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Bekijk ook onze website: www.uniconstruct.be

Mobiele dieseltanks
•	 Geschikt voor vervoer 

van diesel voor onmid-
dellijk, eigen gebruik op 
de werf. Voldoet aan 
ADR reglementering 
(ADR 1.1.3.1 c).

•	 NU: ook tanks met 
ADR-goedkeuring tot 
600 liter.

•	 Met 12V brandstofpomp 
(40 liter/minuut) - 4 m 
aansluitkabel

•	 Met 4 m brandstofslang 
met automatisch afslag-
pistool

•	 Met vulopening, ontluchtingskap
•	 Uitsparingen voor spanriemen.
•	 Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwa-

gen, in stationwagen.
•	 Inhoud 430 liter: makkelijk op open 

bestelwagen. Met deksel.
art. inhoud afmetingen 

(lxbxh)
leeg 

gewicht
1057156 200 l. 80 x 60 x 59 cm 25 kg
1057157 430 l. 116 x 76 x 73 cm 50 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werftrap
•	 Werftrap uitvouwen, plaatsen, monteren (betonschroeven) en gebuiken
•	 De treden zijn steeds horizontaal, onafhankelijk van de hellingsgraad.
•	 Deze werftrappen zijn verkrijgbaar in 5 lengtes, ze kunnen ook nog eens met elkaar verbon-

den worden. 
•	 Op deze manier kan men hoogteverschillen overbruggen tot 4,75 m.
•	 Maximaal toegelaten: 21 treden (bv. 15-treeds en 6-treeds trap verbinden) (vanaf 15 treeds 

trap - extra ondersteuning)
•	 De werftrap is langs beide zijden voorzien van leuningen, die zich aanpassen naagelang de 

hellingsgraad van de trap.
•	 De trappen zijn compact op te vouwen voor makkelijk transport
•	 Vooraf makkelijk te monteren, en achteraf te plaatsen op de werf
•	 Aanbevolen hellingshoeken: tussen 30° en 50°

Kenmerken:
•	 Breedte: 80 cm - trapbreedte: 70 cm
•	 Trapdiepte: 23 cm
•	 Traphoogte: 21 cm

art. tredes hoogte 
bij 30° helling

max hoogte 
bij 50° helling

1088952 3 ± 50 cm ± 80 cm
1088953 6 ± 90 cm ± 150 cm
1088954 9 ± 130 cm ± 210 cm
1088955 12 ± 170 cm ± 280 cm
1088956 15 ± 210 cm ± 350 cm
15 + 3 18 ± 250 cm ± 420 cm
15 + 6 21 ± 290 cm ± 475 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Actieset BOUW bestaande uit
1 x gele mortelcontainer 200 liter (art.: 1000358) 
2 x rubber mortelkuip 45 liter (art.: 1000190)
1 x kruiwagen FORT (art.: 1045885)
1 x zandschop POLET nr. 00 of nr. 2 (art.: 1018587 / 1018585)
GRATIS: planbeschermingshoes 90 x 125 cm met ritssluiting

Actieset BOUW

 3 kuipen, kruiwagen, zandschop

+  GRATIS deze 

planbeschermhoes

Planbeschermer mét ritssluiting

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

+

+

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm
•	 Revolutionaire	doorslijper,	het	beste	filtersysteem	op	de	markt!	

Dé doorslijper voor ruwbouw-
aannemer, betonwerken, ...

•	 Uniek Smart Tension 
Systeem

•	 DEX, stofverwijderings-
systeem

•	 X-Torq motor met meer ver-
mogen, minder uitstoot

•	 Antivibratiesysteem
•	 Motor: 94cc - 4800W 
•	 Blad: 400 mm
•	 Max. zaagdiepte: 155 mm
•	 Inclusief zaagblad 400 mm - 

Vari-Cut S65

art.: 1123493

zaagblad 400 mm
inbegrepen

 + GRATIS
powerbox

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Standaard werfunits prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Werfunits standaard - 5 m - met kleedruimte
•	 We	hebben	standaard	“typecontainers”	ontwikkeld	conform	de	regelgeving	betreffende	de	

eetplaats. Het is niet meer toegelaten kleedruimte en eetplaats in één en dezelfde ruimte te 
hebben. Vandaar dat we een werfcontainer hebben uitgerust met een extra wand en deur.

•	 De kleedruimte is voorzien van een brede lavabo met 2 kranen.
•	 De lavabo staat niet centraal, maar meer naar de deurzijde omdat er dan eventueel nog 

kleerkastjes geplaatst kunnen worden tegen de wand tegenover de deur.
•	 Voor de natte kledij is er een kapstok voorzien vlak naast de buitendeur.
•	 In de ruime verlichte eetruimte met door tralies beveiligd schuifraam zijn er in de hoek ook 

twee aansluitingen voorzien voor een koelkastje en een verwarming.
•	 Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de container kan deze ook in 7 en 

8 m versie besteld worden.

art.: 1055192

Werfunits standaard - 6 m - met kleedruimte + toilet
•	 Deze werfunit heeft alle eigenschappen zoals bovenstaande, 

maar is extra voorzien van een toilet.
•	 Het toilet heeft, zoals wettelijk verplicht, een toegang naar buiten, 

een toiletrolhouder, een afzonderlijke lavabo, met spiegel, zeep-
bakje, handdoekhouder, en is voorzien van een stopcontact dat 
kan gebruikt worden voor een bijverwarming.

•	 Afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de 
container kan deze ook in 7 en 8 m versie besteld worden.

art.: 1060255

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Onderlegblok voor containers of werfunits
•	 Onderlegblok voor containers en werfunits
•	 High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
•	 Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
•	 Bestand tegen mechanische beschadiging
•	 Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
•	 Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
•	 Gewicht: 4,15 kg

art.: 1096931

Werfunit smalle uitvoering

•	 In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebrui-
ken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille 
van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de 
sponnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn 
geringe breedte.

•	 De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
•	 Alle gebruikte staalplaat is verzinkt 
•	 Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, 

schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, 
CE-stekker buitenaan.

•	 Optioneel: vorkliftuitsparingen

•	 Lengte: 3 m (art.: 1045372)
•	 Lengte: 4 m (art.: 1043257)
•	 Breedte: 2 m
•	 Binnenhoogte: 2,23 m
•	 Buitenhoogte: 2,50 m

200 cm

ACTIE
MAATWERK

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Werfunits standaard

255 cm

240 cm
200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 cm

Standaard units:
•	 Onze geïsoleerde 

werfunits zijn standaard 
te verkrijgen volgens de 
grondplannen, of zijn 
volledig in te richten 
naar eigen keuze.

•	 Breedte: 2,40 m
•	 Hoogte (binnen/buiten): 

2,25 m / 2,50 m

•	 Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en 
achteraf gepoedercoat.

•	 Standaard uitrusting: geïsoleerde container, 
deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, 
verlichting, elektriciteit (standaard 2 stop-
contacten), vorkliftvoorziening onderaan 
de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-
stekker buitenaan.

Naar keuze:
•	 U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, 

stel uw unit samen met extra ...
1. Binnenwanden, binnendeuren
2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buiten-

deuren, dubbele deuren
3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, 

lichten, ...
4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo’s, dou-

ches, boilers, ...
•	 Op deze manier kan u de standaard werfunit 

volledig op maat inrichten naar uw wens.
art. omschrijving

a) 1061359 standaard 2,40 m
1045012 standaard 3 m
1043564 standaard 4 m
1044872 standaard 5 m
1045363 standaard 6 m
1061360 standaard 7 m
1061361 standaard 8 m

b) 1045364 standaard 4 m + wc
c) 1055192 standaard 5 m + kleedruimte
d) 1060255 stand. 6 m + wc + kleedruimte

(a)

(b)

(c)

(d)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

MAATWERK
maak een afspraak met 

onze vertegenwoordiger 
en ontwerp samen met 

ons uw persoonlijke 
werfunit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Standaard werfunits prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Werfunit standaard 4 m x 240 cm
•	 Standaard, maar wel kwaliteit.
•	 Onze werfunits zijn standaard voorzien van vorkliftuitsparingen wat zeer handig en belangrijk is 

wanneer u de units ook thuis eenvoudig wil kunnen verplaatsen. Ze zijn ook verkrijgbaar zonder 
wat de unit uiteraard goedkoper maakt.

•	 Staalplaat eerst verzinkt en achteraf gelakt om roestvorming te vermijden.

= GRATIS 
1x TAFEL 180 cm

6 x STOELEN

255 cm

240 cm400 cm

Vorkliftuitsparingen CEE-aansluiting Kraanogen

art.: 1043564

art.: 1045364

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
TAFEL + STOELEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

+

GRATIS
TAFEL + STOELEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

+

Werfunits - zware uitvoering

Werfunit - zware uitvoering - 20’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 2x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 2x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 4x
•	 art.: 1070459

Werfunit - zware uitvoering - 16’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 2x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 2x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 4x
•	 art.: 1082881

Werfunit - zware uitvoering - 10’
•	 Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de 

standaard werfunits.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
•	 Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
•	 Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
•	 Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
•	 Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

•	 Draai-kipraam met rolluik: 1x
•	 TL-verlichiting 2x36W: 1x
•	 Verwarming 2000W: 1x
•	 Stopcontacten: 2x
•	 art.: 1070458

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Materiaalcontainers prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 455 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 915 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 

95 cm)
•	 art.: 1070457

226 cm

455 cm
220 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 260 cm
•	 Deuropening (bxh): 231 x 228 cm
•	 Gewicht: 825 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 

95 cm)
•	 art.: 1070456

300 cm244 cm

260 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9’ - smal
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen 

en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 293 

x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 

x 195 cm
•	 Gewicht: 690 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening 

- 35 x 10 cm (center-
center: 95 cm)

•	 art.: 1084985

293 cm220 cm

226 cm

Tijdelijke bouwplaatsdeur
•	 Verzinkte stalen deur.
•	 Ideaal voor het afschermen van een ruwbouw 

bij verbouwingswerken, of bij nieuwbouwwerken 
kan deze deur gebruikt worden om een tijdelijke 
bergruimte te maken van een ruimte die reeds 
klaar is.

•	 Eenvoudige installatie m.b.v. spindels vast te 
klemmen.

•	 Geschikt voor deuropeningen van:
•	 Breedte: 87,5 tot 108 cm
•	 Hoogte: 185 tot 210 cm

•	 art.: 1069803

Werfbox compacte robuuste materiaalcontainer
•	 Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
•	 Voor de kleinere werven, of werven waar wei-

nig plaats is hebben we deze zeer compacte 
opbergbox. Robuuste uitvoering.

•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven 
zowel langs de korte als lange zijde.

•	 Vuurbestendig en waterdicht.
•	 Afmetingen (bxdxh): 160 x 220 x 245 cm
•	 Gewicht: 450 kg
•	 art.: 1070455

160 cm

245 cm

220 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8’
•	 Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
•	 Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
•	 Afmetingen (lxbxh): 244 x 220 x 226 cm
•	 Deuropening (bxh): 207 x 195 cm
•	 Gewicht: 630 kg
•	 Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
•	 art.: 1082949

244 cm220 cm

226 cm

Materiaalcontainer 10’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerteMateriaalcontainer 9’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

Materiaalcontainer 15’

Robuuste uitvoering

Contacteer ons voor 

een offerte

Containerslot (inclusief hangslot)
Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
Voordelen:
•	 Verhoogde weerstand door slimme 

sleufconstructie over de montage 
steunen van de stangen

•	 Te gebruiken op containers, trailers, 
laadbakken met dubbele deur

•	 Eenvoudig te monteren

art.: 1091582

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+
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Werfwagens & uitrusting prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Werftoiletboxen ECO - geïsoleerd
•	 Werftoilet, model ECO - geïsoleerd
•	 Uitgerust met toilet en lavabo.
•	 art.: 1029217

Ook units te 
verkrijgen

Vraag ook 
naar andere  

modellen
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Materiaalcontainers standaard
•	 Materiaalcontainers met op 

korte zijde een dubbele deur 
die volledig geopend kan 
worden zodat je een laad- 
en losopening krijgt van 193 
x 193 cm.

