
Gespecialiseerd in aluminium klimmaterieel

https://www.facebook.com/SteigerEnLadderspecialist
https://twitter.com/steigerladder


www.steigerladderspecialist.nl06-22457774info@steigerladderspecialist.nl

OVER ONS

Wij zijn een jonge onderneming gespecialiseerd 
in aluminium klimmaterieel. Of het nu gaat om 
een hoge rolsteiger, een kamersteiger, 
Industriëlen transport en apparaten wielen of 
een klein trapje, bij ons is het uit voorraad 
leverbaar. 

U kunt ook uw rolsteiger materiaal, trappen en 
ladders bestellen in onze webshop, 24 uur per 
dag, 7 dagen van de week. Alle vermelde 
prijzen in de webshop zijn netto inclusief 21 % 
BTW en af magazijn.

Wij staan u altijd terzijde voor advies en 
informatie voor al uw werk op welke hoogte 
dan ook. 

Door de universele maatvoering van ons 
rolsteiger assortiment passen de delen 
uitstekend op andere gangbare merken zoals 
Altrex, Skyworks, Solide, APW, Centrum, ASC, 
en is een uitbreiding van uw huidige rolsteiger 
of kamersteiger geen enkel probleem.

Uiteraard voldoen alle materialen aan de in 
Europa geldende (N)EN normen zoals: 
EN1004 (voorheen NEN-2718), EN 131, 
1231, 13374, NEN 1298, 2770en 2484. Al 
onze rolsteigers worden geleverd met 
(N)EN-certificaat, 5 jaar garantie, 
opbouwinstructie en gebruiksaanwijzing. 

Ook voor periodieke keuringen van uw rolsteiger, 
ladder, trap of elektrisch gereedschap bent u 
bij ons aan het juiste adres. 



www.steigerladderspecialist.nl06-22457774info@steigerladderspecialist.nl

ROLSTEIGERS

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 435 cm €1.450,79

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 635 cm €2.087,25

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 835 cm €2.643,85

Meer informatie Bestellen

75 x 250 x 435 cm €1.203,95

Meer informatie Bestellen

75 x 250 x 635 cm €1.808,95

Meer informatie Bestellen

75 x 250 x 835 cm €2.244,55

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 435 cm €1.784,75

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 635 cm €2.487,11

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 835 cm €3.116,55

S.L.S. Rolsteigers 75 - 135 cm wanddikte 2,2 mm

Aluminium Rolsteiger Aluminium Rolsteiger

Euro rolsteiger met licht gewicht platform

http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_635_cm_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_635_cm_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_835_cm_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_835_cm_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_435_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_435_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_635_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_635_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_835_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_835_ASC_Euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/page11263442.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/page11263442.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/page11274531.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/page11274531.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/page11284827.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/page11284827.aspx
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ROLSTEIGERS

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 435 cm €1.869,91

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 635 cm €2.612,18

Meer informatie Bestellen

135 x 250 x 835 cm €3.200,91

Meer informatie Bestellen

75 x 250 x 435 cm €1.625,87

Meer informatie Bestellen

75 x 250 x 635 cm €2.087,50

Meer informatie Bestellen

75 x 250 x 835 cm €2.582,69

S.L.S. Rolsteigers 75 - 135 cm wanddikte 2,2 mm

Rolsteiger Rolsteiger

http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_635_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_635_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x835_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x835_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering_euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering_euroscafold.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_635_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_635_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_835_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_75_x_250_x_835_cm_euro_uitvoering.aspx
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ONLINE OFFERTE MODULE

Met de Online Offerte Module kunt u uw eigen rolsteiger (of onderdelen) zelf samenstellen! Na het invullen ontvangt u 
gelijk de offer in uw email account! Onderdelen zijn uitwisselbaar met o.a. Altrex, Sky-Works, APW, Euroscafold, ASC en 
Solide. Tevens zijn op aanvraag andere maatvoeringen uit onze fabriek leverbaar.

Online Offerte Module

Nu uw Online Offerte aanvragen!

