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SPECTACULAIRE WINACTIE! 
Bij iedere bestelling vanaf € 1.500,- maakt u kans op 
2 kaarten voor de Grand Prix van België! 
Vanaf uw zitplek ziet u de wagens de lastige Rivage/Bruxelles sectie uitkomen en op hoge snelheid naar de volgende bocht 
racen. Sta versteld van het waanzinnige bochtenwerk en de aerodynamische grip van de F1 wagens, terwijl ze soepel de 
mooie ronde bocht voor de Zilver 3 Tribune bedwingen. 
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DAKRANDBEVEILIGING KLASSE C
Dit type dakrandbeveiliging heeft naast een snelle montage en geïntegreerde 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.

€ 2.750,-
ASCQ42217

startset 10 m:
5 x Dakrandbev. 2.0 staander schuin dak
2 x Dakrandbev. 2.0 frame 2 m
2 x Dakrandbev. 2.0 frame 3 m
2 x Dakrandbev. 2.0 doek met geïntegreerde kantplank 2 m
2 x Dakrandbev. 2.0 doek met geïntegreerde kantplank 3 m
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€ 2.850,-
ASCQ42215

30 meter:

Set excl. kantplanken. Kantplanken zijn verplicht
indien de opstaande rand minder is dan 15 cm.

Dakrandbeveiliging wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken voor werkzaamheden op daken. De ASC 
dakrandbeveiliging is snel op te bouwen, gemakkelijk in gebruik en creëert in een handomdraai een veilige werkplek op 
hoogte. Voor ieder project dé perfecte dakrandbeveiliging! Nu scherp geprijsd vanaf 30 strekkende meter.

DAKRANDBEVEILIGING PLAT DAK / SCHUIN DAK

€ 2.850,-
ASCQ42216

ROLSTEIGER 135 X 250 AGS PRO X 7 M WERKHOOGTE  
6 x ASC Opbouwframe 135-28-7
1 x ASC Platform 250 zonder luik - hout
2 x ASC Platform 250 met luik - hout
6 x AGS Pro leuning 250
2 x Horizontaal schoor 250
4 x Telestabilisator 200
1 x Kantplankset hout 135x250
4 x Wiel 200 mm nylon / Stalen spindel 375 kg
8 x Borgclips

Het klusweer komt er weer aan! Dé ideale tijd om te investeren in een professionele rolsteiger. De ASC rolsteigers zijn van 
hoogwaardig aluminium en kenmerken zich door gebruikersgemak, een lange levensduur en robuuste vormgeving.  
Nu in de actie een complete AGS Pro rolsteiger 135 x 250, conform EN1004 vóór slechts € 3.350,-

Heeft u reeds een steiger en wilt u deze upgraden naar de nieuwste wetgeving? 
Wij adviseren u graag!

€ 3.350,-
ASCQ42201

• AGS PRO • PLATFORM • STABILISATOR

€ 4.225,-
ASCQ42202

OOK VERKRIJGBAAR IN 
9 METER WERKHOOGTE

DUBBELZIJDIG

EN 1004 UPGRADE

Setprijs:

Setprijs:

30 meter:

Set excl. kantplanken. Kantplanken zijn verplicht
indien de opstaande rand minder is dan 15 cm.

https://www.ascgroup.nl/product/dakrandbeveiliging-klasse-c/
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DAKSTEIGER UNI
De ASC Daksteiger Uni is het ideale hulpmiddel bij werkzaamheden aan dakkapel of schoorsteen. Deze is snel te plaatsen 
op daken met een hellingshoek van 30 tot 60 graden. De UNI daksteiger kan in diverse lengtes uitgevoerd worden.

€ 1.545,-
ASCQ42203

DAKSTEIGER UNI 190

€ 1.575,-
ASCQ42204

DAKSTEIGER UNI 250

€ 1.595,-
ASCQ42205

DAKSTEIGER UNI 305

UITWIJKCONSOLE 75/135
De ASC uitwijkconsole is op snelle en eenvoudige wijze (in combinatie met uw standaard steigermateriaal) te monteren op 
elke hoogte. Een complete set bestaat uit twee complete steunen. U bevestigt de uitwijkconsole gemakkelijk aan 
de buitenkant van de rolsteiger met stalen draaikoppelingen.

XD LADDERS 

2 DELIGE LADDERS 3 DELIGE LADDERS

XD 2X10 XD 2X12

€ 295,- € 325,-
ASCQ42209 ASCQ42210

XD 3X10 XD 3X12 

€ 420,- € 480,-
 ASCQ42212  ASCQ42213

De XD Ladder is dé perfecte ladder voor elke klus. Door de rechte ladderbomen en telescopische stabilisatiebalk neemt  
hij minder transportruimte in beslag, maar werkt net zo veilig en stabiel als een ladder met uitgebogen bomen.  
De XD Ladder is conform EN 131 / NEN 2484 en Nederlandse Warenwet.

XD 2X14

€ 360,-
ASCQ42211

XD 3X14 

€ 575,-
 ASCQ42214

ASC A-LINE KAMERSTEIGER
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. Bij aankoop van elke kamersteiger ontvangt u gratis een staatslot inclusief 
XL trekking!

€ 309,-
ASCQ42207

GRATIS
STAATSLOT*

*Zolang de voorraad strekt

+

€ 525,-
ASCQ42206

VERGRENDEL MECHANISME

GEVELSTEIGER 100 m² (10x10 m)
De ASC Gevelsteiger, nu 100 m² geheel compleet voor 
een hele aantrekkelijke prijs! Hét Gevelsteiger systeem 
wat uit te wisselen is met de standaard rolsteiger 
onderdelen.  
 
Dit maakt het flexibel, robuust én betaalbaar. Optioneel uit 
te voeren met regenkap, uitwijkconsoles, ladders, 30 cm 
brede platforms, etc.  
 
Bekijk de hele samenstelling op: 
www.ascgroup.nl/actiegevelsteiger

€ 7.399,-
ASCQ42208

Setprijs:

Heeft u reeds een kamersteiger en wilt  
u deze upgraden naar de nieuwste  
wetgeving? Wij adviseren u graag!

• KANTPLANKSET • PLATFORM MET LUIK • STABILISATOR

EN 1004 UPGRADE

VOORZIEN VAN  

TELESCOPISCHE LADDERBALK

https://www.ascgroup.nl/product/asc-daksteiger-uni/
http://www.ascgroup.nl/actiegevelsteiger