•	 De buitenbreedte van de 
container is 220 cm, zodat 
deze altijd makkelijk op de 
laadbak van een vrachtwa-
gen kan.

•	 4 kraanogen in de hoeken 
voor verplaatsen met de 
kraan.

•	 Container 3 m - art.: 1029020
•	 Container 4 m - art.: 1029021

220 cm

300 cm220 cm

220 cm

400 cm220 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werfwagen type C
•	 Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg
•	 Werfwagen	type	C:	3,50	x	2,10	m
•	 Hoogte interieur: 2,15 m
•	 Deur: 75 x 187,5 cm
•	 Schuifraam: 75 x 85, met 

beschermende klapven-
sters

•	 Dak, wanden en plafond uit 
geïsoleerde sandwichpa-
nelen

•	 4 steunen met spindels voor 
postionering van de wagen

•	 Voorzien van verlichting en 
elektriciteit

•	 Voorzien van verwarming: 
2000W

•	 Kleur: wit - RAL 9010
•	 Trapje (opstap)

art.: 1088961

Werfwagen type S
•	 Werfwagen	type	S:	3,50	x	2,20	m
•	 Hoogte interieur: 2,30 m
•	 Deur: 75 x 187,5 cm
•	 Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klapvensters
•	 Dak, wanden en plafond geïsoleerd
•	 4 hoeken met wit-rood markering
•	 4 steunen met spindels 

voor postionering van 
de wagen

•	 Voorzien van verlich-
ting en elektriciteit

•	 Voorzien van verwar-
ming: 2000W

•	 Kleur: lichtgrijs - RAL 
7032

•	 Trapje (2 treden)

art.: 1088960

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Convectorverwarming 230V - 2000W
•	 3 standen
•	 Met turbo
•	 Voorzien van thermostaat
•	 Met oververhittingsbeveiliging
•	 Afm. (lxbxh): 63 x 14 x 44 cm
•	 art.: 1057191

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Transpallet 2500 kg
Kenmerken:
•	 Capaciteit: 2500 kg
•	 Vorklengte: 1150 mm
•	 Breedte: 520 mm
•	 Stuurwielen: rubber
•	 Vorkwielen:	dubbel	-	polyurethaan
•	 art.: 1000006

ACTIE
transpallet
capaciteit
2500 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Schoenveger - schraper
•	 Ideaal voor bouwplaatsen, een must voor de ingang van iedere werfwagen of werfunit.
•	 Afmeting rooster: 50 x 40 cm
•	 Totaallengte: 70 cm
•	 Gewicht: 11 kg
•	 art.: 1022597

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Werfafsluiting & verkeersborden prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Stapelpallet voor bouwhekken
Langs 2 kanten met vorklift te laden
•	 Opslag-	en	transportsysteem	voor	25	bouwhekken.
•	 Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat mak-

kelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + 
het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet 
in elkaar haken, wat je bij horizontaal transport wel hebt.

•	 Vorkliftkokers langs voorzijde en zijkant.
•	 Kraanhaken voor transport op de werf.
•	 Afmetingen: 3,50 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast 

elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen 
kan laden.

•	 art.: 1009373

Bouwhekzeilen standaard
•	 Bouwhekzeilen standaard
•	 Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
•	 Elke 50 cm voorzien van bevestigingsoog
•	 Verschillende kleuren zijn mogelijk: 
•	 wit - art.: 1044018
•	 zwart - art.: 1044026
•	 groen - art.: 1044012
•	 blauw - art.: 1044025

mogelijke kleuren:

Standaard zeil
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 20 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwhekzeil winddoorlatend
•	 Bouwhekzeilen winddoorlatend.
•	 Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
•	 Voorzien van 4 bevestigingsogen
•	 Verschillende kleuren zijn mogelijk: 
•	 wit - art.: 1045386
•	 zwart - art.: 1085200
•	 groen - art.: 1116048
•	 blauw - art.: 1116049

Winddoorlatend zeil
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 20 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwhekklemmen
•	 Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
•	 art.: 1002155

Bouwhekklem
normaal -
per stuk -
per 10 st -
per 30 st -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

mogelijke kleuren:

Verkeersborden hoge kwaliteit & conform wetgeving
Al onze verkeersborden:
1. Voldoen strikt aan standaardbestek T250 voor de wegenbouw
2. Worden	voorzien	van	de	hoogste	kwaliteit	reflecterende	folies	van	3M
3. Geheel geplooid en geproduceerd uit hoogwaardig plaatmateriaal. Plaatmateriaal wordt ontvet, gepoederlakt en 

afgebakken.	Voorzien	van	productiedatum	voor	kwaliteits-	en	reflectiecontrole.	Kies	voor	een	hoge	klasse	van	folie,	
een	hogere	folieklasse	mag	steeds	gebruikt	worden!

SET verboden parkeren
•	 Bord E1-verboden parkeren of E3 verboden stilstaan en 

parkeren diam. 400. - klasse 1 - oranje achterzijde (wettelijk 
verplicht voor deze borden)

•	 Bord van... tot... beschrijfbaar 
met POSCA stift

•	 Onderbord pijl
•	 Oranje gekleurde paal 40x40 

(wettelijk verplicht voor parkeer-
borden)

•	 Rubber voet 40x40 cm
•	 3x klem

E-stilstaan en parkeren
E1 E3 E9a

F-aanwijzingsborden
F45a F45b F45c F41 F47

G-Onderborden
type	III type	V type	X

C-verbodsborden
C1 C3 C5 C21 C31a C31b C35 C43 C46

D-gebodsborden
D1a D1b D1b D1c D1d D1e D1f D3a D3b

A-gevaarsborden
A7a A7b A7c A13 A15 A29 A31 A33 A51

B-voorrangsborden
B1 B5 B19 B21

VRAAG NU PRIJS 

VOOR AL UW 

BORDEN & 

SIGNALISATIEAlle fol ies van

Actievoorwaarden
normaal -
per stuk - 10% -

per 4 stuks - 12% -
per 8 stuks - 15% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Bouwhekken & werfafsluiting prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Bouwhekken round edge - antiklimhek

•	 Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las 
nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).

•	 De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een ‘trekproef’ van 500 kg en achteraf voorzien 
van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.

•	 Anticlimb uitvoering
•	 Elke draad is gelast op de buis
•	 Bouwhekken 345 x 200 cm
•	 (l) 345 x (h) 200 cm
•	 Buis: 38,1 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 2,2 mm
•	 art.: 1002513

Extra versteviging van de lasverbinding 
in de onderste hoeken.

Smartweld Joint Elke las is getest 
met een trekproef 
(500 kg) vóór het 
plaatsen van de 
extra hoekverster-
kingen

Het uiteinde van elke 
draad is op het frame 
gelast.

Roundedge antiklim
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwhekken
Bouwhek 4 buizenframe
•	 Speciale smartweld las
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 40 mm
•	 Horizontale buis: 30 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 3,3 mm
•	 art.: 1000015

Bouwhek 5 buizenframe
•	 Speciale smartweld las
•	 Bouwhekken 350 x 200 cm
•	 (l) 350 x (h) 200 cm
•	 Opstaande buis: 41,2 mm
•	 Horizontale buis: 30 mm
•	 Middenbuis: 30 mm
•	 Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
•	 Draaddikte verticaal: 3,3 mm
•	 Verstevigd op de 4 hoeken
•	 art.: 1057818

Bouwhek standaard
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwhek 5-buizen
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Versteviging 

op de 4 hoeken 

én buis in het 

midden

Elk bouwhek is voorzien 
van een batchcode.

maand uur
jaar dag

Betonblok voor bouwhekken
•	 Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
•	 Lengte x breedte: 68 x 22 cm
•	 Hoogte: 14 cm
•	 Gewicht: 30 kg
•	 Materiaal: beton
•	 art.: 1000063

Betonblok
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 15% -
per 30 st - 20% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kunststof blok voor bouwhekken
•	 Kunststof blok met 6 ronde gaten
•	 Lengte x breedte: 77 x 20,5 cm
•	 Hoogte: 12 cm
•	 Gewicht: 18 kg
•	 art.: 1116299

Kunststof blok
normaal -
per stuk - 10% -
per 10 st - 12% -
per 30 st - 15% -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Oprijplaten & stempelplaten prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Stempelplaten
•	 Ter ondersteuning van uw mobiele 

kranen, bouwkranen, hoogtewerkers, 
betonpompen, ...

•	 Ecologisch	(gerecycleerd	materiaal)
•	 Licht	gewicht	/	flexibel
•	 Gemakkelijk te transporteren en handelbaar
•	 Licht gewicht
•	 Duurzaam
•	 Waterafstotend
•	 Haast onbreekbaar
•	 Roest of rot niet

art. omschrijving afmeting gewicht draagkracht prijs
1088787 stempelplaat 40 x 40 x 4 cm 6 kg 10 ton -
1088788 stempelplaat 60 x 60 x 6 cm 20 kg 25 ton -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kunststof rijplaten

HOEVEELHEIDSPRIJZEN
per 6 stuks -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

•	 Handige rijplaten voor gebruik op de werf, geen 
indrukking van banden of rupsen in gras of zand,  
geen schade aan gras, ...

