
ASC KAMERSTEIGER 90 + GRATIS 30 CM PLATFORM

De ASC A-line kamersteiger is al sinds 1991 bekend om de hoge kwaliteit en de zeer lange levensduur. Vervaardigd van  
hoogwaardig aluminium met een diameter van 51 mm. Het robuuste scharniersysteem bestaat uit een 5 mm dik aluminium!  
Standaard geleverd met dikwandige verbindingspennen en onderbussen. De industriële A-line kamersteiger wordt geleverd met 
150 mm robuuste dubbel geremde wielen. 

Al decennia is dit ASC product beroemd om de gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en uitbreidingsmogelijkheden!

90 cm
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A-LINE KAMERSTEIGER

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! Afmetingen: 190 x 90 x 197 cm. Opbergmaten slechts: 18 x 100 x 197 cm.

€ 298,-
ASCQ42115

+ GRATIS PLATFORM

€ 395,-
ASCQ42117

30 cm

€ 169,-
ASCQ42118

Met een 3 sport vouwunit kunt u een  
werkhoogte van 4,5 meter creëren.

OPTIE 

€ 119,-
Met een 3 sport vouwunit kunt u een  
werkhoogte van 4,5 meter creëren.

ASCQ42116

+ GRATIS 
ASC IJSKRABBER

VOUWUNIT 75-3

VOUWUNIT 90-3

OPTIE 

+ GRATIS 
ASC IJSKRABBER



ASC KAMERSTEIGER 135 + EXTRA PLATFORM
Deze kamersteiger is extra breed waardoor u een werkruimte heeft van maar liefs 2,5 m2. U kunt de platformen ook op ongelijke 
hoogte plaatsen, hierdoor kunt u gemakkelijker op de kamersteiger klimmen of uw gereedschap achter u kunt plaatsen.  
De combinatie van industriële kwaliteit en compactheid maken deze kamersteiger tot een zeer gebruiksvriendelijk arbeidsmiddel.

KENMERKEN:

    Maximale draagvermogen: 450 kg
    Licht en hanteerbaar tijdens gebruik
    Opbergmaat inclusief wielen: 18x135x197
    Opbouwtijd: slechts 1 minuut

€ 589,-
ASCQ42119

ASC XS-LIFT 3,8 M WH
De XS-Lift is van industriële kwaliteit en gemaakt met het 
oog op comfort. De handlier is zeer licht te bedienen en 
heeft een sterke carbonfiber kabel. Het totale gewicht van 
deze lift is slechts 68 kg ! Doordat de werkbak gemakkelijk 
af te nemen is, kunt u hem ook goed vervoeren.  

De lift is standaard te gebruiken door normale  
deuropeningen. Hij voldoet uiteraard aan de geldende  
normeringen en ARBO-eisen. Maak nu kennis met  
de nieuwe manier van eenvoudig én veilig werken  
op hoogte. Optioneel uit te breiden tot 4,5 meter.

€ 1.399,-
ASCQ42121

PREMIUM DT TRAPPEN
De Premium trappen van ASC zijn voor professioneel gebruik !  
Ze zijn zeer robuust, gefelst en voorzien van popnagels. Deze 
trap is industrieel afgewerkt met een dubbele coating welke  
corrosie en vieze handen voorkomt.

De dubbele trappen worden standaard geleverd met een  
veiligheidsbeugel !

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

Premium DT 4:  € 169,-
Premium DT 5:  € 199,-
Premium DT 6:  € 219,-
Premium DT 7:  € 255,-

OP=OP

€ 249,-
Met een 3 sport vouwunit kunt u een  
werkhoogte van 4,5 meter creëren.

+ GRATIS

ASCQ42120

VOUWUNIT 135-3

OPTIE 

ASCQ42122

ASCQ42123

ASCQ42124

ASCQ42125
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