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8 x   Opbouwframe ASC 135-7
2 x   Opbouwframe ASC 135-4
1 x   Platform zonder luik ASC 250 - hout
3 x   Platform met luik ASC 250 - hout
8 x   AGS Pro leuning 250
4 x   Diagonaal schoor 250
2 x   Horizontaal schoor 250 
2 x   Telestabilisator 2 m
1 x   Kantplankset compleet met hout 
4 x   Wiel + stalen spindel B/G Nylon
16 x Borgclips
1 x Samsung Galaxy Tablet (64GB)

Dé ACTIE-TOPPERS van het moment; een professioneel uitgeruste ASC Rolsteiger met dubbelzijdige 
AGS Pro voorloopleuningen. Compleet met een ASC steigeraanhanger voor het veilig vervoeren van 
uw steigermaterialen! 

Weer of geen weer, u staat met deze deal professioneel en veilig op hoogte! 

€ 4.175,-
ASCQ32101

+ GRATIS
GALAXY TAB (64 GB)

BASIC CARRIER

ASC KAMERSTEIGER 90
+ 30 CM PLATFORM
Onze veel verkochte kamersteiger is ook verkrijgbaar in 90 breed. Tijdelijk 
scherp geprijsd mét een extra platform 30 cm voor meer gemak en flexibiliteit. 
Creëer een gemakkelijke opstap of een breder stavlak voor al uw  
werkzaamheden in en rondom het huis!

€ 399,-
ASCQ32105

AMBASSADEUR VAN 
ASC GROUP

Tom Coronel

ACTIEWEKENSet bestaat uit: 
2 x Gootdoorwerkpoot
1 x Zeil 305 x 400
3 x ASC Horizontaal schoor 305
1 x ASC Dubbele leuningschoor 305

ASC UNI-TENTKAP
De ASC UNI Tentkap ® biedt de oplossing voor een 
universele overkapping voor elk type, afmeting en 
merk steiger. Bescherm uzelf en uw werkzaamheden 
tegen “weer en wind”

GOOTKAPSTAANDER

€ 889,-€ 399,-

De ASC Gootkapstaander biedt u een droge werkplek, ook 
daar waar u geen steiger- en/of kapconstructie kunt gebruiken. 
Ideaal tijdens onderhoud- en renovatiewerkzaamheden  
aan de gevel.

Set bestaat uit: 
2 x Uni-tentkapstaander
3 x ASC Horizontaal schoor
1 x Zeil 400
4 x Draaikoppeling 51/51

ASCQ32116 ASCQ32118

AFMETING 250

€ 465,-
ASCQ32117

AFMETING 305

WEER OF GEEN WEER

+
Ook verkrijgbaar met carbon 
platformen!  
Voor € 4.650,- ASCQ32102
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VOLG ONZE SOCIALS! 
ASCGROUPNL

ASCSPECIALSNL

+
PARAPLU

De ASC Premium bordestrappen zijn licht in gewicht en 
uitgevoerd met een breed stavlak, anti-slipprofiel en een 
handig gereedschapsbakje bovenin de leuning. De brede 
treden zijn niet alleen gefelst, maar worden ook voorzien 
van popnagels voor extra stabiliteit. Al onze premium 
trappen zijn voorzien van een industriële coating, die 
corrosie van het aluminium voorkomt. BT 4 BT 5

€ 115,- € 135,-
ASCQ32119 ASCQ32120

BT 6
€ 149,-

ASCQ32121

PREMIUM BORDESTRAPPEN

DT 4 DT 5
€ 145,- € 169,-

ASCQ32122 ASCQ32123

DT 6
€ 189,-

ASCQ32124

PREMIUM DUBBELE TRAPPEN

De ASC Premium dubbele trappen zijn zeer robuust door 
het dubbelwandige profiel. Alle treden zijn gefelst,  
gelast en opgesloten in het profiel voor extra stabiliteit. 
Bovendien zijn deze trappen uitgevoerd met een uniek 
vergrendelsysteem en voorzien van een industriële  
coating. Nooit meer vuilen handen!