•	 Sterk	en	flexibel,	roest	en	rot	niet,	eenvoudig	te	
reinigen

•	 Voorzien van 2 handvaten voor makkelijke 
plaatsing, 34 kg per stuk - kan door 1 persoon 
gedragen worden

•	 Dikte: 15 mm
•	 Breedte: 75 cm
•	 Lengte: 3 m
•	 art.: 1020122

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluminium oprijplaten type AO
•	 Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
•	 Geschikt voor licht tot middelzwaar materieel, 

machines en voertuigen tot 1000 kg
•	 Laag eigen gewicht
•	 Anti-slip
•	 Zonder rand = groter loopvlak
•	 Optioneel verkrijgbaar:
•	 Versterkte modellen (draag-

kracht tot 2200 kg)
•	 Opklapbare modellen

Aluminium oprijplaten type BO
•	 Professionele oprijplaten van hoge kwaliteit
•	 Geschikt voor licht tot zwaar materieel, machines 

en voertuigen tot 6800 kg
•	 Meer	flexibiliteit	voor	het	laden	van	zware	voertuigen	

met luchtbanden of rupsbanden (rubber)
•	 Zonder rand = groter loopvlak
•	 Geschikt voor brede banden

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128580

AO

100 25 11,6 / 21,4 1000 2 x 5
1128581 150 25 21,1 / 35,7 1000 2 x 6,5
1128582 200 25 30,7 / 50,1 1000 2 x 8
1128583 250 25 40,2 / 64,5 1000 2 x 9,5
1128584 300 25 49,8 / 78,8 800 2 x 11,5
1128585 350 25 59,3 / 93,2 600 2 x 14

art. type lengte breedte hoogte
min / max draagkracht gewicht

cm cm cm kg / paar kg
1128586

BO

196 35 45,6 / 55,5 2600 2 x 12
1128587 196 35 45,6 / 55,5 4000 2 x 15
1128588 265 35 62,3 / 75,7 1900 2 x 15
1128589 265 35 62,3 / 75,7 3000 2 x 19
1128590 265 38 62,3 / 75,7 5200 2 x 25
1128591 311 35 73,4 / 89,1 2200 2 x 20
1128592 313 38 71,9 / 87,7 3800 2 x 27
1128593 324 50 75,7 / 92,0 6500 2 x 46
1128594 356 35 84,3 / 102,3 1800 2 x 23
1128595 358 38 82,8 / 100,9 3100 2 x 31
1128596 365 50 85,6 / 104,0 5400 2 x 46
1128597 365 50 86,3 / 104,7 6800 2 x 55

Watertank op pallet - 1000 liter
•	 Nieuwe Intermediate Bulk Container 

voor opslag en vervoer van verschillende 
vloeistoffen

•	 Transparante HDPE binnenblaas met 
bovenaan deksel en onderaan geïntegreerde 
uitlooparmatuur + vlinderklep

•	 Ommanteld met stevige verzinkte buiscon-
structie

•	 Perfect stapelbaar
•	 Uitlooparmatuur voorzien van een te verwij-

deren aluminium seal (originaliteitsgarantie) 
en verzegelbare dop

•	 Uiterst	hygiënische	constructie
•	 Groot etikettenschild voor vermelding inhoud
•	 Vulopening: ø 225 mm
•	 Uitloop: ø 50 mm (pcp dichting)
•	 Volume: 1000 liter
•	 Kleur: transparant

art. pallet afmeting (lxbxh) gewicht
1096404 kunststof (PE) 120 x 100 x 117 cm 58 kg
1096405 hout 120 x 100 x 117,5 cm 63 kg
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Toebehoren voor de kraan prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Rateltakel LH-Y

•	 Hijsen, trekken en sjorren van lasten
•	 Vrijloopsysteem
•	 Rubberen anti-slip handgreep
•	 Licht eigen gewicht
•	 Geleverd met draagtasje
•	 Hijshoogte: 1,50 m

art. cap. 
(kg)

afmetingen (mm) hand 
kracht

(N)

ø
ketting
(mm)

gewicht
 (kg)A B C D E F G H

1144802 250 62 158 156 30 84 240 96 77 260 4x12 2,15
1144803 500 70 194 156 35 105 300 116 79 260 4x12 3,10

Handkettingtakel CH-II

•	 Voor het hijsen van lasten (met handketting)
•	 Compacte uitvoering
•	 Licht eigen gewicht
•	 Zeer betrouwbaar toestel

NIEUW

art.
3 m

art.
6 m

cap. 
(kg)

afmetingen 
(mm)

hand 
kracht

(N)

stren-
gen

ø ket-
ting

(mm)

haak-
opening

(mm)

gewicht
3 m
 (kg)

gewicht
6 m
 (kg)A B C

1144799 1144800 500 131 127 270 231 1 6 30 10 15
1144791 1144792 1000 140 158 317 309 1 6 34 12 17
1144793 1144794 1500 161 187 399 320 1 8 38 19 25
1144795 1144796 2000 161 187 414 360 1 8 41 20 27
1144797 1144798 3000 161 210 465 340 2 8 48 29 40

Tweesprong kraanketting met veiligheidshaken
•	 Ketting GRADE 80
•	 Standaard	voorzien	van	ID-identificatieplaatje	en	veiligheidshaken.
•	 Optioneel inkorthaken te verkrijgen
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar

 
 
 
 

Viersprong kraanketting
•	 Ketting GRADE 80
•	 Standaard	voorzien	van	ID-identificatieplaatje	en	

veiligheidshaken.
•	 Optioneel inkorthaken te verkrijgen
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art. omschrijving draagkrachten actieprijs
30° 60° 90° 120°

1011512 tweesprong 2 m 3,8
ton

3,5
ton

2,8
ton

2
ton

-
1011511 tweesprong 3 m -
1011510 tweesprong 4 m -

art. omschrijving draagkrachten actieprijs
30° 60° 90° 120°

1011509 viersprong 2 m 5,8
ton

5,2
ton

4,2
ton

3
ton

-
1011508 viersprong 3 m -
1011269 viersprong 4 m -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

Hijsbanden
•	 Hijsbanden
•	 Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
•	 Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
•	 Lengte: 2 - 4 - 6 m

Vraag prijs
ook andere lengtes 

en capaciteiten 
verkrijgbaar

profiteer nu !

mogelijke types:

1 t 2 t 3 t 4 t

art. lengte omschrijving normaal per stuk per
4 stuks > 4 stuks

1069994 2 m hijsband 2m - 2 ton Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1069996 4 m hijsband 4m - 2 ton
1069998 6 m hijsband 6m - 2 ton

Rondstroppen
•	 Rondstroppen
•	 Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
•	 Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
•	 Lengte: 2 - 4 - 6 m
•	 Andere capaciteiten en lengtes op 

aanvraag verkrijgbaar.

Vraag prijs
ook andere lengtes 

en capaciteiten 
verkrijgbaar

profiteer nu !

art. lengte omschrijving normaal per stuk per
4 stuks > 4 stuks

1070015 2 m rondstrop 2m - 2 ton Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
1070017 4 m rondstrop 4m - 2 ton
1070019 6 m rondstrop 6m - 2 ton

mogelijke types:

1 t 2 t 3 t

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Hijslier Imer ES 150
•	 Vaste giek van 720 mm
•	 Voorzien	van	stopsysteem	(eindeloop-

schakelaar)
•	 Geleverd met 2 beugels steigerbe-

vestiging
•	 Hefvermogen: 150 kg
•	 Snelheid: 18,5 m/min.
•	 Diam. hefkabel: 5 mm
•	 Lengte hefkabel: 26 m
•	 Max. werkhoogte: 25 m
•	 Motorvermogen: 450W
•	 Snelheid motor 1320 t.p.m.
•	 Lengte afstandsbediening: 1 m

art.: 1057828

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kruiwagenstoel
•	 Om veilig een kruiwagen naar boven te bren-

gen met hijslier of ketting.
•	 Uitvoering: geverfd
•	 Gewicht: 20,5 kg
•	 art.: 1003227

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

* exclusief kruiwagen
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Toebehoren voor de kraan prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Betonsilo staand model
•	 Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan 

met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen 
volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.

•	 Inhoud 200 liter - art. 1022560
•	 Inhoud 250 liter - art. 1023006
•	 Inhoud 300 liter - art. 1022561
•	 Inhoud 500 liter - art. 1023008
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel.

Ook verkrijg-

baar in verzink-

te uitvoering.

Betonsilo staand model - met schuif
•	 Betonsilo’s staand model, met opklapbare schuif 

voor makkelijke zijwaartse lossing
•	 Inhoud 300 liter - art. 1022563
•	 Inhoud 500 liter - art. 1022564
•	 Systeem:	onder-	of	zijwaarts	lossen	met	hendel.

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Ook verkrijg-

baar in verzink-

te uitvoering.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonsilo staand model met slurf
•	 Betonsilo’s staand model + slurf
•	 Inhoud 500 liter - art. 1022759
•	 Inhoud 800 liter - art. 1022760
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel	+	slurf	

voor het vullen van kolommen, balken, 
wanden.

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonsilo liggend model / wiel / slurf
•	 Liggend model + wiel + slurf
•	 500 liter - art. 1092710
•	 750 liter - art. 1092711
•	 Liggend: makkelijk om te 

vullen, omwille van vulopening 
die laag bij de grond is.

•	 Onderwaarts lossen met slurf, 
ideaal voor het vullen van 
diepere be-
kistingen om 
de valhoogte 
van het beton 
te beperken

•	 Te openen 
met een wiel

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Personenkooi - 2 personen
•	 Personenkooi vr 2 personen en hun gereedschap
•	 Uitgerust met gereedschapslade, vier hijsogen, toegangsdeur aan de zijkant en de leuning
•	 Afmetingen (lxbxh): 150 x 100 x 220 cm
•	 Capaciteit: 500 kg
•	 Gewicht: 350 kg
•	 art.: 1053636

Kipemmer voor hijslier
•	 Inhoud: 60 liter
•	 Capaciteit: 156 kg
•	 Gewicht: 17 kg
•	 art.: 1149714

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Toebehoren voor de kraan prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Pallethaak - zelfbalancerend
a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) Zelfbalancerend m.b.v. veer
c) Vorken: verstelbaar in breedte

Pallethaak
•	 Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en 

breedte. Voldoet aan norm EN13155 (vraag meer info)
•	 Vorklengte: 100 cm

a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) O-ring: te verstellen afhankelijk van het te hijsen gewicht
c) Vorken: verstelbaar in breedte

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geverfd draag-
kracht

hoogte
verstelbaar

breedte 
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

1022921 1500 kg 100 - 160 cm 0-100 cm 90 mm 35 mm
1022922 2000 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 100 mm 35 mm
1022557 2500 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 90 mm 40 mm

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geverfd draag-
kracht

hoogte
verstelbaar

breedte 
verstelbaar

breedte 
vork

dikte 
vork

1022917 1500 kg 100 - 160 cm 0-100 cm 90 mm 35 mm
1022918 2000 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 100 mm 35 mm
1022764 2500 kg 120 - 180 cm 0-100 cm 90 mm 40 mm

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Automatische kantelbak - afvalbak
•	 Automatische kipbak, afvalbak
•	 Inhoud 300 liter - art.: 1022565
•	 Inhoud 400 liter - art.: 1022964
•	 Inhoud 500 liter - art.: 1022566
•	 Inhoud 600 liter - art.: 1022567
•	 Systeem:	dragend	systeem	naar	achter	halen,	door	hijsen	kantelt	de	bak.

ook andere 
maten te 

verkrijgen

geverfd verzinkt cap. 
(l.)

afmetingen (mm) max.
belastb.

(kg)

gewicht 
(kg)A B C D E F G

1022962 1022967 200 847 1026 744 480 380 329 664 320 70/74
1022565 1022968 300 996 1213 835 540 450 400 755 480 80/84
1022963 1022969 350 996 1213 935 540 450 400 855 560 85/89
1022964 1022970 400 996 1213 1035 540 450 400 955 640 90/95
1022566 1022971 500 1085 1317 1075 590 490 440 995 800 100/105
1022567 1022972 600 1085 1317 1215 590 490 440 1135 960 110/115
1057852 1057856 800 1336 1532 1125 735 605 555 1035 1280 150/155
1022568 1022974 1000 1385 1694 1260 769 666 377 1118 1600 230/238
1022966 1022975 1500 1485 1787 1268 904 805 485 1108 2400 300/310
1057853 1057857 2000 1525 1970 1582 946 840 530 1412 3200 550/570
1057854 1057858 3000 1629 2147 1985 1006 900 581 1762 4800 700

Ook verkrijg-

baar in verzink-

te uitvoering.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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De kraan-, kantel- en stapelcontainer (basis) - 1m³
Transport op de werf: met de kraan.
•	 Kraanbaar: voorzien van 4 kraanhaken voor hijsen van de container
•	 Kantelbaar: achteraan voorzien van 5de kraanhaak voor de container leeg te kantelen 

(neerzetten, kraanhaken vooraan losmaken + vastmaken aan 5de haak, kraan hijsen zodat 
je container leeg maakt)

Transport in uw magazijnen: met vorklift
•	 Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

Opslag
•	 Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

Kenmerken:
•	 Totaallengte: 160 cm
•	 Totaalbreedte: 120 cm 
•	 Totaalhoogte: 80 cm

•	 Binnenlengte: 150 cm
•	 Binnenbreedte: 110 cm
•	 Bakhoogte: 65 cm

•	 Draagkracht met kraanogen: 1500 kg
•	 Draagkracht met vorklift: 4500 kg
•	 Gewicht: 97 kg (geverfd) - 103 kg (verzinkt)

De kantelcontainer
Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer 
(zie hierboven)
Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container 
bevestigingspunten voorzien voor het automatische 
kantelsysteem.	Kan	ook	mee	gestapeld	worden.

