staat garant voor een lange levensduur.

Houten  
deck

ASC Carbondeck (lichtgewicht)
ASC levert ook platformen met ASC Carbondeck. Hierbij is het Fortodeck vervangen 
door een kunststof vloerplaat: het Carbondeck. De structuur van het ASC Carbondeck 
bestaat uit een polyester honingraatprofiel met vezelversterkte onder- en 
bovencomponenten. Deze constructie is maar liefst 25% procent (4 kg) lichter dan 
een houten platform, maar geeft wel eenzelfde extreme stevigheid. Bovendien heeft 
een Carbondeck platform een nog langere levensduur dan het Fortodeck.

ASC X-Light Deck ® (ultralichtgewicht)
Het ASC X-Light Deck ® is een hightech platform: een aluminium profiel is 
gecombineerd met gelaste en geschroefde tussenliggers en een Carbondeck. 
Hierdoor is een perfecte combinatie ontstaan van stevigheid en weinig gewicht.

Kenmerken van het ASC X-Light Deck:
- Blauw gecoate liggers (schone handen tijdens de montage)
- Zeer licht in gewicht (minder risico op overbelasting van de rug)
- Uiterst makkelijk hanteerbaar
- Aan de onderzijde voorzien van speciale draagbeugels
- Lange levensduur.

Dit platform is voorzien van lichtere haken; door de nieuwste montagetechnieken 
weegt het ruim 5 kg minder dan een standaard houten ASC Platform.

Euro 
profiel
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Kantplanken

Op de werkvloer zijn kantplanken (behalve op een loop- of passagevloer) verplicht. 
Standaard levert ASC een set houten kantplanken. De set is voorzien van kunststof 
houders: een eenvoudige en economisch verantwoorde oplossing. Wij leveren 
echter ook sets met aluminium kantplanken en ASC Fast-Clic ® kantplanken. 

Set houten kantplanken
De houten set is eenvoudig te monteren met de kunststof 
houders. Bij de Universele Rolsteigers wordt het hout 
standaard in blauw geleverd.

Set aluminium kantplanken
De aluminium set is lichter in gewicht en heeft een langere 

levensduur dan de standaard set. Deze set is eveneens 
voorzien van kunststof houders.

Set Fast-Clic ® kantplanken
De scharnierende Fast-Clic kantplanken (2 mm dikte) zijn 
van een zeer hoogwaardige aluminium legering gemaakt; 
de scharnieren zelf van geëxtrudeerd aluminium met 
rvs-pennen. Elk scharnier is geheel te demonteren voor 
onderhoud of vervanging. De Fast-Clic is afgewerkt met 
netjes afgeronde inslagdoppen.

Het systeem is zeer degelijk en eenvoudig. Bij het uitklappen 
klemt de set zich vanzelf tussen de staanders en ligt
daarmee gelijk vast. De set kantplanken is 150 mm hoog 
(EN 1004) en biedt voldoende bescherming tegen 
eventuele vallende gereedschappen en/of andere 
materialen. De scharnierende Fast-Clic kantplanken leveren 
dus optimaal gebruiksgemak, zonder losse onderdelen en 
een grotere veiligheid.

1 2
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Professionals gebruiken de ASC Loopbrug al jaren. Door een 
continue doorontwikkeling is een uiterst stabiele, lichtgewicht 
brug ontstaan met een groot gebruiksgemak:

- De belangrijke hoofddrager wordt vervaardigd uit een 
 aluminiumlegering die de constructie optimale stijfheid 
 en een grote belasting geeft
- De ondersteunende, dwars dragende constructieprofielen 
 zijn vervaardigd van licht maar sterk aluminium
- Het lichtgewicht loop- en werkoppervlak is extra stabiel
 waardoor minder risico op beschadigingen ontstaat
- De verplichte antisliplaag van het profiel bestaat uit 
 eenvoudig vervangbare, aluminium antislipplaten
- De leuninghouders zijn zeer eenvoudig en stabiel te plaatsen 

De leuningen kunnen zowel links als rechts gemonteerd worden. 
Doordat ze inklapbaar zijn, ontstaat minder schade tijdens het 
transport. 

Gebruikt u de loopbrug als werkplek, dan zal deze leuning 
uiteraard moeten worden uitgevoerd met kantplanken.
 
Alle aluminium loopbruggen voldoen aan de minimale, wettelijke 
belasting van 150 kg per m2 en zijn geheel conform de 
HD 1004 – P6. 

De loopbruggen zijn 15 cm hoog en de breedte van de loopvloer
is 61 cm. 

Optioneel
Als toevoeging kunnen de aluminium loopbruggen worden voorzien van haken 
met opwaai- beveiliging, die door hun versprongen montage één lange loop- / 
werkvloer kunnen opleveren.

De verkrijgbare lengtes zijn standaard 3 t/m 8 meter (maatwerk mogelijk).

ASC Loopbruggen (Alu Stages)
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Om ongewenste gasten op uw rolsteiger te weren adviseren 
wij de anti-inklimbeveiliging. 

De rolsteiger is dus niet vanaf de buitenzijde te beklimmen, 
zonder de aparte ladder. Deze ladder is omhoog te klappen 
en afsluitbaar.

Hierdoor kunt u op elk moment de toegang tot de steiger 
belemmeren. Alle onderdelen zijn slijvast en ontworpen om 
ongewenste klimmogelijkheden te voorkomen.

Bijkomend voordeel is dat voorbijgangers in smalle straten 
gewoon onder de steiger kunnen doorlopen.

De anti-inklim set is verkrijgbaar voor zowel de brede als
smalle rolsteiger, in de lengtes 250 of 305 cm.

Deze anti-inklim set voldoet ruim aan de Norm NEN-EN 1004.

Anti-inklimbeveiliging



Dakrandbeveiliging plat dak 
 
De aluminium dakrandbeveiliging is door ASC zelf ontwikkeld door bestaande basismaterialen te 
combineren met de nieuwste verbindingstechnieken. Dit kwaliteitsproduct is niet alleen uitermate veilig op te 
bouwen, maar is ook zeer gebruiksvriendelijk. De oersterke aluminium koppeling dient als staanderklem op de 
inklapbare dakrandvoet. De aluminium dakrandvoet is vervaardigd uit een 3 mm dik profiel: de perfecte combinatie 
van gewicht en vooral degelijkheid. Het klik-scharniersysteem zorgt voor een veilige afgrendeling van de werkplek. 
Door dit scharniersysteem kan de dakrandbeveiliging tijdens de werkzaamheden ter plekke eenvoudig omhoog 
worden geklapt.

Door de aluminium koppeling zijn de leuningdelen variabel te koppelen.  
Hierdoor hoeft het systeem niet meer op maat te worden gesteld maar  
kunt u direct beginnen met afmonteren. De maximale overspanning  
tussen twee dakrandvoeten is 3 m, identiek aan de lengte van de  
leuningbuizen. Kortere overbruggingen zijn uiteraard mogelijk. Het  
systeem is berekend op een piekbelasting van 300 kg op het 
zwakste punt (het midden van de leuningdelen, op 1,5 m).

 
 
ASC levert ook instelbare en vaste hoekverbindingen voor de dakrandbeveiliging. Het gehele systeem wordt op 
zijn plaats gehouden door een ballastblok van 22,5 kg per dakrandvoet. Deze ballastblokken zijn vervaardigd van 
het sterke B25 betonmix.

ASC RPS ® (Roof Protection System) het schuine dakrandbeveiligingsysteem 

Naast het veel gebruikte standaard dakrandbeveiligingsysteem met ballastblokken heeft ASC ook het schuine  
dakrandbeveiligingsysteem ontwikkeld. Met dit unieke systeem kunt u ook op schuine daken (ook te gebruiken op 
vlakke daken met een kleine opstaande rand) snel en gemakkelijk een veilige werkplek creëren. 
Het systeem kan gemakkelijk direct in de goot geplaatst worden en met 
telescopische armen rust deze op de gevel van het pand. 
Bijna alle maatvoeringen zijn mogelijk door het legio aantal instel  
mogelijkheden. Montage geschiedt zeer snel en veilig. Door de  
klemverbinding van de aluminium koppelingen bent u nooit gebonden aan  
vaste maten, wat het gebruik en montage zeer eenvoudig maakt.  
De dakrandbeveiliging kan oneindig aan elkaar gekoppeld worden en is  
als optie te voorzien van vaste en/of instelbare hoekstukken.
Je kunt een kantplanken gebruiken door ze tussen de gemonteerde haken  
te klemmen.
 