Onderdelen Offerte Module

Leuningframes Opbouwframes rechte pen
Diagonaal schoren Rolsteigerwielen
Horizontaal schoren Platformen hout zonder luik
Platformen hout met luik Platformen fiber zonder luik
Platformen fiber met luik Uitwijkconsole 75*135 cm
Borgclip t.b.v. rolsteiger Stabilisators
Kantplanken - hout – aluminium Euro opbouwframes
Euro leuningframe Steigeraanhangers
Kamersteigers Rolsteiger muur afhouder
Aluminmium loopbruggen met leuning Aluminium steigertrappen
Schoorsteen steiger compleet Valbeveiligingsset
Aanhangwagennetten Steigernetten
ASC HT opbouw - Leuning frame Hout en Kunststof platen t.b.v. platformen

http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_offerte_onderdelen_skyline_altrex.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_offerte_onderdelen_skyline_altrex.aspx


3 treden
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BLAUWE TRAPPEN

Hercules bordestrap

Meer informatie

Bestellen

€168,19

4 treden

Meer informatie

Bestellen

€180,29

5 treden

Meer informatie

Bestellen

€207,78

6 treden

Meer informatie

Bestellen

€235,95

7 treden

Meer informatie

Bestellen

€272,25

8 treden

Meer informatie

Bestellen

€310,97

10 treden

Meer informatie

Bestellen

€379,94

12 treden

Meer informatie

Bestellen

€454,96

http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_3_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_3_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_4_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_4_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_5_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_5_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_6_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_6_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_7_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_7_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_8_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_8_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_10_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_10_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_12_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_bordes_trap_12_treden.aspx


2 treden
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BLAUWE TRAPPEN
Hercules dubbele trap

Meer informatie

Bestellen

€168,16

3 treden

Meer informatie

Bestellen

€185,95

4 treden

Meer informatie

Bestellen

€222,61

5 treden

Meer informatie

Bestellen

€258,94

6 treden

Meer informatie

Bestellen

€270,47

7 treden

Meer informatie

Bestellen

€331,33

8 treden

Meer informatie

Bestellen

€372,68

10 treden

Meer informatie

Bestellen

€423,50

12 treden

Meer informatie

Bestellen

€509,41

http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_2_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_2_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_3_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_3_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_4_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_5_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_5_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_6_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_6_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_7_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_7_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_8_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/rolsteiger_135_x_250_x_435_cm_euro_uitvoering.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_8_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_10_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_10_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_12_treden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/blauwe_hercules_dubbele_trap_2_x_12_treden.aspx
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PROJECTEN
Project: R.V.S. trappen bekleden

Klant vraagt complete rolsteiger en loopbruggen van 
800 cm aan.

Specificatie rolsteiger Altrex 135*305*1035 cm, 
compleet met fiberdek uitgevoerd.

8 Loopbruggen van 800 cm, compleet met in 
hanghaken uitgevoerd, 2 leuningen 800 cm 
bijgeleverd.

Woensdags offerte gedaan, vrijdags het order 
mondeling binnen, donderdags compleet 
uitgeleverd!

Project: Festival 316 Project: Brandweer Eindhoven

Brandweer Eindhoven.

Bovengenoemde klant had zelf een complete 
rolsteiger en een ladder.

Echter was dit niet overzichtelijk en makkelijk te 
vervoeren.

Steiger & Ladderspecialist wist hier raad mee, en 
bouwde speciaal voor een Layer 305 rolsteiger 
een aanhanger.

Festival316 is het grootste christelijke festival van 
Noord-Nederland. Enkele jaren geleden startte het 
festival met een klein groepje jonge christenen uit 
de omgeving van Ureterp. Inmiddels is de 
organisatie uitgegroeid tot enkele honderden 
mensen. Nationale en internationale christelijke 
artiesten treden op.

Men had hier Rolsteigers als ingangspoort nodig

Dit volledig uitgevoerd met 2 rolsteigers van 
135 x 245 x 535 cm steiger hoogte!.

Bestellen Bestellen Bestellen

http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/project-rvs-trappen-bekleden.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/festival-316-steiger-ladderspecialist.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/project-brandweer-eindhoven.aspx
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PROJECTEN
Project: Installatiebedrijf Limburg

Rolsteiger 75*250*635 cm, bestaande uit de 
volgende onderdelen:

- 6 x 75 x 200 cm opbouwframe.
- 2 x 75 x 100 cm leuning frames
- 6  x diagonaal schoor.
- 8 x  Nylon wielen ø 200 mm, dubbel rempedaal.
- 8 x  horizontaal schoren.
- 1 platform zonder luik 250 cm
- 2 platform met luik 250 cm.
- 12  x borgpennen.
- 2 stabs 200 cm, vaste uitvoering. 

Project: Aluminium Telescopische Plank Project: Montage kooiladder

Grootste bouwbedrijf van Nederland, van Wijnen, 
heeft eerste kooiladder besteld.

Kooiladder in ral kleur gecoat.