Kantelframe voor kantelcontainer
Kantelsysteem	voor	gebruik	met	kraan	of	vorklift.

INHOUD 1 m³

art.: 1002311

art.: 1044345

art.: 1028064

art.: 1028059

Stapel-, kraan-, transport- & vorkliftsysteem

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1010787

Schoorbak

omschrijving lengte breedte hoogte geverfd verzinkt
schoorbak klein 110 cm 59 cm 90 cm 1002333 1002147
schoorbak groot 150 cm 85 cm 75 cm 1000103 1000291

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

=

Afsluitdeksel
Afsluitdeksel voor de containers. Met dit deksel kan u goede-
ren stockeren die niet nat mogen worden, of met behulp van 

een hangslot maakt u een af-
sluitbare materiaalcontainer met 
een grote inhoud. Wanneer uw 
containers gestapeld zijn, kan u 
toch aan de goederen met het 
openklappende frontpaneel.

art.: 1028060

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bodemcontainer 1000 liter
•	 Capaciteit: 1000 liter / 2000 kg
•	 Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 130 cm
•	 Gewicht: 150 kg
•	 Systeem:	onderlossing	met	hendel
•	 art.: 1125004

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Automatische kantelbak / afvalbak 900 liter
•	 Ideaal voor het sorteren van afval
•	 Poedercoating voor lange 

levensduur
•	 Voorzien van veiligheidsketting 

voor verankering aan vorklift
•	 Automatisch	kantelsysteem:

1. Hendel wordt ingedrukt
2. Kantelsysteem	wordt	vrijge-

geven
3. Bak kantelt voorwaarts
4. Afval wordt gestort
5. Wanneer de bak terugkantelt, 
wordt	het	kantelsysteem	terug	
vastgezet

•	 Laadvermogen: 2000 kg
•	 Afmetingen (lxbxh):                  

152,5 x 121,5 x 87 cm
•	 Gewicht: 128 kg
•	 art.: 1010794

•	 Optioneel: 4-delige wielenset
•	 art.: 1092995

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Stapelbakken & materiaalbakken prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Materiaalbak standaard model - verzinkt
•	 Materiaalbak uit thermisch verzinkt staal, beschermt uw materieel 

tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
•	 BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 art.: 1022558

ook andere 
maten te 

verkrijgen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
180 cm

65
 c

m

60 cm

Materiaalbak met schuin deksel
•	 Materiaalbak uit verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal 

doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Schuin	deksel	voor	goede	afloop	van	water.
•	 Makkelijk voor camionette.
•	 BINNENafmeting (lxbxh): 170 cm x 83 cm x 59,5 / 41,5 cm
•	 Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
•	 Verschillende afmetingen verkrijgbaar.
•	 art.: 1062342

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Materiaalbak XXL - verzinkt (1500 liter)
•	 Materiaalbak (inhoud: +/- 1500 liter) uit thermisch verzinkt staal, spe-

ciaal gemaakt om extra veel gereedschap, en ook lang (tot 190 cm) 
materiaal en materieel te kunnen opslaan en aan de kraan te hangen 
ter bescherming tegen diefstal.

•	 BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
•	 Voorzien van 4 stevige kraanogen
•	 Deksel voorzien van 2 ope-

ningen voor hangsloten
•	 art.: 1023852 MATERIAALBAK 

EXTRA GROOT 

FORMAAT

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Euro - Gitterbox
Eerste-hands,	officiële	EUR-pool	gitterbox
•	 Lengte: 120 cm
•	 Breedte: 80 cm
•	 Hoogte: 80 cm
•	 Laadvermogen: 1500 kg
•	 Stapelbaar/belasting: 6000 kg
•	 Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155

•	 Dezelfde afmetingen als een europallet. In de bovenste rand past dan ook een europallet of 
een andere gitterbox. Deze universele afmeting maakt deze boxen tot een zeer makkelijk 
en	universeel	systeem	om	te	stockeren...	ideaal	om	te	gebruiken	als	stapelrekken	voor	het	
opbergen van losse materialen, pvc-rioleringshulpstukken, sanitairhulpstukken, ... maar ook 
zware materialen zoals overschotten van facadesteen of kleinere stukken van steigerma-
terieel.

•	 Dankzij de klapluiken aan één lengtezijde, kan je de box in of uitladen terwijl erboven nog 
materiaal

Stapelbak verzinkt - type 1000 x 800 x 500
•	 Verzinkte stapel- en kraancontainer.
•	 Lengte: 100 cm
•	 Breedte: 80 cm
•	 Hoogte: 50 cm
•	 Dichte wanden
•	 Stevige metalen bodem
•	 4 hijsogen
•	 Draagkracht 1500 kg
•	 Ideaal als transport- en opslagcon-

tainer van, naar en op de werven.
•	 art.: 1060532

Stapelbak verzinkt - type 1250 x 850 x 600
•	 Verzinkte stapel- en kraancontainer.
•	 Lengte: 125 cm
•	 Breedte: 85 cm
•	 Hoogte: 60 cm
•	 Dichte wanden
•	 Stevige metalen bodem
•	 4 hijsogen
•	 Draagkracht 1500 kg
•	 Ideaal als transport- en opslagcon-

tainer van, naar en op de werven.
•	 art.: 1060531

Euro - Gitterboxen
prijs

normaal -
aantal actieprijzen
per st -

per 3 st -
per 6 st -
> 6 st neem contact

prijs
normaal -
aantal actieprijzen
per st -

per 3 st -
per 6 st -

prijs
normaal -
aantal actieprijzen
per st -

per 3 st -
per 6 st -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1011490

Actiepakket: Euronorm stapelbakken (12 stuks)
60x40x32 cm (zware uitvoering)
•	 Verstevigde	uitvoering:	slagvast	1ste	keus	polypropyleen
•	 Met extra ribben als versteviging zodat de bakken niet 

snel scheuren
•	 Met ribben verstevigde bodem voor extra zware belasting
•	 Zware uitvoering: 3,10 kg
•	 Ideaal in combinatie met onze magazijnrekken
•	 Ideaal te stapelen op europalletten
•	 Optimale goederenverhandeling
•	 Onderling stapelbaar
•	 Afmetingen (lxbxh): 60 x 40 x 32 cm
•	 Inhoud: 63 liter
•	 art.: 1091868

Ideaal voor plaatsing 
in de magazijnrekken

en
ideaal te stapelen op 

europalletten
60 cm40 cm

32 
cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

12x

Gereedschapskoffers HDPE

•	 Gereedschapskoffer	in	High	Density	PE,	zeer	
slagvaste	en	grote	koffers	voor	het	opbergen	
en	transporteren	van	uw	“grotere”	gereed-
schap. Waterdicht, schokbestendig, in de 
massa gekleurd en duurzaam.

art. omschrijving normaal per stuk per 3 stuks
1002615 koffer	50	l.	-	55x33x33 Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1002617 koffer	120	l.	-	68x40x48
1002619 koffer	180	l.	-	85x50x45
1002621 koffer	240	l.	-	110x50x45
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Schragen & stortkokers prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Stortkokerset - 11-delig
•	 Stortkokerset bestaande uit 1 vultrechter + frame en 9 kokers.
•	 Ideaal voor renovatiewerken, afbraakwerken op verdiepingen, etc.

x 9

1 x
art 1013534

1 x

art. 1013533

aantal omschrijving art.
1 regelbare bevestiging (metaal) 1013533
1 beginstuk voor stortkoker 1013534
9 stortkoker 1013535

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Balkenlift
•	 Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig 

opplooibaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
•	 4 zware zwenkwielen (met rem), verstelbare zwengel (snel draaien of 

onder hoge last draaien)
•	 Hijsoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 

0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraag leggen 
en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. 
Met verlengstuk tot 3 m.

•	 Traploze overbrenging om de balk op 
de millimeter te kunnen positioneren.

•	 Hijskracht: 600 kg per lift.
•	 art.: 1000297

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Renovatieschoor

•	 Bij renovatie van huizen (bijv. de aanbouw van een veranda) dient het metselwerk 
ondersteund te worden. Tot nu toe gebeurde dit door een balk die rust op twee stempels 
aan weerszijden van de buitenmuur. Deze ondersteuningswijze is arbeidsintensief omdat 
men met twee personen moet werken. Bovendien moet het metselwerk achteraf hersteld 
worden. 

•	 De	“renovatieschoor”	kan	door	een	persoon	bediend	worden	dankzij	het	hefboomprincipe.	
Bij het gebruik van de stempelwip wordt het metselwerk niet beschadigd en achteraf 
herstellen is daarom overbodig.

•	 De	“renovatieschoor”	is	een	uitkomst	voor	de	alleenwerkende	aannemer.	Voor	het	onder-
steunen van metselwerk zijn nu geen extra mensen nodig. Daardoor wordt de planning 
eenvoudiger en ligt een aanmerkelijke tijds- en geldbesparing binnen handbereik.

Werking:
Na	het	wegslijpen	van	de	voeg	kan	de	lepel	van	de	“renovatieschoor”	worden	ingeschoven.	
Deze	lepel	is	verbonden	met	een	horizontaal	H-profiel	dat	rust	op	de	bijbehorende	schroef-
stempel.	Aan	het	eind	van	het	H-profiel	bevinden	zich	parallel	aan	de	eerder	genoemde	
stempel twee in elkaar geschoven buizen die ten opzichte van elkaar versteld kunnen worden 
door middel van een gatenpatroon. 
Ten	einde	de	gewenste	ondersteuning	te	verkrijgen	worden	de	buisprofielen	aan	elkaar	
gekoppeld door de gaten van binnen - en buitenbuis aan elkaar te koppelen door een pen. 
Vervolgens drukt men de schroefstempel omhoog door middel van de daartoe aangebrachte 
oren zodat de lepel een opwaartse kracht ondergaat ten gevolge van trek in de buizen en 
druk in de schroefstempel. De constructie kan ontmanteld worden door de oren van de 
schroefstempel weer terug te draaien

Technische kenmerken:
•	 Min. lengte 1950 mm
•	 Max. lengte 3150 mm
•	 Max. belasting ingschoven 1140 kg
•	 Max. belasting uitgeschoven 825 kg
•	 Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
•	 Volledig verzinkt en Aboma gekeurd

art.: 1070081

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Gevelklem
•	 Het vervangen van kozijnen of breken in metselwerk is veelal een lastige bezigheid. Met de 

gevelklem kan je deze renovaties sneller en gemakkelijker uitvoeren en je hoeft niet langer 
te werken met zware schoren.