ASC Patbox 
 
De Pat-Box is een uniek product voor veilig werken op daken.  
Hiermee kunt u snel overal op het dak werken zonder iedere 
keer een dakrandbeveiliging op te zetten en te verplaatsen, demontabel voor transport. 
Afmeting set: 250 x 250 met wielen. De ASC Pat-Box voldoet aan de NEN-EN 13374-A.

Dakrandbeveiliging
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ASC Uni-tentkap ®
De ASC Uni-tentkap ® biedt de oplossing voor een 
universele overkapping voor elk type en merk steiger. 
De ASC Uni-tentkap ® past zowel op smalle als brede 
rolsteigers dus u hoeft niet meer te kiezen als u een 
overkapping aanschaft. 

De ASC Uni-tentkap is geschikt voor beide afmetingen: 
de overkapping is minimaal 60 tot maximaal 175 cm breed. 
U kunt kiezen uit een positieve hellingshoek (in elke 
gewenste gradenstand) of een aflopende hellingshoek 
(bijvoorbeeld voor afwatering in de goot). 

De unieke knikconstructie (in drie stappen) kan traploos 
worden ingesteld in elke willekeurige hoek en lengte. Wan-
neer de lengte aan de voorzijde in zijn kortste stand wordt 
gebruikt, steekt aan de achterzijde een telescoopbuis uit. 

Hierop kunt u een horizontaalschoor gebruiken, waardoor 
aan de achterzijde meer ruimte in de tentkap ontstaat.

Overkappingen

Gootkapstaander
Door een juiste afstelling van de telescopische scharnierstukken kan de tentkap altijd strak opgespannen worden, 
waardoor het klapperen van het zeil tot een minimum wordt beperkt.
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Onze steigeraanhangwagens zijn ontwikkeld om uw rolsteigers efficiënter en doelmatiger te vervoeren. 
U ziet in één oogopslag uw materialen en het laden en lossen levert u veel tijdsvoordeel op. Uiteraard kunnen de 
aanhangwagens ook worden gebruikt om uw ladders en trappen te vervoeren. U kunt de aanhangwagens 
gebruiken met een standaard rijbewijs B. 

Steigeraanhangers

X Carrier 
De X Carrier is een “afsluitbare steigeraanhanger”.
Met de X Carrier vervoert u tot 10 meter platformhoogte 
rolsteiger. Verder wordt al uw materiaal met het 
vergrendel mechanisme beveiligd tegen diefstal en schade.
Afmetingen 250: L390 x H195 x B180
Afmetingen 305: L440 x H195 x B180 
Ook verkrijgbaar met transportbeugel voor de AGS Pro te vervoeren.

Steigertransporter
Met de steigertrolley slaat u gemakkelijk al 
uw steigermateriaal op. 
Door de 4 zwenkwielen blijft deze verrijdbaar. 
Tevens is de steigertrolley in zijn geheel 
op een standaard aanhanger te plaatsen en 
hiermee te transporteren. 
Één persoon kan de steigertrolley gemakkelijk in-/uitladen.

Heftruckplateau
Dé oplossing tussen de steigeraanhanger en een opslag rek 
is het nieuwe stalen Heftruck Plateau van de standaard 
Basic-carrier van ASC.

Afmetingen plateau: (280Lx125Bx170H) Gewicht: 130 kg
De breedte van het complete heftruck plateau is 148 cm
Het 4 mm dikke onderstel is zeer robuust, licht in gewicht en vrij 
van onderhoud. Door de toegepaste techniek is het frame zowel in 
de breedte als in de lengte op te pakken door een heftruck en te 
laden in de meest standaard aanhangers.

Basic Carrier
De Basic Carrier is een eenvoudige, degelijke constructie voor het 
vervoer van maximaal 14 meter platformhoogte. In combinatie met 
extra steigerwielhouders kunt u hier ook twee kleinere torens met 
toebehoren mee vervoeren. Ook verkrijgbaar met transportbeugel 
voor de AGS Pro te vervoeren.
Afmetingen: 
L369 x H208 x B208 cm 
Gewicht: 305 kg (leeg)

Als optie leverbaar met transportbeugels om 
de AGS Pro veilige mee te kunnen transporteren.
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Steigerwielen
ASC levert een zeer breed assortiment professionele (steiger) wielen. 
Standaard worden de ASC Rolsteigers voorzien van 200 mm 
dubbelgeremde wielen. Deze zijn vervaardigd uit een hoge kwaliteit 
kunststof met een zachtere toplaag (geen beschadigingen aan de vloer).

De gegalvaniseerde, stalen spindel met kunststof vulhoes en een degelijke 
uitvalbeveiliging zorgen voor een zeer stabiel en betrouwbaar geheel.

Naast het grote assortiment (steiger)wielen leveren wij diverse industriewielen. 
Neemt u contact met een van de ASC-dealers of het hoofdkantoor van ASC 
voor meer informatie hierover. ASC heeft 
voor alle situaties een oplossing en mocht 
die nog niet aanwezig zijn, dan creëren 
wij deze graag voor u.

Accessoires voor rolsteigers

De steigerbumper van ASC. Gepatenteerd met een 
wereldwijd octrooi.

Dit innovatieve product beschermt uw muren, gevels 
en kozijnen tijdens het werken met een kamersteiger, 
rolsteiger of hoogwerker.

Uw eigen steigerbumper?
Wij kunnen de steigerbumper 
geheel naar uw wensen aanpassen.

Steigervoeten
De ASC Steigervoet is ontwikkeld na vragen uit de markt. 

Vaak is het moeilijk om rolsteigers op een vaste en stabiele ondergrond 
neer te zetten. De Inspectie SZW schrijft echter voor dat de rolsteiger 
alleen mag worden opgebouwd op een ondergrond die horizontaal en 

stabiel van structuur is. In de praktijk levert dat vaak problemen op. 

Met de steigervoet lost u dat probleem op! 
U vergroot hiermee het oppervlak, waardoor de druk per cm2 wordt 

verkleind tot 400 % t.o.v. een gewoon steigerwiel.

Transport Frames
ASC heeft een frame ontwikkelt om van uw rolsteiger materiaal makkelijk 
een trolley te maken zodat je je steiger materiaal handig kan vervoeren. 
Je kan ook makkelijk je rolsteiger materiaal bundelen en opslaan. 
Het frame is universeel die op ieder frame past. 
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Uitbreidingsopties voor rolsteiger

Dakconsole
Dit is een zeer handig hulpmiddel om dakkapellen en schuine daken bereikbaar te 
maken vanaf een rolsteiger. De dakconsole is op snel en eenvoudig te monteren 
op iedere hoogte. U bevestigt de dakconsole aan de buitenkant van de rolsteiger 
met stalen draaikoppelingen. 

De console rust aan de onderzijde tegen de staander van het 
opbouwframe; het T-stuk 
– Voorzien van een kunststof beschermhuls om schade aan de dak        
   pannen te voorkomen 
– Steunt op het dak.

Scaffmover
De Scaffmover is een echte gadget. Met de Scaffmover kunt u de ASC 

Rolsteiger of Kamersteiger veilig verplaatsen, terwijl u erop staat. Met de 
afstandsbediening verplaatst u de steiger naar voren, achteren, links of 

rechts. De gebruiksvriendelijkheid van de Scaffmover is het resultaat van 
een uitgebreid ontwikkel- en testproces. 

De Scaffmover kan volledig om zijn eigen 
as draaien, maar blijft wel binnen de eigen 

draaicirkel en komt dus niet buiten de steiger. 
Bovendien werkt de Scaffmover zelf als rem op 
de steiger; u hoeft de steiger dus niet zelf op de 

rem te zetten en/of te ontgrendelen.

Steigertrappen
De steigertrappen zijn van hoogwaardig, 
lichtgewicht aluminium. 

Het nieuwe opbouwconcept van ASC 
maakt de toren zeer stabiel, comfortabel 
in gebruik en zeer gebruiksvriendelijk bij 
montage en demontage.

Safety Click ® Type VI
De Safety Click ® type VI is een los aluminium 

frame welke met aluminium buiskoppelingen aan de 
kamer-vouwsteiger gekoppeld kan worden. 

Hierbij kan bijna ieder type ladder geplaatst worden 
in de Safety Click ® en is de vouwsteiger gereed 
voor een veilige toetreding tot het werkplatform.

 
Door de robuuste en vriendelijke constructie van de 

Safety Click ® type VI, kan het frame ook 
ingeklapt worden aan de vouwsteiger. 