Montage ter plaatse uitgevoerd.

Schilder wilde super makkelijk opbouwen en 
afbreken, en had zijn buik vol van Rolsteigers.

2 Telescopische planken geleverd, in combinatie 
met 2 ladder console’s.

Klant bouwt nu op 2 ladders supersnel op, en doet 
meer verfwerk op een dag.

Afmeting planken          Ladder haken – Console.
304/487 cm.                  Aantal 2 stuks. 
Aantal  2 stuks.

Bestellen Bestellen Bestellen

http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/project-installatie-bedrijf-limburg-75-x-250-x-635-cm.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/sls-project-aluminium-telescopische-plank.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/sls-project-montage-kooiladder-diemen-zuid.aspx
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PROJECTEN
Project: Verrijdbare bordestrap

Veiligheids bordestrap, verrijdbaar.

Voor een grote houthandelaar, een speciale 
verrijdbare bordestrap geleverd (inclusief rem).

Klant had problemen om zijn personeel veilig bij de 
schappen te krijgen.

Hierop 2 trappen besteld, in elkaar gezet met 
keuring stickers en netje afgeleverd! 

Project: Oerrock

Hemelvaartsdag was het zo ver, Oerrock 2013 is 
van start gegaan. Nog nooit eerder zijn er zoveel 
kaarten verkocht. Reeds in de voorverkoop waren 
alle 4500 beschikbare kaarten al uitverkocht. Later 
zijn daar nog eens 80 kaarten extra bij gekomen.

Men had hier Rolsteigers als ingangspoort nodig

Dit volledig uitgevoerd met 2 rolsteigers van 
135 x 245 x 535 cm steiger hoogte!.

Bestellen Bestellen

http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/verrijdbare-magazijnbordestrap--met-rem.aspx
http://www.steigerladderspecialist.nl/project-foto-s/oerrock-steiger-ladderspecialist.aspx
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INSPECTIE KLIMMATERIAAL

Inspectie
De inspectie wordt uitgevoerd op grond van de volgende normen: 
• ladders en trappen: Warenwet besluit 'Draagbaar klimmateriaal', NEN-2484 en EN-131; 
• brandweerladders: NEN-1147; 
• rolsteigers: NEN-2718 en EN-1298; 

Elk onderdeel van het klimmateriaal wordt geïnspecteerd, gecodeerd en bij goedkeuring voorzien van een veiligheidsvignet. 
Op dit veiligheidsvignet staan de maand en het jaartal aangegeven voor de volgende inspectie. Van de onderdelen die zijn 
afgekeurd kunt u een prijsindicatie aanvragen voor eventuele reparatiekosten of vervanging van het desbetreffende 
onderdeel. Inspectie kan op uw locatie of bij ons in Ureterp geschieden.

Keuringsrapport
Na de inspectie wordt er een keuringsrapport opgemaakt. Hierin staan de volgende zaken vermeld:
• type; 
• staat van onderhoud/opmerkingen; 
• code; 
• afdeling (eventueel); 
• conclusie. 

Kosten
Inspectiekosten en certificering: maandag t/m vrijdag: € 39,- per manuur, zaterdag: € 59,- per manuur (inclusief reistijd) op basis 
van nacalculatie. Maken van een certificaat van ieder onderdeel: € 5,- per certificaat (optie).Voorrijkosten: € 0,25 per kilometer 
vice versa. Voor het retourneren van uw materiaal (na keuring/reparatie) wordt € 25,- in rekening gebracht. Bovengenoemde 
prijzen zijn exclusief BTW. Er zullen administratiekosten ad € 16,- in rekening worden gebracht bij een netto factuurbedrag 
onder € 225,-
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INSPECTIE ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP

Inspectie
De inspectie wordt uitgevoerd op grond van de volgende normen: Elektrisch handgereedschap: NEN-3140.

• Inspectiekosten en certificering: € 6,50 per item mits verzameld; inspectiekosten computer en printer € 50,00 per manuur; 
• Voorrijkosten: € 0,65 per kilometer vice versa
• Certificaatoverzicht € 50,00; 
• Certificaat per item € 6,50;

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. Er zullen administratiekosten ad € 16,- in rekening worden gebracht bij een netto 
factuurbedrag onder € 225,-. 
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06-22457774
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Steiger & Ladderspecialist Sietse Booi

Sietse Booi

De Skeauwen 20 
9247BT
Ureterp

https://www.facebook.com/SteigerEnLadderspecialist
https://twitter.com/steigerladder