•	 De gevelklem is ontwikkeld om tijdens het plaatsen van een nieuw kozijn in een bestaand 
raamkozijn of deur het buitenblad van de gevel te ondersteunen.

•	 Bij gebruik van de gevelklemmen bespaar je tijd én het levert je veel werkruimte op.

Voordelen:
•	 Geen schoren nodig
•	 Meer werkruimte
•	 Herbruikbaar
•	 Snel te monteren

Kenmerken:
•	 Stalen klem, gelast en verzinkt
•	 Rechthoekig = zwaarder belastbaar
•	 Lengte: 27 cm tot 43 cm
•	 Aangelaste wapening ø 10 mm
•	 Gewicht: 1,18 kg

•	 art.: 1127785

9,5 cm

27 - 43 cm

max. 700 mm
tss gevelklemmen

7 steenlagen

max. overspanning 3 m
bij gebruik gevelklemmen

Bigbaghouder
•	 Bigbaghouder,	ideaal	afvalsorteersysteem	op	de	werf.	De	bigbag	wordt	

met de lussen opgehangen aan de houder. Wanneer de bigbag vol is, kan men eenvoudig 
de ophanghaken laten zakken om de bigbag te lossen en aan de kraan te hangen.

•	 De vier stangen zijn demonteerbaar, wat 
handig is voor transport

•	 Afmeting: 100 x 100 cm
•	 Hoogte: 140 cm
•	 art.: 1013222

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Veiligheidsleuningen prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Houten leuningplanken
•	 Rode veiligheidsplanken.
•	 Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging 

op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ... 
•	 Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
•	 Lengte: 4 m
•	 art.: 1044017

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 24 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder
•	 Vloerrandbekistingselement: 

eenvoudig te bevestigen met bekis-
tingsstang en plaatmoer. Bovenop 
de steun plaats je een houten balk 
om je vloerrand af te stellen. Op de 
steun is een bevestiging gelast voor 
de leuninghouder.

•	 Op deze manier stel je makkelijk je 
betonplaat af EN je voorziet in één 
tijd je randbeveiliging.

•	 Standaard: art. 1000106
•	 Versie ECO: art. 1063095

Ankerstaven en plaatmoeren
•	 Set bestaande uit 1 ankerstang 75 cm en 2 plaatmoeren 

ø 95 om de vloerrandbekisting te kunnen bevestigen.

ACTIEPRIJZEN
art.: 1000106

normaal -
per set -

per 10 sets -
per 20 sets -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: 1063095

normaal -
per set -

per 10 sets -
per 20 sets -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: 1000142
art.: 1000146

normaal -
per set -

per 20 sets -
per 40 sets -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1063095
art.: 1000106

Zijwandveiligheidsnetten
•	 Netten voor zijwand- en dakrandbeveiliging volgens de norm 
EN	1263-1	type	U.

•	 Materiaal: knooploos hoge sterkte PP, draaddikte 5 mm
•	 Maaswijdte: 100 x 100 mm
•	 Randkoord ø 8 mm
•	 Alle afmetingen, kleuren en uitvoeringen mogelijk - contacteer ons.

NETTEN
Andere afme-

tingen, kleuren 
en types ook 
verkrijgbaar.

art. afmeting (bxl) omschrijving prijs / stuk hoeveel-
heden

1069644 1.5 x 10 m Zijwandveiligheidsnet 1.50 x 10 m / blauw -
contacteer 

ons
1069645 2.5 x 10 m Zijwandveiligheidsnet 2.5 x 10 m / blauw -
1069646 - Gespriem voor zijwandnet 60 cm - blauw -

o.a. alle andere afmetingen beschikbaar -

+

Veiligheidsleuningen verzinkt met kantelvoet
De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De 
leuninghouder is voorzien van 3 haken voor het inleggen van de leuningen.
Klembereik van 10 tot 80 cm.
Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een ‘beton-
nen’ trap voorlopig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan 
je de leuning steeds stellen op betonvlakken 
waarvan de onderkant schuin loopt.
art.: 1000123

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen horizontaal-verticaal
•	 Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat uit een ‘voetdeel’ dat je zowel horizontaal 

als verticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen balk. Het leuningdeel schuif je over 
het voetdeel.

•	 Verstelbaar: 0 - 45 cm
•	 art.: 1000293

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Schoren & bekisting prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Schoren standaard
Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, 
balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering.
De standaard schoren hebben een stalen draaikop met aangelaste ‘draaihaken’ zodat deze 
niet kunnen afbreken bij vallen.

•	 Voetplaat: 120 x 120 mm
•	 Buitenbuis ø 57 mm
•	 Binnenbuis ø 48,3 mm
•	 Draaikop met gelaste haken

afb. gelakt thermisch
verzinkt omschrijving in

(cm)
uit

(cm)
draagkracht**

in uit
A 1000261 1029027* schoren standaard 0,50 - 0,80 m 50 80 contacteer ons 

voor meer 
informatie en 
technische 
gegevens 

betreffende uw 
aankoop van 

schoren

B 1000263 1057072* schoren standaard 0,70 - 1,20 m 70 120
C 1000098 1029031* schoren standaard 1,00 - 1,80 m 100 180
D 1000099 1000446 schoren standaard 1,60 - 2,90 m 160 290
E 1000100 1028066 schoren standaard 2,00 - 3,60 m 200 360
F 1013228 1029032* schoren standaard 2,20 - 4,00 m 220 400
G 1000101 1029033* schoren standaard 2,50 - 4,50 m 250 450
H o.a.* o.a.* schoren standaard 3,00 - 5,00 m 300 500

* = o.a.: op bestelling / op aanvraag verkrijgbaar (= speciale productie) - vraag meer info
**	=	draagkrachten	rekening	gehouden	met	veiligheidscoëfficient	-	vraag	meer	info

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Schoren Müba type B/D 30 - 3 tot 2 TON

Waarom een 
Müba B/D schoor 

gebruiken?
Vraag meer info.

per
50 stuks

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

•	 EN1065 - gekeurde zware bouwschoor, Duits fabrikaat.
•	 Lengte: 1,77 - 3,00 m
•	 Draagkracht in (1,77 m) - 3 ton 
•	 Draagkracht uit (3 m) - 2 ton
•	 art.: 1011406
•	 Speciaal	in	de	oven	gefixeerde	thermohardende	reactie-

coating, buiten-en binnenbuis afzonderlijk gelakt, verzinkte 
spindel achteraf ingevet gemonteerd.

•	 Binnendraad, met verzinkte spindel (langere levens-
duur en zorgeloos onderhoud)

•	 Zware G-haak 13 mm
•	 Met maatverdeling
•	 Handbescherming (10cm) en uitvalveiligheid 

binnenbuis

U-kop verzinkt
•	 U-kop voor schoor, warm 

verzinkt
•	 Met aangelast buiseind
•	 Makkelijk te plaatsen in de 

kop van de schoren.
•	 art.: 1000265

Schoorstatief
•	 Schoorstatief zwaar model
•	 Thermisch verzinkt - inklap-

bare poten.
•	 Schoren van diam. 48 tot 

76 mm
•	 art.: 1000107

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Standaard bekistingshaak
•	 Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
•	 Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
•	 Voorzien van schroef - of nagelgaten

•	 Lengte: 52,5 cm
•	 Breedte: 20,5 cm
•	 Standhoogte: 41 cm
•	 Standdiepte: 30 cm
•	 art.: 1000283

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Balkklemmen standaard
•	 Klemmen voor het vastzetten van balken
•	 Gelaste	volle	stalen	U	en	T-profielen
•	 Klembereik 60 cm of 80 cm
•	 Diepte van bek: 50 cm
•	 Spie met ketting

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

balkklem 
60 cm

balkklem 
80 cm

art. 1000104 1000105
normaal - -
per stuk - -

per 12 stuks - -
per 24 stuks - -

Kolombekisting
•	 Zeer	makkelijk	systeem	voor	betonnen	

kolommen tot 3 m hoogte
•	 Bestaat uit 6 metalen molenwieksets en 4 

panelen van 300 x 50 cm
•	 Elke kolom van 15 x 15 tot 45 x 45 OOK 

rechthoekig bijv. 15 x 20, 20 x 25,...
•	 Geen hout meer verzagen, snel bekist, 

ontkist EN opnieuw opgesteld
•	 Hoogtes kransen (15 - 60 - 110 - 165 - 

220 - 280 cm)

1 compleet systeem =
a) 4 extra gladde panelen 0,50 x 
300 cm art.: 1010683 (x4)

b) 6 molenwiekensets (6 kransen 
= 24 L-haken) - art.: 1010684 (x6)

complete set
(4 panelen +
6 kransen)

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Systeembalken H20
•	 Kies	je	om	te	werken	met	systeembalken,	kies	dan	onmiddellijk	voor	

de juiste kwaliteit. 
•	 Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traag-

groeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
•	 De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en 

duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
•	 De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
•	 De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coa-

ting, die de levensduur van het product verlengt.
•	 De	balklengte	is	geprint	op	elke	afzonderlijke	systeembalk,	wat	het	

gebruik op de werf vergemakkelijkt.
•	 De	kwaliteit	van	het	product	en	het	productieproces	is	gecertifieerd	
door	HFB	Germany	conform	13377.

Voordelen:
•	 Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
•	 Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
•	 Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
•	 Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

art. lengte gewicht
1000262 245 cm 11,5 kg
1017904 265 cm 12,5 kg
1000264 290 cm 13,6 kg
1000266 330 cm 15,5 kg
1000268 360 cm 16,9 kg
1000269 390 cm 18,3 kg
1011322 450 cm 21,2 kg
1000270 490 cm 23,0 kg

normaal -
per 20 stuks -

per 50 stuks mix -
per 50 stuks soort -

> 50 stuks contacteer ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bekisting prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm
•	 “plywood”	bekistingspanelen	van	hoge	kwaliteit
•	 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
•	 Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperste melamine-

coating om een glad bekistingsresultaat te 
bekomen

Standaardafmetingen: 
•	 Dikte: 27 mm
•	 300 cm x 50 cm - art.: 1010683
•	 200 cm x 50 cm - art.: 1082950
•	 *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een 

paneel van 3 m te halveren.

Voordelen:
1.  Veelvuldig te gebruiken
2.  Eenvoudig in gebruik
3.  Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4.  Makkelijk in onderhoud
5.  Hoge buigweerstand - 27 mm

Toepassing 1: het afstellen van plafonds (volle gladde 
betonplaten) 
•	 Voor het maken van bekistingen maakt men traditi-

oneel vaak gebruik van betonplex-platen. Omwille 
van de geringe dikte (vaak 18 / 21 mm) moet hier 
vaak extra verstevigd worden. Hierdoor is men ge-
noodzaakt zeer veel steunbalken (hout) te gebruiken. 
Extra houten liggers (steunbalken) en bijgevolg ook 
zeer veel schoren. Dit is een grote kost in zowel materiaal, als werk-
uren. Tevens moeten betonplex panelen steeds verzaagd worden op 
de werf om tot de gewenste of handige afmetingen te komen.