HOGE KORTING

1 x Basic Carrier aanhanger     
6 x ASC Opbouwframe 135-28-7
2 x ASC Opbouwframe 135-28-4
1 x ASC Platform zonder luik 250 (hout)
2 x ASC Platform met luik 250 (hout)
6 x AGS Pro leuning 250 
4 x ASC Diagonaalschoor 250 
2 x ASC Horizontaalschoor 250 
2 x ASC Telestabilisator 2m
1 x Kantplankset hout 135 x 250 
4 x Wiel 200mm nylon / st. spindel 
12 x Borgclips
1 x Samsung Galaxy Tablet (64GB)

€ 3.875,-
ASCQ32103

Ook verkrijgbaar met carbon 
platformen!  
Voor € 4.250,- ASCQ32104

ROLSTEIGER 135 X 250 AGS PRO X 10 M WERKHOOGTE

ROLSTEIGER 135 X 250 AGS PRO X 8 M WERKHOOGTE
Onze bordestrappen en dubbele trappen voldoen 

aan de geldende normen en keuringseisen: 

NEN 
2484

EN 
131 WARENWET
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CARBON VOUWSTEIGER + PLATFORM MET LUIK
De Carbon Kamersteiger biedt een veilige toegang en werkplek voor  
werkzaamheden bij o.a. explosiegevaar, brandgevaar of in de directe  
nabijheid van hoogspanning. Het glasvezelversterkte kunststof is  
uitermate robuust en resistent tegen elektrolytische corrosie. 

• Niet geleidend
• Gemakkelijk schoon te maken
• Niet corrosief € 949,-

ASCQ32106

OP=OP

YES! WE MOGEN WEER EN KOMEN GRAAG NAAR U TOE!  
Heeft u een open dag en wilt u deskundig advies bieden op het gebied van Klimmaterialen? 
Wij staan met onze goedgevulde Roadshow voor u klaar. Neem voor meer informatie contact 
met ons op. 
 

    VERKOOP
    KEURING
    ONDERHOUD
    REPARATIES

DE ROADSHOW

ASC XD LADDERS
Dé XD-Ladder maakt deel uit van het topsegment van professionele ladders. Met zijn dubbelwandige profiel en unieke D-sport 
werkt u altijd veilig! Daarnaast voorkomt de stabilisatiebalk het wegzakken van de ladder en zorgt voor genoeg stabiliteit.
De XD Ladder is de perfecte ladder voor elke professional.

XD 2x10 

XD 2x12

XD 2x14

€ 245,-

€ 269,-
€ 299,-

XD 3x10 

XD 3x12

XD 3x14

€ 345,-

€ 399,-
€ 469,-

ASCQ32107

ASCQ32108

ASCQ32109

ASCQ32110

ASCQ32111

ASCQ32112

RHINO SAFESTOW4®

De SafeStow4® verzekert u van het moeiteloos en veilig be- en ontladen van uw 
ladders op het voertuig dak. De SafeStow4® is vervaardigd uit zeer sterke  
componenten van RVS / aluminium en heeft een max. belastbaarheid van  
60 kg. Prijs is inclusief montage bij u op locatie! *

€ 1.995,-
ASCQ32113

Scan de QR code en  
bekijk de productvideo  
van de Rhino®.

DAKRANDBEVEILIGING KLASSE C
Dakrandbeveiliging verhoogd de veiligheid om op hoogte te werken. Het aanbrengen 
bevorderd niet alleen de arbeidsomstandigheden, maar zorgt er ook voor dat de  
werkzaamheden snel en vooral veilig afgerond kunnen worden.
De dakrandbeveiliging klasse C heeft naast een snelle montage en geïntegreerd  
kantplank ook het voordeel dat de staanders op iedere gewenste positie geplaatst  
kunnen worden. Daarnaast is de muursteun telescopisch waardoor u nooit meer op  
een raam uitkomt.

• Kantplank geïntegreerd in het vangnet
• Valt onder klasse C, geschikt voor alle daken
• Telescopische muursteun
• Snelle montage
• Staander op elke gewenste positie te monteren
• Grotere voetplaat om beschadigingen te voorkomen
• Levering inclusief certificaat 

€ 2.175,-
ASCQ32115
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Startersset 10 meter:
5 x Dakrandbeveiliging 2.0 staander schuindak
2 x Dakrandbeveiliging 2.0 frame 2 m
2 x Dakrandbeveiliging 2.0 frame 3 m
2 x Dakrandbeveiliging 2.0 doek met geïntegreerde kantplank 2 m
2 x Dakrandbeveiliging 2.0 doek met geïntegreerde kantplank 3 m

ASC KAMERSTEIGER XXL
ASC heeft de Kamersteiger XXL speciaal ontwikkeld door vraag 
uit de markt. Zowel de stukadoors, afbouw- en plafond bedrijven 
kunnen vaak al hun spullen niet kwijt op een standaard werkvloer. 
De kamersteiger XXL heeft een oppervlakte van maar liefst 5m². 
Deze is geheel opvouwbaar door het robuuste scharniersysteem 
en optioneel uit te breiden met een leuning rondom. 

€ 775,-
ASCQ32114

Combineer uw XD Ladder met de SafeStow4®.

* Montage van de ladderlift dient altijd te gebeuren op een set dakdragers  
of een dak-imperiaal. Vraag naar de voorwaarden. 