Dit maakt het transport eenvoudig en veilig.
Meer informatie over de Safety Click ® vindt u op 

pagina 52 en 53.
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Nederlandse nieuwe opbouwmethode (verplicht sinds 1-1-2018)

Uitgangspunt voor de nieuwe opbouwmethode is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal 
een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Dit geldt voor Nederlandse  
regelgeving. Vanzelfsprekend moeten platformen altijd van een bovenleuningen, tussenleuningen en kantplank 
zijn voorzien. Er zijn verschillende systemen ontwikkeld door fabrikanten en leveranciers die aan dit  
veiligheidsniveau voldoen. In hoofdlijnen kunnen die zijn: 

- Het aanbrengen van hulpframes en eventueel knieleuningen.  
- Het aanbrengen van definitieve hulpframe en eventueel knieleuningen. 
- Het aanbrengen van samengestelde systeemelementen die leuningwerk en diagonalen vervangen. 

Het vernieuwde A-blad rolsteigers zal worden opgenomen in diverse Arbocatalogus en krijgt daarmee meer  
betekenis. Arbocatalogus volgen de stand van de techniek en geven invulling van door de overheid gestelde 
doelvoorschriften om veilig te kunnen werken.

Als u gebruik maakt van in een (goedgekeurde) Arbocatalogus aangeboden maatregel, voldoet u aan hetgeen de 
Inspectie SZW (Arbowetgeving) van u verlangt.
Dit betekent echter niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u 
in staat om op een andere aantoonbare manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. 
Inspectie SZW wijst erop dat bij constatering van valgevaar geen concessies worden gedaan en in voorkomende 
gevallen zal overgaan tot stillegging van de werkzaamheden en het opleggen van een boete.
 
1. De voorloopleuning dient men te plaatsen voordat de platformen geplaatst zijn in de steiger (vanaf de 2e   
   sectie). Plaats de voorloopleunig op de 3e sport van het volgende frame. Maak nu het transportbandje los.

2. Klik de uiteinden van onderen op de sport en plaats het platform. 
 Belangrijk: Het werkplatform dient altijd voorzien te zijn van een kantplankenset

3. Nu kan men dóór het luik van het platform gaan om vervolgens op een veilige manier verder te kunnen  
 bouwen aan de volgende sectie van de rolsteiger.
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Opbouwinstructie:

Nederlandse nieuwe opbouwmethode
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De ASC A-line Kamersteiger is in 1994 ontwikkeld, in samenwerking 
met de verhuursector. Deze kamersteiger is van zeer hoogwaardige 
kwaliteit en daarmee geschikt voor professioneel gebruik.

In de Benelux is ASC dan ook al jaren marktleider in dit segment.

De kenmerken van de ASC A-Line Kamersteiger:
- Simpele en degelijke uitvoering
- Zeer economisch in het gebruik
- Met (dikke) massieve, aluminium draaibussen geproduceerde vouwunit
- Volledig handmatig gelast en gemonteerd opbouwframe 
- Een grote stabiliteit en lange levensduur
- Voldoet aan alle kwaliteitseisen (NEN-EN 1004)
- Lengte: 190 cm, Breedte: 75 cm, Hoogte: 195 cm.

De standaard afmetingen zijn kamersteiger 75 cm breed. Ook leverbaar in 90 breed en 135 breed. Daarnaast leveren 
wij de telescopische kamersteigers in de volgende afmetingen:
- 0,75 * 190/250/305 (telescopisch)
- 1,35 * 190/250/305 (telescopisch)

De ASC A-Line Kamersteiger wordt geleverd in aluminium 
(dof of glans) met diverse verbindingspennen. 

De ASC A-Line Kamersteiger wordt standaard geleverd met dubbelgeremde kwaliteitswielen. 
Uiteraard hebben deze wielen een DIN-keuring (N-EN 4422). De diameter is 150 mm en het 
totale draagvermogen is 450 kg. De standaard uitvoering van de ASC A-Line Kamersteiger is 
daarmee de degelijkste in dit marktsegment. Ook voor dit product geldt een levenslange  
garantie op het laswerk.

De standaard kamersteiger is uit te breiden met vouwunits of opbouwframes tot een rolsteiger 
met een maximale werkhoogte van 7,5 m. Hiervoor worden de standaard rolsteigers  
(bv. de ASC Universele Rolsteiger) van 0,75 m tot 1,90 m gebruikt. 

Kamersteiger A-Line

Standaard  Optioneel
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Kamersteiger XXL

ASC heeft de Kamersteiger XXL speciaal ontwikkeld 
op vraag uit de markt. Zowel de stukadoors,
afbouw- en plafond bedrijven kunnen vaak al hun 
spullen niet kwijt op een standaard werkvloer van 
bijvoorbeeld 1.35 * 2.50.

Deze branche heeft behoefte aan veel
gereedschap/ opslag en wil hierbij de steiger ook niet 
vaak hoeven te verplaatsen. De Kamersteiger XXL 
heeft een oppervlakte van 2.00 * 2.50 (= 5m2). 
Deze is geheel opvouwbaar door het zeer 
robuuste scharniersysteem.

Tevens is de Kamersteiger XXL eenvoudig uit te 
breiden met een leuningsysteem rondom. De 
industriële wielen van 150 mm zorgen voor een 
stabiele basis die zeer makkelijk te verplaatsen is.

De combinatie van industriële kwaliteit en
compactheid maken de Kamersteiger XXL tot zeer
vriendelijk arbeidsmiddel.

Uitbreidbaar met een leuning
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Naast het aanbieden van een groot en divers assortiment aan trappen ontwikkelt ASC ook trappen  
geheel op maat. Heeft u een vraag hierover of bent u gewoon benieuwd naar wat de mogelijkheden neem vrijblijvend 
contact met ons op. ASC heeft de kennis, ervaring en mogelijkheden in huis om u de juiste en betaalbare oplossing te 
bieden.

Maatwerk trappen



ASC introduceert een nieuw assortiment trappen op de Europese markt. Meer dan twee 
jaar ontwikkeling zit in deze innovatieve kwaliteitsproducten. We hebben goed gekeken naar onze 
bestaande trappen, en vooral: hoe we die konden verbeteren door innovatieve oplossingen.
 
Alle treden, zowel van de dubbele trap als van de bordestrap, zijn gefelst, gelast en nog eens extra 
opgesloten in het profiel. De ASC Trappen worden uitgevoerd met een uniek vergrendelingssysteem.

Bordes trappen
Onze vernieuwde bordestrappen kenmerken zich door:
- Een solide vergrendelingssysteem op het bovenste platform
- Een hoogwaardige kwaliteit scharnieren
- Een geborgd bordes dat zorgt voor een uitermate stabiele werkplek 
- Compleet met gereedschapsbakje
- Extra verstevigingshoeken aan alle treden
- De trappen zijn anodisatie-proof en minimaliseren cq verminderen het af  
    geven op bijvoorbeeld handen

Dubbele trappen
Onze vernieuwde dubbele trappen kenmerken zich door:
- Een extra vergrendel beveiliging – een unieke hendel, die de trap in 
 beveiligingsstand drukt en daardoor een optimale stabiliteit garandeert
- Een hoogwaardige kwaliteit antislipdoppen voor optimale veiligheid 
- Met extra spreidbanden voor nog meer veiligheid
-  De trappen zijn anodisatie-proof en minimaliseren cq verminderen het af  
    geven op bijvoorbeeld handen

ASC geeft 5 jaar garantie op alle lasverbindingen.
Alle kunststof onderdelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en kennen een 
lange levensduur.

ASC Trappen
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Premium ladders
De ASC Premium Ladder heeft kwaliteit en lichtgewicht perfect gecombineerd. 
Deze ladder is voorzien van een hoogwaardige coating en heeft daardoor een zeer mooie en degelijke uitstraling. 

De ladders voldoen uiteraard aan alle gestelde 
Nederlandse en Europese eisen.

De ASC Premium Ladder is te gebruiken in de 
A-stand t/m 12 treeds (vrijstaand) en als opsteekladder. 

De belangrijkste kenmerken zijn:
- Alle sportverbindingen zijn tweemaal gefelst 
 en zijn opgesloten in het ladderprofiel; speling 
 en/of kantelen van de sport is daardoor onmogelijk
- Alle verbindingsstukken, gemaakt uit massieve 
 delen, zijn geschroefd
- Alle doppen zijn van hoogwaardig, slijtvast 
 natuurrubber

Deze Premium lijn is standaard slijtvast gecoat. Dit voorkomt 
oxidatie van het aluminium en u krijgt geen vuile handen. 
Wij kunnen ook niet-gecoate ladders leveren in afwijkende 
afmetingen en uitvoeringen. 