•	 Tip: gebruik platen van 200 x 50 cm / 300 x 50 cm en 150 x 50 cm

Toepassing 2: het bekisten van kolommen
•	 Tip: gebruik platen van 300 x 50 cm
•	 Bebruik de molenwieksets om eenvoudig ko-

lommen te bekisten van 15x15 tot 45x45 cm
•	 Zie	product:	“Kolombekisting”

Toepassing 3: het afstellen van de betonplaat 
of het bekisten van balken
•	 Tip: gebruik platen van 150 / 200 / 300 x 

50 cm
•	 Gebruik de standaard bekistingshaak of de 

universele bekistingshaken om makkelijk te 
werken met de 3-lagenpanelen

•	 Zie: bekistingshaken

ACTIEPRIJS
3-lagen

bekistingspanelen
voor 

systeembekisting

+ Contacteer 

ons voor grote

hoeveelheden
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ Contacteer 

ons voor grote

hoeveelheden
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Universele bekistingshaak
Deze	bekistingshaak	voor	systeembalken	is	
voorzien van een spanklem. Dit maakt vast-
schroeven	in	uw	systeembalken	overbodig.

Bovenaan is de klem voorzien van een buis 
waarin een leuninghouder geplaatst kan 
worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als 
randbeveiliging wanneer men de betonplaat 
afstelt.

Ook handig in combinatie met de Geopanel 
panelen.

Toepassing 1: de haak wordt op de boven-
balken vastgezet met de spanklem. Op deze 
manier kunnen bekistingspanelen geplaatst 
worden voor het bekisten van balken.

Toepassing 2: de spanklem wordt volledig 
naar boven geschroefd doorheen de uit-
sparing. Op die manier kan de hoekbekis-
tingshaak eenvoudig geschroefd worden op 
bekistingspanelen, en kan de rand van de 
betonplaat worden afgesteld.

Toepassing 1: Toepassing 2:

Buis voor leuning-
houder

Schroefgat

Spanklem

art.: 1059717

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Geopanel prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Geopanel: bekisten in een handomdraai

Vrijstaande
kolommen

Betonnen kolom
ingegoten tussen metselwerk

Betonbalk op en tussen metsel-
werk als drukverdeelbalk

Ringbalken
op metselwerk

Linteelbalken: makkelijk afstellen 
van betonbalken boven ramen

Opgegoten balken: afstellen van 
de betonrand + opgieten van 

betonbalk

Betonnen balken
op betonplaat

Funderingsbalken
op volle grond
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Geopanel prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Geopanel:
•	 Universeel: voor al uw bekistingswerken
•	 Lichtgewicht: alles manueel te hanteren
•	 Modulair en handig voor grote en kleine werken
•	 Gedaan met knoeiwerk met hout en betonplex
•	 Tijds- en materiaalbesparing
•	 Duurzaam:	na	8	jaar	in	België	op	de	markt,	worden	door	

velen hun eerste panelen nog steeds gebruikt

Werkt u reeds met Geopanel?

Ontdek alle voordelen van dit systeem met een demo / workshop bij ons of 
bij u op de werf!

Contacteer ons!

Startkit
art. aantal omschrijving

1013263 8 Geopanel 120 x 60
-1013262 96 Geopanel hendel

1013265 56 Geopanel stopje

De startkit
Bestaande uit
8x geopanel basispaneel 120 x 60 cm + de bijhorende hendels en afsluitkapjes.
Met deze basiskit kan u al heel wat werk aan en u leert makkelijk de kneepjes van het 
bekisten met geopanel kennen.

De ideale instap om op een nieuwe en handige manier het bekisten te bekijken. 

(Deze startkit kan je bijvoorbeeld gebruiken bij het bekisten van een balk van 4,80 m 
lang x 60 cm hoog, of gelijktijdig 2 kolommen van 2,40 m x 50 cm.)

Stangen 75 cm en plaatmoeren 120 mm

Uitbreidingsset - stangen en moeren
art. aantal omschrijving

1000142 16 bekistingsstang 75 cm -1000147 32 plaatmoer 120

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Transportbak voor metserstelling
•	 Transportbak voor 15 stellingelementen
•	 Afmeting (lxb): 128 x 77 cm
•	 Vorkliftuitsparingen
•	 Kraanogen
•	 Kunnen perfect naast elkaar gezet 

worden op een open bestelwagen
•	 Geverfd: 1057821
•	 Verzinkt: 1057822

Uitbouwconsole voor metserstelling
•	 De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke 

verbreding te maken van een stelling tussen muur 
en steiger.

•	 De console is handig bij metselwerken. De metser 
staat	“voor”	de	stelling	zodat	de	vloeren	op	de	
stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. 
De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld 
worden, onafhankelijk van de vloer waarop het 
materiaal staat.

•	 De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit 
buisprofielen	van	ø	48x3	samen	met	een	u-profiel	
van 25x50x25 welke doormiddel van hoogwaardige 
lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze 
profielen	is	een	schuine	verbinding	voorzien	van	
40x8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het 
u-profiel	zijn	twee	klemmen	gelast	om	het	geheel	
star te verbinden met de stelling. Een montage-
haak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan 
vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de 
montage eenvoudig is.

•	 Geverfd: 1095689
•	 Verzinkt: 1095690

Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)
•	 Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
•	 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
•	 Zeer stevige vloer met uittilveiligheid
•	 Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op 

de stellingelementen.

Regelbare stellingvoeten 50 cm
•	 Regelbare	stellingvoeten	voor	het	mooi	“pas”	zetten	van	

de stellingelementen. 
•	 Lengtes: 50 cm
•	 Steeds thermisch verzinkt.
•	 art.: 1000344

ACTIEPRIJZEN
normaal -
per stuk -

per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Stelling & toebehoren prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Stellingplanken
•	 Aanvullingspakket stellingplanken voor steigers.
•	 Voorzien van beslag op kopse kanten.
•	 Rood gedrenkt, vierdelig verlijmd geselecteerd kwaliteitshout.
•	 Glad geschaafd
•	 Verlijming volgens DIN 1052-1
•	 Sortering volgens DIN 4074 - S10
•	 Dikte: 45 mm
•	 Lengte: 3 m (ook 2,5 en 3,5 m verkrijgbaar)
•	 Breedte: 24 cm

OOK VER-
KRIJGBAAR 

2,5 m en 
3,50 m

art.: 1013009

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Leuningpakket voor metserstelling

aantal omschrijving geverfd verzinkt
2 leuningelement 100 x 120 1061472 1061131
3 leuninghouder - 2 pennen + haak 1022593 1022594
8 rechte ligger 250 cm 1003773 1003773

2 leuning-
elementen

8 liggers

3 leuning-
houders

+

+
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1116303

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Set van 3 stellingvloeren met luik & ladder
•	 Voor het gemakkelijk betreden van een stelling met 6 meter hoogte.
•	 Stellingvloer alu-hout 250 x 60 cm, 

voorzien van luik en ladder om het 
betreden van de stelling langs de 
binnenzijde mogelijk te maken.

•	 Ladder eenvoudig weg te klappen in 
de vloer.

•	 Handgrepen onderaan de werkvloer 
zorgen voor makkelijk te hanteren en 
eenvoudig in de elementen te hangen 
boven het hoofd.

•	 art.: 1022664

3x

Set bestaande uit
3 stellingvloeren 

met luik & ladder

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Actiepakket: metserstelling geverfd - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m
•	 Stellingpakket van 10 m breed x 6 m stahoogte.
•	 Met berekeningsnota conform NBN EN 12810/811
•	 Onderdelen: kruisen en elementen 

Voordelen van dit stellingtype:
1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt 

mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder 
tijdverlies

2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderde-
len op de werf (enkel kruisen en elementen)

3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor 
superhandige	elementen	met	een	“juiste”	tussen-
hoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten 
of af te breken.

4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen 
zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaat-
sen

5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om 
op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te 
leggen, spaart uw rug

6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden 
van uw steiger mogelijk te maken.

7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger 
niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen 
niveau.

8. Uitbreidbaar met: vloerpakketten, leuninghouders, 
leuningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. 
Vraag meer informatie. 6 m

1,20 m
10 m2,50 m

Metserstelling 
10 x 6 m

OOK verkrijgbaar in 

klasse 6 

en / of VERZINKT

aantal omschrijving geverfd verzinkt
30 stellingelement 100 x 120 (kl.4) 1017905 1017906
30 kruisverbinding 2,50 m 1022590 1022590

60 m² superhandige
metserstelling

10 x 6 m
30 elementen

30 kruisen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

+

30 kruisen

30 elementen

30 elementen

OF

30 kruisen
g
e
v
e
r
f
d

v
e
r
z
i
n
k
t

Metserstelling prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt



22

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Multidirectionele stelling prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Metserstelling multidirectioneel staal Metserstelling multidirectioneel staal

Dakwerkstelling multidirectioneel staal Renovatiestelling multidirectioneel staal

Stellingen multidirectioneel staal
Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811
Voordelen van dit stellingtype:
•	 Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... 

veel onderdelen zorgen voor veel opbouwmogelijkheden. 
Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekop-
peld kunnen worden.

•	 U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door 
liggers te verplaatsen.

•	 Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één 
vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere 
vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.

•	 Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw 
steiger mogelijk te maken.

•	 Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leu-
ningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag 
meer informatie.

art. aantal omschrijving
1022802 18 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 18 voetstukken
1022806 43 staanders 2 m
1022807 11 staanders 3 m
1022813 48 liggers 1,09 m
1022817 84 liggers 2,57 m
1022824 6 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 10 kantplank hout 2,57 m
1057706 27 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 6 verankering 1,10
1022709 6 kruiskoppelingen

art. aantal omschrijving
1022802 10 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 10 voetstukken
1022806 23 staanders 2 m
1022807 7 staanders 3 m
1022813 32 liggers 1,09 m
1022817 44 liggers 2,57 m
1022824 3 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 6 kantplank hout 2,57 m
1057706 15 stellingvloer staal 2,57 m

1022833 3 stellingvloer
met luik en ladder 2,57 m

1022851 4 verankering 1,10
1022709 4 kruiskoppelingen

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1022807 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 42 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 9 kantplank hout 3,07 m
1022832 14 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1022806 18 staanders 2 m
1022807 6 staanders 3 m
1022812 28 liggers 0,73 m
1022818 34 liggers 3,07 m
1022825 3 diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 5 kantplank hout 3,07 m
1022832 6 stellingvloer staal 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022849 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

9x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

10x kantplank  2.57 m

6x kantplank  1.09 m

Kantplankenset
inbegrepen

6x kantplank  2.57 m

6x kantplank  1.09 m

Kantplankenset
inbegrepen

5x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS

Steigernet
3,07 x 50 m

+ GRATIS
Valnet

10 x 2 m

+ GRATIS



23

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

Multidirectionele stelling prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Stellingen multidirectioneel aluminium
•	 Alle voordelen van de stalen multidirectionele stelling, maar met het voordeel 

van lichtgewicht, dus makkelijk hanteerbaar.

ALUMINIUMGRATIS
bij stellingpakket

Stapelbak
100x80x60

Dakwerkstelling breed multidir. alu Dakwerkstelling breed multidirectioneel alu

Dakwerkstelling multidirectioneel alu Renovatiestelling multidirectioneel alu

ALUMINIUM
1350 kg

art. aantal omschrijving
1022802 18 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 18 voetstukken
1118328 43 alu staanders 2 m
1118329 11 alu staanders 3 m
1118331 48 alu liggers 1,09 m
1118334 84 alu liggers 2,57 m
1118340 6 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 10 kantplank hout 2,57 m
1118351 27 stellingvloer alu 2,57 m

1053583 3 stellingvloer alu
met luik en ladder 2,57 m

1022851 6 verankering 1,10
1022709 6 kruiskoppelingen

ALUMINIUM
806 kg

art. aantal omschrijving
1022802 10 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 10 voetstukken
1118328 23 alu staanders 2 m
1118329 7 alu staanders 3 m
1118331 32 alu liggers 1,09 m
1118334 44 alu liggers 2,57 m
1118340 3 diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838 6 kantplank hout 1,09 m
1022842 6 kantplank hout 2,57 m
1118351 15 stellingvloer alu 2,57 m

1053583 3 stellingvloer alu
met luik en ladder 2,57 m

1022851 4 verankering 1,10
1022709 4 kruiskoppelingen

ALUMINIUM
790 kg

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1118328 18 alu staanders 2 m
1118329 6 alu staanders 3 m
1118330 28 alu liggers 0,73 m
1118335 42 alu liggers 3,07 m
1118341 3 alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 9 kantplank hout 3,07 m
1118352 14 stellingvloer alu 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022851 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

ALUMINIUM
627 kg

art. aantal omschrijving
1022802 8 regelb. stellingvoet 60 cm
1022804 8 voetstukken
1118328 18 alu staanders 2 m
1118329 6 alu staanders 3 m
1118330 28 alu liggers 0,73 m
1118335 34 alu liggers 3,07 m
1118341 3 alu diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837 6 kantplank hout 0,73 m
1022843 5 kantplank hout 3,07 m
1118352 6 stellingvloer alu 3,07 m

1022834 3 stellingvloer
met luik en ladder 3,07 m

1022851 4 verankering 0,5
1022709 4 kruiskoppelingen

+ GRATIS + GRATIS

+ GRATIS

+ GRATIS
1x 

1x 

1x 1x 

GRATIS
bij stellingpakket

Stapelpallet
125x85

1x 1x 

2x 

1x 
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Dakwerkerstelling & gevelstelling prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Gevelsteiger aluminium
•	 Werkhoogte: 8 m
•	 Breedte: 7,5 m - diepte: 75 cm
•	 Handige lichtgewicht gevelstelling.
•	 De ideale steiger voor de dakwerker, de voeger, de gevelreiniger, de stukadoor (buitenbepleistering) en de schilder.
•	 Kortom waar snel opstellen van een steiger een must is, en wanneer geen zware materialen op de stelling zelf geplaatst 

moeten worden.
•	 Snel	opbouwen	kan	met	een	kadersysteem,	met	kaderhoogte	2	m.
•	 In staal worden deze kaders vrij zwaar, daarom is een aluminium gevelstelling aangewezen bij dit soort werkzaamheden.
•	 Ook dakwerkers zijn vaak gebaat met dit soort steiger, daar de opbouw snel gaat, en handig omwille van het lichtgewicht.
•	 De doorloopframes zijn voorzien van aankoppelstukken waarop de standaard diagonaalschoren bevestigd kunnen worden.
•	 De horizontale onderdelen zijn trouwens de standaardonderdelen van onze rolstellingen.

INHOUD VAN DE GEVELSTEIGER
art. aantal omschrijving

1088886 8 stalen spindel standaard
1088887 6 gevelframe 75-200 8-treden
1088888 6 gevelframe 75-200 doorloop
1088889 2 gevelframe eindleuning
1088890 2 gevelframe 75-100 doorloopbeugel
1022870 3 platform met luik 250 cm
1022872 6 platform zonder luik 250 cm
1022865 9 alu diagonaalschoor 250 cm
1022863 27 alu horizontaalschoor 250 cm
1088891 3 muuranker staal 50 cm met haak
1088892 3 stalen kruiskoppeling 51/51
1088893 24 gevelsteiger borgclip

6 m

7,5 m

75 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ALUMINIUM dakwerkerstelling EN13374 klasse C - 9 m breed x voor elke hoogte
•	 Multifunctioneel: te gebruiken als dakrandbeveiliging bij 

dakwerk en pannen (niveau1), als werkstelling voor zink-
werken (niveau 2), niveau 3 voor werken aan de gootrand, 
niveau 4 voor het afwerken van de oversteek. Eenvoudig 
door telkens de console (B) te laten zakken.

•	 Deze stelling wordt gebruikt voor dakwerken in ALLE situ-
aties, zowel bij nieuwbouw als renovatie, als werkstelling 
en/of als dakrandbeveiliging.

•	 Ongeacht wat er zich nog op de bouwplek bevindt rondom 
het gebouw, kan u deze stelling altijd gebruiken. Ook 
makkelijk in smalle straten of wanneer er nog verkeer, of 
voetgangersverkeer moet kunnen passeren. D

A
B

G

I

H

E

INHOUD VAN HET WERKSTELLINGPAKKET
art. aantal omschrijving

1029237 4 (A) alu verticale drager 245 cm met montageplaten
1082929 4 (B) alu dakwerkersconsole 90 cm
1045579 4 (C) verplaatsbare balustradehouder
1029263 4 (D) alu balustradestaander klasse C, lengte 130 cm
1029244 8 (E) bevestigingsbouten lengte 200mm
1029242 4 (F) bevestigingsbouten lengte 100mm
1029256 3 (G) alu loopvloer 40cm / 3m
1029268 3 (H) alu kantplank 15cm / 3m
1029273 6 (I) alu balustradebuis 3m
1029257 2 koppelstuk voor loopvloeren
1062218 2 koppelstuk voor kantplank
1029274 4 borgpen voor balustradebuis
1029276 2 balustrade-eindstuk

C

F

LICHTGEWICHT = 
handig en snel

ook te gebruiken 
als er rondom de 

woning zaken in de 
weg staan

toepasbaar bij 
nieuwbouw of 

renovatie

zeer compact te 
vervoeren en 
op te slaan

1 prijs voor elke 
hoogte

opleiding en oplei-
dingscertificaat	
bij de levering

9 m

elke gew
enste hoogte

OPLEIDING 
BIJ 

LEVERING

Console op niveau 1:
Toepassing: leuning
Het	systeem	voldoet	
aan klasse C, wat 
het hoogste niveau is 
binnen de norm, en bij-
gevolg in alle situaties 
mag gebruikt worden. 
Dakhellingen tot 45° 
onbeperkt, en dakhel-
lingen van 45 tot 60°, 
indien de valhoogte 
beperkt is tot 5m.

Console op niveau 2:
Toepassing: werkstel-
ling

De werkstelling komt 
op het ideale niveau 
om zinkwerken uit te 
voeren aan uw goot, 
of om uw goot te 
bevestigen, ...

Console op niveau 3:
Toepassing: werkstel-
ling

De werkstelling komt 
op het ideale niveau 
om bv. uw gootrand te 
bekleden.

Console op niveau 4:
Toepassing: werkstel-
ling

De werkstelling komt 
op het ideale niveau 
om de onderkant van 
uw goot of dakover-
steek af te werken met 
een bekleding.

console op 
niveau 1

console op 
niveau 2

console op 
niveau 3

console op 
niveau 4

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Rolstellingen prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Rolstelling type S (b) 75 cm x (l) 245 cm / type B (b) 135 cm x (l) 245 cm
Kenmerken:
•	 Frames:	hoogwaardig	aluminium	en	voorzien	van	antislipprofiel.	Volledig	rondom	gelast.	(staande	buizen	2	mm,	sporten	1,7	mm	wanddikte)
•	 Platformen: gelaste aluminium frames voorzien van watervaste multiplex vloeren.
•	 Diagonaal- en horizontaalschoren voorzien van rondom gelaste klauwen met automatische klauwvergrendeling
•	 Geremde zwenkwielen met spindel ø 200 mm. De spindel is 30 cm in hoogte verstelbaar.
•	 Stabilisatoren: bevestigd met speciale kunststof koppeling om beschadiging aan het frame te vermijden.
•	 Houten kantplanken. 
•	 De steigers voldoen aan alle huidige normen EN1004 - EN1298 - EN2718 - EN12811

S08/245S04/245 S06/245 B04/245 B06/245 B08/245

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

2 m platform
hoogte

4 m platform
hoogte

6 m platform
hoogte

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

2 m platform
hoogte

4 m platform
hoogte

6 m platform
hoogte

ACTIEPRIJZEN

Vraag nu prijs 
contacteer ons

voor andere
afmetingen.

Aluminium vouwsteigers (uitbreidbaar tot 7.5 m werkhoogte) - uitbreiding met losse frames (Type VSE)
Kies voor losse opbouwframes indien 
u meestal alleen werkt, en deze vouw-
steiger door 1 persoon moet kunnen 
worden opgesteld en uitgebreid tot 
een hogere werkhoogte.
Contacteer ons voor meer informatie.

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

voorbeeld
VSE 1

19
7 

cm

Uitbreidingstabel
art. omschrijving VSE 1 VSE 2 VSE 3 VSE 4 VSE 5 VSE 6

werkhoogte 3 m 3,85 m 4,70 m 5,70 m 6,50 m 7,50 m
platformhoogte 1 m 1,85 m 2,70 m 3,70 m 4,50 m 5,50 m

1000005 vouwsteiger 2 m 1
1028352 vouwsteiger 2 m (luik) 1 1 1 1 1
1003947 opbouwframe 75 - 7 2 2 4 4
1003779 kopframe 75 - 2 2 2 2
1022869 platform met luik 1 1 2
1045882 ligger diagonaal 2 3 4 5
1045737 ligger horizontaal 2 4 4 4 6
1045883 kantplankenset 1 1 1 1
1045884 stabilisatoren 2 m* 2 2 2 2 2
* bij vrijstaand gebruik van de steiger dienen 4 stabilisatoren gebruikt te worden

VSE 1 VSE 2 VSE 3 VSE 4 VSE 5 VSE 6

3,70 m

5,50m

PLATFO
R

M
-

H
O

O
G

TE

4,50 m

1,85 m

2,70 m

1 m

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluminium kantelbak / afvalbak dakwerken
•	 Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen gewicht. Ideaal voor dak-

werkerskranen.
•	 Inhoud 300 liter - eigen gewicht: 35 kg - art. 1103463
•	 Inhoud 500 liter - eigen gewicht: 45 kg - art. 1103462
•	 Systeem:	dragend	systeem	naar	achter	halen,	

door hijsen kantelt de bak.

ALUMINIUM
laag eigen 
gewicht

Aluminium pallethaak dakwerken
•	 Vast model met zeer laag eigen gewicht
•	 Ideaal voor dakwerkerskranen.
•	 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
•	 Verstelbaar
•	 Draagkracht: 1000 kg
•	 Eigen gewicht: 69 kg
•	 art. 1104661

ALUMINIUM
laag eigen 
gewicht
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Schragen prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Basisdrager voor universele alu dakschouwstelling
Dit	systeem	bestaat	enkel	uit	een	basisdrager:
•	 Deze basisdrager wordt op een ladder geplaatst die op het dak ligt en eventueel voorzien is 

van nokhaken. 
•	 De onderlinge afstand tussen de twee pennen kan aangepast worden tot een maximale 

breedte van 85 cm center-center.
•	 Op deze twee pennen kunnen dan de elementen van een klassieke 

aluminium vouwstelling, of rolstelling gebruikt worden.
•	 Voor de opbouw van uw alu dakschouwstelling heeft u dus 2 basis-

dragers nodig
•	 Samengevouwen is de basisdrager zeer compact en dus zeer handig 

bij opslag of transport.

art. type
1029298 Instelbare ladderhaak vr schouwstelling

Basisdrager samengevouwen.