De ladders kunnen worden voorzien van de Laddergrip ®, 
een product waarvan het patent sinds 2009 in 
handen van de ASC Group is. De Laddergrip ® 
is de enige, écht veilige oplossing om het wegschuiven van 
de ladder te voorkomen. 

Als u deze ladderaccessoire gebruikt, wordt de druk altijd 
evenredig verdeeld en wordt de belangrijkste oorzaak van 
ongevallen weggenomen; 80% daarvan ontstaat doordat de 
ladder wegglijdt.

Premium trappen
De ASC Premium Bordestrappen en Dubbele trappen zijn zeer
robuust, sterk en toch lichtgewicht. De trapbomen zijn voorzien
van een industriële coating, die corrosie van het aluminium
voorkomt. U krijgt bovendien geen vuile handen.

De brede treden zijn niet alleen gefelst, maar worden
ook voorzien van popnagels voor extra stabiliteit.

Verdere kenmerken zijn:
- Geen hinderlijke spreidstandbanden
- Breed stavlak en antislipprofiel op de treden
- Robuuste kunststof voeten.

Alle dubbele trappen worden geleverd met een
veiligheidsbeugel; alle bordestrappen met een
handig gereedschapsbakje.

Uiteraard voldoen ook alle Premium Trappen aan
de geldende normen en keuringseisen:
VGS Veiligheidsgarantie, Warenwet,
NEN 2484, EN 131.

ASC Premium ladders en trappen

Uniek, de geintegreerde 
spreidstandbeveiliging
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Voorzien van het unieke D-sport dat zorgt voor nog meer stabiliteit, 
langere levensduur en groter sta-oppervlak. 

Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo 
gemakkelijk in een A-stand (t/m 12 treeds). 

Uiteraard voldoen alle XD ladders aan de geldende normen en 
keuringseisen:

- VGS Veiligheidsgarantie
- Warenwet
- NEN 2484
- EN 131

Met de XD ladder werk je veilig.
De opsteekhaak met veiligheidspal 

voorkomt dat de ladder inklapt 
terwijl je hem gebruikt. De XD 

ladder is de perfecte ladder voor 
elke klus.

Bij meerdelige ladders en enkele ladders langer dan 3 meter voorzien 
van telescopische stabiliteitsbalk waarmee u altijd op iedere hoogte 
veilig en stabiel staat.

ASC XD ladders
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ASC levert al vele jaren VGS Ladders en Trappen, producten die hun sporen al lang en 
breed hebben verdiend. De ladders en trappen worden voor ASC in België onder licentie geproduceerd en voorzien 
van een eigen identiteit. Deze uiterst robuuste ladders en trappen zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. 
Op bestelling kunnen we ze op maat laten maken.

VGS Ladder
De kenmerken van een VGS Ladder zijn:
- Licht in gewicht en toch uitermate sterk
- Geïntegreerde spreidstandbeveiliging
- Sporten met antislipprofiel
- Robuuste laddervoeten
- Handige gevelrollen
- Stevige opsteekhaken met opsteekbeveiliging

De ladders zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:
- Enkele, rechte ladder
- Twee- en driedelige schuifladder met optrekkoord en haak
- Twee- en driedelige reformuitvoering met uitgebogen bomen
- Twee- en driedelige reformuitvoering met open voet

VGS Trap
De kenmerken van een VGS Trap zijn:
- Een zeer solide uitvoering
- Aluminium spreidstandbeveiliging voor alle dubbele trappen.
- Een versterkt plateau
- Verstevigde scharnieren

VGS Ladders en trappen
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ASC produceert en levert al jaren kooiladders van hoge kwaliteit. 
Kooiladders kunnen ingezet worden als:
- Vluchtladder 
- Brandladder 
- Inspectieladder 
- Speciale constructie (bv. op industrieterreinen)

Onze kooiladders worden uitgevoerd met slipvrije sporten. 
De kooiladders kunnen eventueel verspringend worden 
gemonteerd. Ook tussenliggende bordessen zijn mogelijk.
 
Alle kooiladders voldoen aan alle geldende normen en eisen, 
zo ook aan de EN 14 122, een specifieke norm voor 
kooiladders.

De kooiladders worden door ASC niet alleen geproduceerd; 
wij kunnen deze ook voor u inmeten op het werk en op 
aanvraag monteren.

Wij maken graag een offerte op maat; per project wordt een projectprijs vastgesteld.

Kooiladders
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ASC Group is terug met het wereldbekende telescopische ladder merk Telesteps.

Eenvoud
Telescopische ladders kunnen eenvoudig worden uitgeschoven met één handeling en het is net zo snel de ladders 
veilig te stellen voor gebruik. Rode knopen onder elke stap geven aan dat de ladder klaar is voor gebruik en 
hebben een belastbaarheid tot 150 kg. Ingeschoven zijn de producten van Telesteps licht en gemakkelijk te 
vervoeren.

Flexibiliteit
Met hun telescopische functie en minimale radius zijn de ladders uitstekend geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. 
Ze kunnen ook worden aangepast in lengte om zo de optimale hoogte te bereiken voor de taak die u gaat 
uitvoeren. Op deze manier is een telescopische ladder vele ladders in één - steeds de juiste lengte voor de taak. 
Het assortiment van Telesteps omvat ook slimme accessoires, zoals een verstelbare veiligheidsvoet, top support 
en werkbladen. Ze maken uw werk gemakkelijker. 

Veiligheid
Eenvoud en flexibiliteit zijn allemaal zeer goed, maar de prioriteit is veiligheid. De ladders worden met de hand 
gemonteerd en allemaal getest, één voor één. Veiligheid betekent ook dat je een ladder van de juiste hoogte voor 
de taak hebt die stevig staat in de juiste hoek ten opzichte van de muur. De ladders en platforms zijn gemaakt van 
robuuste aluminium met ruw kunststoffen details en al onze werktuigen zijn gecertificeerd volgens EN 131, SP, 
TÜV / GS, NEN 2484.

Productcategorieën
• Leun ladders
• Combinatie ladders
• Zolder ladders
• Werkplatforms
• Accessoires

Tevens is ASC Group aangesteld tot officieel Telesteps service center. Hiermee is ASC Group het adres voor 
onderhoud en reparatie aan uw Telesteps product.

Telesteps 2.0
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BigOne Telescopische vouwladder
- Multifunctionele alles-in-één oplossing.
- Als rechte ladder en als dubbele trap 
 te gebruiken (het binnendeel 
 is telescopisch instelbaar)
- Per sport instelbaar
- Ook geschikt voor gebruik op 
 ongelijk niveau.
- Ingeklapt zeer compact, 
 afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, 
 loodgieters, schilders en in de 
 industrie.

WAKÜ Telescoopladder
- Multifunctionele alles-in-één oplossing
- Als ladder en als dubbele trap te gebruiken
- Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
- Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
- Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de industrie.

Wakü en BigOne telescopische vouwladders
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Magazijntrappen zijn vaak herkenbaar aan: groot, uitgerust met wielen, bevatten uitlopende brede 
treden voor de meeste stabiliteit en hebben een prominente leuning. Dit zorgt er dan ook vaak voor dat 
magazijntrappen erg veel ruimte in beslag nemen, daar waar ruimte juist geld kost.

De ASC type magazijntrap lost dit probleem op. Door een goed uitgebalanceerde constructie met 
scharnieren kan deze trap ingeklapt worden zonder dat dit afbreuk doet aan de stabiliteit of duurzaamheid. 
Met het inklappen neemt de trap slechts een derde van de oorspronkelijke ruimte in. 

3 t/m 7 treeds direct leverbaar. Tevens is betaalbaar maatwerk aan de hand van uw wensen uiteraard ook mogelijk.

Inklapbare magazijntrap
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De ladders en trappen uit glasvezelversterkte kunststof (GVK) werden speciaal ontworpen voor de  
elektrische, chemische en voedingsindustrie. De isolerende eigenschappen (zowel thermisch als elektrisch) maken 
hen tot een uitstekend gereedschap voor onderhoudsploegen. Een groot gedeelte van de vezels bestaat uit continue 
lange bundels, die volgens de lengterichting van de stijlen zijn aangebracht. Hiermee wordt een uitstekende stijfheid 
en sterkte bereikt bij een gering gewicht.

Deze ladders worden standaard geleverd met stabilisatiebalk, onder breed uitlopend op aanvraag.

Kunststof GVK ladders en trappen
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De aluminium montagetrappen van ASC zijn licht in gewicht  
en geweldig robuust. Ze zijn verkrijgbaar in 1 t/m 5 treeds uitvoeringen.
U kunt kiezen voor extra beugels en wielen om de trap gemakkelijk te verrijden.  
Ook verkrijgbaar met beugel of wielen om hem gemakkelijk te verrijden.

Montagetrappen



Safety Click ®: een innovatief, uniek en wereldwijd gepatenteerd systeem ten behoeve van het 
veilig gebruik en borgen van ladders. Over ter wereld worden de meeste ongevallen met werken op hoogte 
veroorzaakt door het wegschuiven cq omvallen van ladders. Zowel bij hobbymatig als professioneel gebruik.

De gepatenteerde Safety Click ® voorkomt ten alle tijden het wegschuiven cq omvallen van ladders. Door zijn unieke 
constructie worden de krachten, verantwoordelijk voor wegschuiven en omvallen, uitgesloten en voorkomen! 
Safety Click ® is hiermee dé oplossing voor het veilig gebruiken van ladders. 

Safety Click ® heeft verschillende types ontworpen om bij gebruik van ladders bij elke voorkomende situatie veilig te 
kunnen werken. Mede ook door de verschillende montage mogelijkheden, afgestemd op specifieke situaties.

De standaard Safety Click ® is in verschillende types uitgevoerd en bestaat uit oersterk en corrosie-ongevoelig RVS. 
Dit garandeert een levenslange duurzaamheid en gebruik. Voor veilig werken met ladders specifiek in de bouw en 
industrie (o.a. steiger- en podiumbouw) zijn de types uitgevoerd in industrieel aluminium.

Safety Click ® staat voor veiligheid, gebruiksvriendelijk en comfort. Daarnaast is de Safety Click ® veilig en makkelijk 
te monteren.

Safety Click ®:
• Standaard aangeboden zonder ladder: ASC ladder is optioneel
• Te gebruiken in combinatie met bijna ieder type ladder
• Voldoet aan de eisen van EN 131/ NEN 2484 en EN 1004
• Gefabriceerd uit hoogwaardig RVS of aluminium
• Volg ten alle tijden de ARBO wetgeving en zorg voor een vlakke ondergrond
• Safety Click ® is niet verantwoordelijk voor ongevallen door verkeerd gebruik e/o niet volgen van instructie 
 e/o wetgeving
• Monteer de Safety Click ® altijd opeen stabiele, vaste en degelijke ondergrond
• Zorg altijd dat de ladder goed ingesloten zit in de Safety Click ® voordat de ladder betreden wordt

Safety Click ® neemt de productaansprakelijkheid van alle ladders over in combinatie met het gebruik van de Safety 
Click ® producten. Dit alleen mits de gebruikte ladders voldoen aan de eisen van EN 131, jaarlijks zijn geïnspecteerd  
en worden gebruikt volgens geldende wetgeving.

Alle gebruikte ASC ladders in combinatie met Safety Click ® voldoen automatisch aan de productvoorwaarden 
van Safety Click ® en ASC Products.
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Type IV

Type V Type VI

Type VII
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Deze RVS Safety Click ® is het 
standaard model met een 
simpele, eenvoudige werking. Deze 
heeft een enkele montage plaat en 
bestaat uit 1 geheel voor montage 
bovenop een toegang (balkenlaag, 
zolder, magazijnvloer etc)

Deze RVS Safety Click ® is een 
uitbreiding op het standaard 
model, echter met de optie dat deze 
uitschuifbaar is. Dit kan 
verschillende gebruikersvoordelen 
bieden, maar hiermee kan de 
Safety Click ® eventueel ook uit het 
zicht gebracht worden wanneer hij 
niet in gebruik is.

Deze RVS Safety Click ® is een 
optie van het standaard model, 
echter met de constructie 
waarbij de Safety Click ® 
rechtstreeks op de muur / wand te 
monteren is.

Deze Aluminium Safety Click ® 
biedt de mogelijkheid om veilig o.a. 
trussen, stages en andere 
buisverbindingen te kunnen 
betreden met de ladder. 

Deze Safety Click ® is voorzien van 
2 robuuste aluminium 
buiskoppelingen.

De Safety Click ® type VI is een los 
aluminium frame welke met 
aluminium buiskoppelingen aan de 
kamer-vouwsteiger gekoppeld kan 
worden. Hierbij kan bijna ieder type 
ladder geplaatst worden in de 
Safety Click en is de vouwsteiger 
gereed voor een veilige toetreding 
tot het werkplatform.  

Door de unieke gepatenteerde 
constructie van de Safety Click ® 
kan de ladder niet meer onderuit 
slippen en rolt de steiger ook niet 
meer weg. Door de robuuste en 
gebruiksvriendelijke constructie van 
de Safety Click ® type VI, kan het 
frame ook ingeklapt worden aan de 
vouwsteiger. Dit maakt het transport 
eenvoudig en veilig.

Deze Aluminium Safety Click ® is 
gecombineerd met een Aluminium 
uitwijkconsole voorzien van idem 
buiskoppelingen. 

De Safety Click ® type V kan op 
iedere gewenste hoogte aan een 
steiger, truss of andere  
buisconstructie geplaatst worden, 
waarna men veilig de ladder kan 
plaatsen om op gewenste hoogte te 
kunnen komen.

Safety Click ® type VII is het handige 
hulpmiddel voor het veilig ophangen 
c.q. opbergen van uw ladder of trap. 
Deze onverslijtbare sterke RVS beugel 
kan gemakkelijk met 4 schroeven op 
iedere hoogte aan uw muur bevestigd 
worden en heeft een breedte waarmee 
deze geschikt is voor vrijwel iedere 
ladder of trap.
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Ladderafhouder
De ladderafhouder verbetert in veel gevallen uw ergonomische positie ten 
opzichte van de gevel waaraan u werkt. 

Uw werkgebied wordt groter en u kunt comfortabel en veel sneller uw 
werkzaamheden verrichten. 

Accessoires voor ladders

X-Level ® Ladderbalk

X-Max ladderafhouder
De uitvouwbare muurafhouder. Verkrijgbaar met een aluminium 

plateau. Bij het in/uitschuiven van de ladder vouwt de 
X-Max zichzelf automatisch uit. Bespaart hierdoor 

ook ruimte. Bied gemak bij het verplaatsen van uw ladder.
Universeel toepasbaar op de meest voorkomende ladders.  

Laddermat
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De ASC Hangbruginstallatie met Xtended Platform, kortweg de ASC HBI XP, is een modulair systeem 
dat geheel in eigen huis is ontworpen. De ervaren ingenieurs van ASC Product Design hebben deze unieke 
constructie samen met de afdeling ASC Rent kunnen ontwikkelen.

De oerdegelijke hangbruginstallatie is de afgelopen jaren
uitvoerig intern getest, onder meer met diverse duurtesten.
De ASC HBI XP is dan ook goedgekeurd volgens de hoogst 
haalbare normen ter wereld, van CE, UL en 
2006/42EG (Liftinstituut).
 
De ASC HBI XP wordt standaard geleverd met twee Titan
takels van Power Climber ™ (SafeWorks LLC). Deze
takels wegen slechts 40 kg per stuk en hebben een 
capaciteit van 650 kg.
 

ASC Gevelafhouder
De ASC Gevelafhouder is een universele gevelafhouder 

die toepasbaar is op verschillende merken
hangbruginstallaties. De gevelafhouder bestaat uit een 
robuuste aluminium klembeugel met snelsluiting en een 

zeer slijtvaste rol.

Alle modulaire onderdelen van de ASC HBI XP zijn
vervaardigd uit zeer hoogwaardige aluminium. Door de
modulaire opbouw kan praktisch elke gewenste lengte 
(tot maximaal 19 meter!) met de ASC HBI XP worden bereikt. 
Uiteraard zijn ook hoeksecties 90 graden en de ASC 
Uitstapvoorziening verkrijgbaar.
 
Door de diverse extra opties is de installatie multifunctioneel
inzetbaar. De maatvoering en constructie maken
de ASC HBI XP uitwisselbaar met andere merken en/of 
uitvoeringen.

ASC Hangbruginstallatie XP



X-Lift 
ASC Group heeft een product ontwikkeld genaamd de X-lift. De X-Lift is gemakkelijk 
verplaatsbaar en instelbaar in elke gewenste hoogte d.m.v. 2 lieren. Ook is de X-Lift gedemonteerd gemakkelijk te 
vervoeren. De X-Lift is de ideale werkbrug voor verschillende hoogtes. Ook is deze uitgebreid getest op veiligheid 
en maximale belasting.

-  Door 1 persoon op te bouwen 
-  Makkelijk verplaatsbaar 
-  Geen gevel voor ondersteuning nodig 
-  Op iedere gewenste hoogte in te stellen 
-  Leuningen ALTIJD aanwezig voor betreden werkbordes 
-  Tevens te voorzien van ons multi functionele regenkap systeem 
-  Opgebouwd uit compacte componenten

X-Lift / XS-Lift
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Gemakkelijk vervoerbaar. Los slechts 4m3

XS-Lift  
De revolutionaire XS-lift is een robuuste en compacte eenmanslift.  
De XS-lift is manueel te gebruiken voor verticaal en horizontaal  
transport van personen. Dit geheel nieuwe concept is binnen  
1 minuut gebruiksklaar en weegt slechts 67 kg.
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Deze triangelbrug is een innovatief systeem met verticale masten en een zeer grote werkvloer, dat u
ook tussen twee rolsteigers kunt gebruiken. Het product is daarmee uniek in Europa: een overspanning tot 16,5 m 
– waarvan 14,5 m vrije overspanning!

Door de verticale masten kan de triangelbrug op iedere hoogte gebruikt worden, tot een maximale werkhoogte van 
9 m. De triangelbrug is verkrijgbaar in delen van 2, 3 en 4 m. De verticale masten zijn 1, 3 of 6 m. De maximale 
belasting is 500 kg verdeeld over de totale triangelbrug.

U zet de triangelbrug eenvoudig op de grond in elkaar; de werkvloer wordt daarna op hoogte gebracht met twee 
handlieren. Een ander voordeel is dat de verticale masten zowel met het triangelsysteem als met werkbruggen zijn 
te gebruiken.

Overige kenmerken van de triangelbrug:
- Op elke werkhoogte direct te gebruiken
- Snel inzetbaar: 30 minuten opbouwtijd voor een compleet systeem 
 van 16 m (ofwel: drie woningen van 5,5 m 
 in één keer voorzien van een werkvloer)
- Licht van gewicht
- Geïntegreerde leuninghouders voor de 70 cm (!) brede platformen 
- In het leuningwerk geïntegreerde aluminium kantplanken 
- Inclusief een anti-opwaaibeveiliging
- Makkelijk in elkaar te zetten door de conische koppelpennen voor de triangeldelen
- Eenvoudig te gebruiken als werkvloer tussen twee rolsteigers

Het systeem is in korte tijd te voorzien van regenafscherming. De afschermzeilen zijn een ideale plek om uw 
bedrijfsreclame aan te brengen.

Triangelbrug



ASC levert aluminium werkmasten met een bijhorende lier. De door TNO geteste werkstellingen zijn 
verkrijgbaar in hoogte: 4, 5 en 6 m met naar keuze een rechte of een schuine mast. Standaard wordt de verticale mast 
geleverd met een brugdrager op trolleys. Hierop kunt u een aluminium loopbrug plaatsen. De trolley kan traploos 
worden versteld door de gemonteerde lier.

De meegeleverde stabilisator voorkomt dat de mast omslaat. Een set bestaat uit minimaal twee masten en een brug. 
Masten met een andere maatvoering en/of bijhorende verlengstukken zijn eveneens leverbaar. Allerlei andere 
constructies zoals regenkappen en uitbouw consoles kunnen wij op uw verzoek produceren.

Rechte werkstelling
De rechte werkstelling biedt een oplossing voor vragen vanuit de branche. 
De complete set is binnen 5 minuten door één persoon op te bouwen. 

De mast is identiek aan die voor de schuine werkstelling, alleen wordt een 
rechte brugdrager aan de voorzijde geplaatst; bij de Schuine Werkstelling 
loopt deze wagen over de achterzijde. Ook de stabilisator wordt voor zowel 
de rechte als de schuine werkstelling gebruikt. Als u al een schuine 
werkstelling hebt, hoeft u dus alleen nog maar te investeren in een rechte 
brugdrager.

De rechte werkstelling kan eerst naar achteren worden gekanteld om daarna 
de brugdragers te monteren. Daarna plaatst u de aluminium loopbrug met de 
gewenste lengte (van 3 tot 8 m) en draait u de werkvloer omhoog met de 
handlier. Hierna kan de gehele combinatie tegen de muur worden gedrukt, 
zonder hinder door uitstekende obstakels. Hebt u wel te maken met een 
gladde gevel, dan rolt u de stellage gewoon langs de gevel omhoog. 

Schuine werkstelling
De schuine werkstelling bestaat uit minimaal twee verticale masten, met een 
brugdrager op trolleys. Hierop plaatst u een aluminium loopbrug. De trolley 
kan traploos worden versteld door de gemonteerde lier. Bij iedere mast wordt 
een stabilisator geleverd die voorkomt dat de mast omslaat.
 
De aluminium loopbruggen voldoen aan de maximale, wettelijke belasting 
van 150 kg per m2 en zijn geheel volgens EN 1004. Het aluminium profiel 
heeft een hoogte van 15 cm; de brug is 61 cm breed. Doordat de stijfheid 
wordt gecreëerd door de unieke constructie van het profiel, is de brug  
licht in gewicht. 

De aluminium loopvloer is voorzien van het verplichte antislipprofiel. Tegen 
meerprijs kunnen wij een aluminium leuningsysteem leveren dat in één  
handeling inklapbaar is. Bovendien kunnen de leuninghouders variabel  
aan beide zijden worden gemonteerd. 

Op verzoek van de klant leveren wij loopbruggen met opleghaken of  
andere gewenste constructies.

Standaard verkrijgbare lengtes (andere maten op bestelling):
- 3 m (27 kg)
- 4 m (36 kg)
- 5 m (45 kg)
- 6 m (54 kg)
- 7 m (63 kg)
- 8 m (72 kg)

Werkstellingen
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ASC levert diverse nieuwe types hoogwerkers, zowel push around machines als self propelled 
modellen. De push arounds zijn handmatig verplaatsbaar, met een hydraulisch liftsysteem voor de verticale 
verplaatsing, terwijl het self propelled model zelf rijdend is. 

Alle breed inzetbare machines zijn van een hoogwaardige, industriële kwaliteit. De machines zijn makkelijk met een 
heftruck te laden en lossen en/of te vervoeren met de ASC Hoogwerker Transporter. Deze aanhangwagen mag met 
een gewoon B-rijbewijs worden bereden. Hierdoor wordt het gebruik van een aparte heftruck geheel overbodig.

De ASC Hoogwerkers zijn er in drie types: 
- Push around:
 maximale platformhoogte van 3 m en een werkhoogte van 5 m
 maximale platformhoogte van 3,9 m en een werkhoogte van 6 m

- Self propelled:
 maximale platformhoogte van 3 m en een werkhoogte van 5 m
 maximale platformhoogte van 3,9 m en een werkhoogte van 6 m

- Aluminium:
 maximale platformhoogte van 6 m en een werkhoogte van 8 m

De ASC machines mogen diverse keurmerken voeren (CE, SGS en IPAF) en voldoen aan de wettelijke eisen.

Hoogwerkers



ASC heeft een uitgebreid assortiment van persoonlijke beschermingsmiddelen, ofwel PBM’s, 
waaronder verschillende soorten harnassen, lijnen en valstopblokken.

Harnassen
Eenvoudig, functioneel en veilig zijn de kenmerken 
van onze harnassen. De harnassen hebben een 
goede pasvorm en bieden eenvoudige 
instellingsmogelijkheden.

PBM Werkkleding (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
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Veiligheidslijnen met demper
Onze veiligheidslijnen zijn voorzien van 
een valdemper, die de kracht van een val 
absorbeert en daardoor mogelijk letsel 
beperkt.
 
We bieden vier verschillende soorten 
vallijnen. Enkel en dubbel en elastisch 
en met gevlochten touw.

Valstopblokken: 
Met de maten: 2,5 m, 6 m, 10 m, 15 m en 20 m.

Vallijn 51 dubbel

Vallijn 50 enkel

Vallijn 37 dubbel

Vallijn 35 enkel



Een revolutionaire en veilige manier van werken op hoogte, dat is onze afbouwvloer voor interieurs. 
De afbouwvloer is ideaal voor stukadoors, schilders en iedereen die op hoogte over een groot oppervlak 
moet werken. 

U hebt geen losse steigers en trappen meer nodig, maar u werkt in één keer door op deze verhoogde werkvloer.

Met de in hoogte verstelbare schragen en losse platformen (125 x 50 cm) kan de afbouwvloer voor interieurs in 
elke ruimte een verhoogde, stabiele werkvloer creëren. De maximale belasting is 250 kg p/m2. 
De opbouwtijd bedraagt voor 30 m2 slechts 15 minuten!

De schragen zijn verkrijgbaar in de lengtes 2 m, 1,5 m en 1 m. Ze zijn per 
15 cm (60, 75, 90 en 105 cm) in hoogte verstelbaar en worden geborgd 
door een borgclip.

 

De aluminium grondplaat zorgt voor een stabiele opstelling. 
De verstevigingschoor wordt op een of meer plaatsen 

bevestigd, afhankelijk van het aantal vierkante meters.

Afbouwvloer voor interieurs
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ASC heeft een uitgebreide reeks aluminium klemkoppelingen ontwikkeld voor verschillende 
toepassingen: de Q-Clamps. Met deze koppelingen kunt u heel snel een sterke lichtgewicht constructie bouwen. 
Te denken valt aan hekwerken, reclameschermen en dakconstructies. 

Kenmerken:
unieke maatvoering, geschikt voor buizen van 50-51 mm 
met RVS verbindingsbouten. De Q-Clamps zijn 
vervaardigd uit een sterke aluminiumlegering die u ook 
kunt lassen.

Q-Clamps
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ASC kan elk type aluminium of RVS hekwerk voor u op maat maken. Daarnaast bieden wij een hoop 
standaard modulaire oplossingen met opties als afsluitbare poorten en inklimbeveiliging. Al het hekwerk is duurzaam, 
strak, elegant en onderhoudsvrij. Wij hebben bovendien een eigen montageploeg om deze hekwerken te plaatsen. 

ASC Hekwerk



Naast het standaard ASC assortiment hebben wij een eigen maatwerkafdeling: ASC Special Products. 
Deze afdeling ontwerpt, tekent, berekent en produceert alle mogelijke constructies, naar wens van de opdrachtgever.

ASC Special Products
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Onze speciaal opgeleide vakmensen zoeken samen met de opdrachtgever de beste en veiligste 
oplossing, die na goedkeuring wordt geproduceerd.

Die oplossing kan van alles zijn: een opstapje, overstap, (rol)bordestrap, tijdelijke en permanente ladder, speciale 
trap, (rol)steiger en/of valbeveiliging. Maar het kan ook gaan om grote overkappingen, hangsteigers, trappentorens, 
randbeveiliging, overbruggingen, truss-constructies, podia en speciale constructies voor industrie en petrochemie.

Ook kunnen wij u ondersteunen in de plaatsing, montage en inspectie van alle mogelijke andere constructies. 
Onze vakmensen zijn allemaal gecertificeerd (VCA, ISO, AMTeK, DNV, Vinçotte en TÜV) en/of werken volgens de 
voorwaarden van deze onafhankelijke keuringsinstanties. 

Voor vragen en/of wensen voor ASC Special Products: neem geheel vrijblijvend contact op met onze afdeling.

ASC Special Products



ASC Exclusive is een separate meubel- en interieurlijn van de ASC Group. Op deze exclusieve 
afdeling worden op ambachtelijke wijze unieke glas, aluminium- en houtsoorten verwerkt tot design producten.

De wens van de klant wordt door ons intens behandeld, uitgewerkt en verwerkt tot een kwalitatief hoogwaardig 
eindproduct voor jarenlang exclusief genot en gebruik.

ASC Exclusive
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Daarnaast beschikken wij over jaren aan ervaring in tevens het verwerken van zeldzame 
leersoorten in combinatie met aluminium en hout.

Dit kan zowel voor particulier, zakelijk als industrieel gebruik. Heeft u wensen, ideeën, vragen etc.? 
Neem a.u.b. contact met onze afdeling ASC Exclusive.

ASC Exclusive
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EN 131
De EN 131 is de Europese norm voor trappen, ladders en vouwladders. Deze norm is bindend voor Europa 
en door het Europese Gerechtshof erkend. Hiermee overrulet de norm eventuele landelijke wetgeving. In de 
afgelopen jaren werd in Nederland de N-EN (Nederlands-Europese Norm) als leidraad gehanteerd. Alle ASC 
producten voldoen, indien van toepassing en noodzakelijk, aan de EN 131 en N-EN 2484.

Warenwet
In Nederland dienen alle trappen, ladders en vouwladders te voldoen aan de Warenwet (Besluit Draagbaar 
Klimmateriaal). ASC toetst deze normen bij alle producten. Uiteraard stelt ASC intern hogere eisen aan zijn 
producten dan vereist. Daarom worden deze producten in veel gevallen getoetst door een onafhankelijke 
keuringsinstantie.

N-EN 2484
De N-EN 2484 gaat met een aantal eisen verder dan de Warenwet en is specifiek gericht op ladders en trappen 
voor intensiever en professioneel gebruik. Het veiligheidsniveau is aangescherpt door verhoogde 
duurzaamheidtesten, dynamische schranktesten voor o.a. belasting op uiteinden en de trekbelasting op 
beugels. ASC producten doorstaan deze testen voordat ze op de markt komen.

NEN-EN 1004
De NEN-EN 1004 is de Europese (en dus ook Nederlandse) normering voor aluminium rolsteigers. Uiteraard 
voldoen  niet alleen door de marktpartijen bepaald, maar zeker ook aan de hand van deze normering. De stand 
van de techniek wordt gecontroleerd door de daartoe bevoegde overheidsinstantie (in Nederland de Inspectie 
SZW). 

Sterkte- en stabiliteitsberekeningen en steigercombinaties 
Volgens de Europese richtlijnen dienen van bepaalde configuraties sterkte- en stabiliteitsberekeningen aan-
wezig te zijn. Uiteraard kunnen wij u die leveren. Ook voor advies, analyse en andersoortige expertise over 
berekeningsresultaten kunt u bij ASC terecht. 

Voor de standaardconfiguraties, die op Europees niveau en binnen de VSB (Vereniging voor Steiger-, 
Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven) zijn opgesteld, gelden de standaard normeringen en eisen. Op basis 
van deze berekeningen mogen steigers van meerdere merken ook worden gecombineerd. Dit is onder meer 
ingericht om een gezonde, concurrerende marktwerking te stimuleren en gebruikers hiervan te laten profiteren. 
ASC staat garant voor het combineren van bepaalde merken steigers en geeft hier ook een volledige 
productaansprakelijkheid af. Voor meer informatie kunt u terecht bij ASC.

EN 1298 (opbouwinstructies )
In de Europese norm EN 1298 zijn de minimale eisen voor handleidingen, en voor opbouw en gebruik van 
steigers vastgelegd. ASC staat bekend om de zorg voor de veiligheid van de gebruikers. Alle handleidingen, 
opbouw- en gebruikersinstructies van ASC producten zijn conform EN 1298 opgesteld.

EN 12811
De Europese norm voor gevelsteigers, EN 12811, is geldig voor niet-verrolbare steigers.

EN 14 122
In deze norm EN 14 122 is vastgelegd welke regels gelden voor kooiladders. Hierin staat onder meer een 
bepaling voor vaste ladders die een niveauverschil van 3 meter overbruggen: ze zijn voorzien van een kooi of 
van een valbeveiligingssysteem dat integraal in de ladder is opgenomen. Bovendien zijn de maten van o.a. de 
kooi en de ladder op diverse onderdelen vastgelegd, evenals de voorschriften voor luiken, hekwerken en 
situaties waarbij meerdere ladders boven elkaar zijn geplaatst.

Warenwet

N-EN 2484

NEN-EN 1004

EN 1298

EN 12811

EN 14 122
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Garantie
ASC heeft een naam hoog te houden als het gaat om garantie, service en kwaliteit. Per product is de 
garantietermijn vastgesteld. Daarnaast beschikt ASC over een eigen 24-uursservice, 7 dagen per week. 

Overige certificering van inspectie, reparatie en onderhoud
Veel van de ASC producten zijn, daar waar nodig, gekeurd of gecertificeerd door een van de toonaangevende 
instanties, bv. DNV, Vinçotte, Aboma en TÜV. Daarnaast zijn veel bedrijven binnen de ASC Group Amtek en/of 
VCA gecertificeerd.

Ook is ASC gecertificeerd om alle merken ladders, trappen, steigers, hoogwerkers, hangbruginstallaties en 
speciaal klimmateriaal te keuren, te onderhouden en te repareren. Hiervoor beschikt ASC over een eigen 
afdeling met opgeleide en gemotiveerde vakmensen die u allemaal graag van dienst zijn. 

VSB
ASC is lid en onderdeel van de VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven), de 
branche- en belangenvereniging voor aangesloten bedrijven, gericht op alle soorten klimmaterialen. De VSB 
heeft sterke samenwerkingsverbanden met o.a. de Waarborgcommissie DNV, de overheid (Ministerie SZW) en 
de Inspectie SZW. 

TÜV
TÜV bevordert de veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en leefomgeving met certificering, keuring, inspectie, 
CE-markering en training.





De Aluminium Scaffolding Company (ASC) is sinds 1992 hét adres voor gecertificeerde topkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Meer dan twintig 
jaar ervaring en productie in eigen fabriek vormen de garantie voor de onveranderlijk hoge kwaliteit van onze producten. 
ASC is innovatief. We zijn constant op zoek naar nieuwe oplossingen om snel te kunnen reageren op de wensen uit de gebruikersmarkt. Dit leidt regelmatig 
tot nieuwe producten en oplossingen om de klanttevredenheid over ASC producten te verhogen. ASC biedt topkwaliteit. Al onze producten voldoen aan de 
strengste Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen en zijn gecertificeerd volgens: N-EN 1004/1298/2718/12811 en de sterkte- en stabiliteitsberekeningen. 

ASC levert. Het brede ASC assortiment wordt bij ons eigen, internationale dealernetwerk op voorraad gehouden en is daardoor snel leverbaar. ASC heeft 
door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding een toonaangevende plaats veroverd in de markt voor aluminium (rol)steigers.

Op www.ascgroup.nl vindt u het complete productaanbod en gedetailleerde informatie, alsook de adressen van ons dealernetwerk.

Die Aluminium Scaffolding Company ist seit 1992 die Adresse für Gerüstbauer die suchen nach zertifizierter Topqualität, zu einem bezahlbarem 
Preis. Über 20 Jahre Erfahrung und Herstellung in unserer eigenen Fabrik sind die Garantie für gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkten. 
Wie sind innovativ: unsere Entwicklungsabteilung sucht ständig nach neuen Lösungen um schnell auf die Anforderungen der Gebraucher-Markt 
reagieren zu können. Dies führt regelmäßig zu neuen Produkten und Lösungen und zu Steigerung der Kundenzufriedenheit mit unseren ASC Produkten. 
Und wir liefern Spitzenqualität: alle unsere Produkte erfüllen die strengen europäischen Qualitäts- und Sicherheitsnormen und sind zertifiziert nach: N-EN 
1004/1298/2718/12811 und die Stärke- und Stabilität Berechnungen. Die ASC Fachhändler haben die breite Palette Produkten auf Vorrat und die können 
dadurch schnell geliefert werden. Und darüber hinaus: durch das hervorragende Preis/Leistungsverhältnis der ASC-Produkten hat sich unser Unternehmen in 
den letzten 20 Jahren zum führenden Hersteller in Aluminium Gerüstbau entwickelt. 

Auf www.ascgroup.nl finden Sie das komplette Produktangebot, mehr Information und die Adressen unseren Fachhändler.

Since 1992, the Aluminium Scaffolding Company has been the natural choice for scaffold companies who require certified top quality at an 
affordable price. Over 20 years of experience, combined with production within our own factory, provide a guarantee for the consistently high 
quality of our products. 
We are innovative: our development department is constantly looking for new solutions in order to react rapidly to the demands of the users market. Regularly 
this leads to new products and solutions, which increases the costumer satisfaction in our ASC products. And we deliver top quality: all our products comply 
with the strict European quality and safety standards and are certified to: N-EN 1004/1298/2718/12811 and the strength and stability calculations. The wide 
range of our products is kept in stock by our own dealer network and can be delivered rapidly. And in addition the excellent value for money of ASC products 
has led to our company has become one of the leading manufacturers of aluminium scaffolding in the last 20 years. 

At www.ascgroup.nl you will find the complete product range, further information and addresses for our dealer network.

Desde 1992, la Aluminium Scaffolding Company es el proveedor indiscutible para constructores de andamios, que buscan la máxima calidad 
certificada, a precios accesibles. Nuestra experiencia de más de 20 años y los productos elaborados en nuestra propia fabrica garantizan la más 
alta calidad inalterable de nuestros productos. 
Somos innovadores: nuestro departamento de desarrollo está en una búsqueda permanente de soluciones innovadoras para poder reaccionar con celeridad 
a los cambios del mercado. Así, estamos en condiciones de crear nuevos productos y de encontrar nuevas soluciones de manera regular, lo que a la vez 
aumenta la satisfacción de los clientes, gracias a nuestros productos ASC. Ofrecemos excelencia: todos nuestros productos se corresponden con las 
estrictas normas europeas de calidad y seguridad. Además, cumplen con la certificación según las normas N-EN 1004/1298/2718/12811 y los cálculos de 
resistencia y estabilidad. Gracias a nuestra propia red de distribuidores, que tiene a disposición la amplia gama de nuestros productos, es posible realizar las 
entregas rápidamente. Finalmente, la relación excelente de precio y calidad de los productos ASC ha permitido que nuestra empresa se encuentre entre los 
fabricantes lideres de andamios de aluminio de los últimos 20 anos. 

En www.ascgroup.nl se puede consultar la completa gama de productos ofrecidos, información detallada de esos y nuestra red de distribuidores. 

Desde 1992, a Aluminium Scaffolding Company, é o local para montadores de andaimes, á procura de máxima qualidade certificada, a um preço 
razoável. Com mais de 20 anos de experiencia e uma fabrica própria tem a garantia de qualidade elevada continua dos nossos produtos. 
Somos inovadores: o nosso departamento de desenvolvimento está continuamente procurando de novas soluções e de poder responder rapidamente a 
pedidos do mercado. Isto resulta regularmente em produtos e soluções novas, que por sua vez aumentam a satisfação do cliente dos nossos produtos ASC. 
Provamos uma qualidade máxima: todos os nosso produtos correspondem às rigorosas normas europeias de qualidade e segurança e estão certificados 
segundo: N-EN 1004/1298/2718/12811 e os cálculos de resistência e estabilidade. O vasto programa da nossa paleta de produtos encontra-se em estoque 
na nossa própria rede de vendedores, estando rapidamente disponível para entrega. Por ultimo, a excelente relação de qualidade e preço dos produtos ASC 
conduziu a nossa empresa, nos últimos 20 anos, até́ à posição líder de fabricantes de andaimes de alumínio. 

Em www.ascgroup.nl encontra a oferta completa de produtos, mais informações e endereços da nossa rede de vendedores.

Depuis 1992, Aluminium Scaffolding Company est l’adresse des monteurs d’échafaudages qui recherchent la meilleure qualité́ certifiée, aux prix 
abordables. Plus de 20 ans d’expérience et une fabrication intégrée sont les garants de la qualité́ enlevée et constante de nos produits. Nous 
sommes innovantes : notre bureau d’études recherche en permanence de nouvelles solutions de façon à pouvoir réagir rapidement aux souhaits 
exprimes par le marché des utilisateurs. Ces recherches aboutissent régulièrement aux nouveaux produits et des nouvelles solutions qui 
augmentent la satisfaction de nos clients pour nos produits ASC. 
Nous distribuons qualité́ de pointe : tous nos produits répondent aux strictes normes de qualité́ et de sécurité́ européennes et sont certifiés conformes: aux 
normes EN 1004/1298/2718/12811 et aux calculs de résistance et de stabilité́. Nos propres réseaux de revendeurs tiennent en stock le programme étendu 
des produits de notre catalogue qui sont ainsi disponibles très vite à la livraison. Notre entreprise est devenue au cours des 20 années aux premiers fabri-
cants d’échafaudages en aluminium, elle ne le doit pas seulement à l’excellent rapport de la qualité́ et du prix des produits ASC. 

Rendez-vous sur la page www.ascgroup.nl, pour le catalogue complet de nos produits, plus d’informations et les adresses de notre réseau de revendeurs. 



Uw ASC dealer:

Head Office:
ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland
Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19
Fax: +31 (0) 76 - 549 31 19 
www.ascgroup.nl