0-85 cm

Instellen van de 
dakhelling

Past over 
panlatten of 
laddersporten

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium SOLIDE
•	 Opklapbare schraag
•	 Bovenste vlak: 80 cm
•	 Breedte: 83 cm
•	 Zeer stabiel, zeer makkelijk 

voor herstellingswerken, 
montagewerken, bijwerken 
van kleine oppervlakken, 
ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...

•	 Licht (4,8 kg)
•	 Compact
•	 Enorme draagkracht: 150 kg per stuk
•	 art.: 1062287

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Trappenschraag
•	 Zeer handige, smalle schraag voor werkzaam-

heden in traphallen.
•	 Zorgt ervoor dat op elk niveau in de traphallen 

gewerkt kan worden zonder telkens ladders, 
trapladders of rolsteigers te moeten verplaat-
sen. Makkelijk bij gevelwerken, voegwerken, 
reiniging.

•	 Hoogte: 1,90 m tot 3,30 m uittrekbaar
•	 Totale breedte: 95 cm
•	 De schraag heeft 4 afzonderlijk verstelbare 

(per 1 cm) voeten om te kunnen afstellen 
volgens tredehoogte.

•	 De schraag heeft 2 niveaus waarop gewerkt 
kan worden.

•	 Draagkracht per element: 300 kg
•	 * excl. leuninghouder

art. omschrijving
1029630 trappenschraag
1044294 leuninghouder met 3 haken
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Stukadoorstelling
•	 Stukadoorstelling gelakt.
•	 In hoogte verstelbaar: 55 - 90 cm
•	 Telescopisch uitschuifbaar: 150 

- 420 cm.
•	 Makkelijk transporteerbaar en 

zeer snel in en uitgeladen, weinig 
verschillende losse onderdelen. 
Snel opgesteld en afgebroken.

•	 Gewicht: 23 kg
•	 art.: 1009055

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Platenlift - 3 wielen
•	 Door het gebruik van drie 

wielen, kan deze platenlift 
makkelijker gebruikt worden 
op werven waar veel leidingen 
of	buissystemen	nog	niet	in	de	
chape liggen. Kan op deze ma-
nier ook door een deuropening, 
zonder op te klappen.

•	 Max. hoogte plaat horizontaal: 
350 / 400 cm

•	 Laadhoogte: 82 cm
•	 Laadvermogen: 75 kg
•	 Eigen gewicht: 38 kg
•	 art.: 1055179

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Schragen & werkbrug prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Standaard bouwschraag geverfd / verzinkt
•	 Verstelbaar: 110 - 180 cm
•	 Breedte: 120 cm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geverfd warm verzinkt
art. 1000102 1003177

normaal - -
per 2 stuks - -
per 6 stuks - -
per 12 stuks - -

Opzetstuk voor opdraaibare schraag
Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare schraag met 1 m 
te verhogen. Opgelet: vanaf 2 m hoogte moeten schragen 
diagonaal verankerd worden.

Breedte: 
120 cm of 150 cm

Hoogte: 
100 cm

art. omschrijving
1022579 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580 opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

Opdraaibare bouwschraag
•	 Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer 

robuuste uitvoering. Enorme tijdswinst 
omdat je de werkvloer kan laten liggen en 
de kuipen kan laten staan bij het traploos 
verhogen van de schragen.

•	 Voorzien van 2 hulzen om leuninghouders 
in te steken OF het in optie verkrijgbare 
verhoogstuk van 1m.
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art. breedte hoogte draagkracht
1003895 120 cm 120 - 195 cm 1600 kg
1003903 150 cm 170 - 300 cm 1500 kg
1003901 zwengel voor opdraaibare schraag

Multifunctionele schraag Müba
•	 Stalen opklapbare schraag 

met ingebrande coating
•	 Liggers op 50 en 90 cm
•	 Zeer stabiel, zeer makkelijk 

voor herstellingswerken, 
montagewerken, bijwerken 
van kleine oppervlakken, 
ook als materiaalsteun, 
materiaalschraag, ...

•	 Licht (7,2 kg)
•	 Compact (h)92 x(b)79 

cm + makkelijk te sta-
pelen en op te bergen

•	 Enorme draagkracht: 
700 kg per stuk

•	 art.: 1028063

Draagkracht

700 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

50 cm

90 cm

Alu werkbruggen voor dakwerken
De werkbrug SOLIDeck biedt een grote spanwijdte voor een laag 
gewicht. Tot en met 6,20m voldoet ze aan de eisen van de klasse III 
volgens de ‘steigernorm’ EN1004, hetzij 200kg/m² en mag dus inge-
zet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies. 
Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.

werkbrug leuning

art. lengte
(m)

breedte
(m)

gewicht
(kg) klasse leuningen kantplanken palen

art.1010799
1000336 4,20 0,51 24 kg 3 2x art.1010800 1x art.1010805 3x
1000337 5,20 0,51 29 kg 3 2x art.1010801 1x art.1010806 3x
1000338 6,20 0,51 34 kg 3 2x art.1010802 1x art.1010807 4x
1000339 7,20 0,51 40 kg 1 2x art.1010803 1x art.1010808 4x
1000340 8,20 0,51 46 kg 1 2x art.1010804 1x art.1010809 5x

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

Koppelbare dakladders
•	 Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op 

hellende daken. Dankzij de speciale constructie 
worden de leien of pannen niet door de voeten 
van de dakwerker geraakt en voorkomt men 
beschadigingen aan het dak.

•	 De onderkant van de ladders is voorzien van 
speciale	houten	profielen	die	beschadigingen	
aan de leien of dakpannen verhinderen.

•	 Dankzij de standaard aanwezige koppelstuk-
ken kan men de afzonderlijke ladders met 
elkaar verbinden om de gewenste afstand 
te overbruggen (de lengte van de aan 
elkaar gekoppelde ladders mag maximum 
9 m zijn).

•	 Het is mogelijk om met behulp van de 
NKH nokhaak de ladder bovenaan het 
dak te bevestigen. Door de speciale 
constructie kan de ladder op 2 verschil-
lende afstanden aan de nokhaak 
bevestigd worden waardoor men 
steeds de 
gewenste 
lengte 
bekomt.

koppelstukken
om afzonderlijke 
ladders te verbinden

borgpennen om 
koppelstukken 
vast te zetten

houten	profielen	om	
beschadigingen te 
vermijden

Nokhaak
Bevestigbaar aan 

elke Solide ladder.

art. 1000335

art. hoogte breedte aantal
sporten

afstand tss
2 sporten gewicht

1122682 2 m 35 cm 8 25 cm 5,4 kg
1122683 3 m 12 7,6 kg



Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte 
producten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt 
zich niet tot particulieren. Prijzen excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
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ACTIESET ALU rolsteiger + aanhangwagen 
+ vouwsteiger + trapladder
TIJDELIJKE PROMOTIE
BESLIS NU en doe een enorm voordeel

1x Rolstelling
•	 Professionele rolsteiger B08/245
•	 Vloerhoogte 6,20 m - werkhoogte 8,20 m
•	 Breedte: 135 cm
•	 Lengte: 245 cm
•	 Bestaande uit:
•	 6x opbouwframe 135 cm x 2 m (bxh)
•	 2x kopleuning
•	 2x platform met luik
•	 2x platform zonder luik
•	 2x telestabilisator
•	 1x kantplankset
•	 4x wiel
•	 12x diagonaalverbinding
•	 10x horizontaalverbinding
•	 16x borgclip

1x Aanhangwagen
•	 Aanhangwagen voor verplaatsen en 
•	 opbergen van aluminium rolstelling

1x Vouwsteiger
•	 Vouwsteiger voor binnenafwerking
•	 Makkelijk te monteren door 1 persoon
•	 197 cm, kan door deuropening
•	 Lengte: 185 cm
•	 Breedte: 75 cm
•	 Bestaande uit:
•	 1x vouwframe
•	 1x platform
•	 4x wielen

1x Trapladder 4 treden
•	 4 - treden professionele trapladder

art.: 1089491

ACTIEPAKKET
rolsteiger

+ vouwsteiger
+ trapladder

+ aanhangwagen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+

+
+

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC
•	 Model BE-POWERFUL: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Eigenschappen:
•	 Bovenzijde: Waterbestendig leder 
en	technisch	textiel	met	Outdry	
membraan

•	 Voering: SmellStop 100% 
antibacterieel

•	 Tussenzool: Fresh’n Flex
•	 Teenkap: SlimCap
•	 Zool: AirTech (ver-

moeidheisdwerend) 
+ Tpu-Skin Life Plus 
Technologie

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

GRATIS
3-pack

+

Rekken verzinkt staal
•	 Voor het inrichten van containers, magazij-

nen en stockruimtes.
•	 Geen bouten of schroefverbindingen nodig. 

De jukken en legborden klikken eenvoudig in 
elkaar en zorgen meteen voor de gewenste 
stabiliteit, zonder kruisschoring.

•	 De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegal-
vaniseerde,	sterk	geprofileerde	metaalplaat	
en worden voorzien van 2 ogen die in de 
stijlen inhaken.

•	 Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen 
voor een hoog draagvermogen.

•	 Hoogte: 197 cm
•	 Diepte legbord: 60 cm
•	 Lengte per vak: 120 cm
•	 Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg 

per rek (gelijkmatige belasting)

1 basisrek = 2x staander + 5 niveaus
1 aanbouwrek =1x staander + 5 niveaus

basisrek (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal

1088493 staander 197 cm 2 x
1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

uitbreiding (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal

1088493 staander 197 cm 1 x 
1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

Breedvakstelling
•	 Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
•	 Onderaan de stijlen is een voet-

plaat bevestigd, wat verankering 
mogelijk maakt.

•	 Stijlen zijn om de 5 cm voorzien 
van perforaties om de draagbal-
ken in te haken.

•	 Standaardset = grondniveau + 2 
niveaus liggers

•	 Hoogte: 200 cm
•	 Diepte legbord: 60 cm
•	 Lengte per vak: 185 cm
•	 Capaciteit: 470 kg per niveau / 

2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van 
aantal liggers)

basisrek (hxlxd) 200x185x60
art. omschrijving aantal

1088488 staander 200 cm 2 x
1088490 ligger 185 cm 4 x 
1088492 legborden 2 x
1088489 ankerbouten 4 x
1088491 veiligheidspallen 8 x

uitbrei-
ding (hxlxd) 200x185x60

art. omschrijving aantal
1088488 staander 200 cm 1 x 
1088490 ligger 185 cm 4 x
1088492 legborden 2 x
1088489 ankerbouten 2 x
1088491 veiligheidspallen 8 x

60 cm

60 cm
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Palletstelling
•	 Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen.
•	 Hoogte: 300 cm
•	 Diepte: 110 cm
•	 Lengte per vak: 270 cm
•	 Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
•	 Ook andere afmetingen verkrijgbaar.
•	 Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus 

(= 4 liggers)

110 cm

3 m

basisrek (hxlxd) 300x270x110
art. omschrijving aantal

1094260 staander 300 cm 2 x
1094261 ligger 270 cm 4 x 
1094263 ankerbouten 4 x
1094262 veiligheidspallen 8 x

uitbrei-
ding (hxlxd) 300x270x110

art. omschrijving aantal
1094260 staander 300 cm 1 x 
1094261 ligger 270 cm 4 x
1094263 ankerbouten 2 x
1094262 veiligheidspallen 8 x

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs


