
1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

Bouwmarkt Delrue

Ringlaan 49
B-8480 Ichtegem

tel  +32 51 59 11 99

email  info@groupdelrue.be
websites www.groupdelrue.be
  www.uniconstruct.be

Vraag zeker ook prijs 

voor wapening, 

netten of balkstaal !

S P E C I A L
M A T E R I E E L &
WERFUITRUSTING no

v 
- d

ec
2

0
2

2

Loopbrug HDPE
• Kunststof loopplank om greppels en geulen op veilige wijze te overbruggen
• Rotatiegegoten HDPE-loopplaat met geïntegreerde metalen versterkingen
• Voorzien van anti-slip
• Laag gewicht (HDPE) om eenvoudig te transporteren
• Voorzien van handvat om eenvoudig te hanteren
• Heldere kleur om voetgangers te waarschuwen
• Lage hoogte voor eenvoudig opbergen
• Afmetingen (lxbxh): 1400 x 750 x 45 mm
• Draagvermogen: 500 kg/m²
• Gewicht: 15 kg
• Kleur: rood

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIEUW

art.: 1224851

Stapelbak verzinkt met deksel
Type 1000 x 800 x 600
• Verzinkte stapel- en kraancontainer met deksel
• Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 60 cm
• Stevige metalen bodem
• 4 hijsogen
• Draagkracht 1500 kg
• Ideaal als transport- en opslagcontainer 

van, naar en op de werven.
• Inhoud: 391 liter
• art.: 1205883

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

TEC7
Eigenschappen:
• Alles in één: vervangt montagelijm, houtlijm, pu-lijm, siliconenkit, 

sanitairkit, acrylaatkit ...
• Supersterk, blijvend elastisch en direct overschilderbaar

Toepassingen:
• Alles verlijmen, monteren en afdichten
• Unieke hechting op bijna alle materia-

len, zelfs op vochtige ondergrond

art. kleur normaal in actie
1000210 wit

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1000211 grijs
1000209 zwart
1000212 bruin
1000213 beige

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Actieset:
Twin stapelsysteem met bouwhekken en 
bouwhekvoeten
Set bestaande uit:
• 1x twin stapelsysteem - art.: 1226581
• 1x box voor bouwhekklemmen - art.: 1226582
• 27x bouwhek 5 buizenframe - art.: 1057818
• 27x kunststof blok - art.: 1194466
• 27x bouwhekklem - art.: 1022155

NIEUW

art.: 1226581

Actieset: kunststof rijplaten (3000 x 1000 x 13 mm)
Set bestaande uit:
• 40x rijplaat 3000 x 1000 x 13 mm

• 4 handgrepen
• Opp. afwerking: glad/structuur
• Max. draagkracht: 35 ton
• Gewicht: 35 kg

• 1x box voor rijplaten
• Afmetingen: 3200 x 1230 x 760 mm
• Gewicht: 82 kg

• 80x koppelstukken
• art.: 1226819

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

= 120 m²= 120 m²

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs art.: 1226582
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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.

Elk bouwhek is voorzien 
van een batchcode.

maand uur
jaar dag

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhek deurpaneel
• De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze 

probleemloos aansluiten op de werfhekken. 
Het scharnier voor het deurelement wordt in de 
afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het 
deurelement vrij.

• Lengte element: 
120 cm

• Hoogte element: 
200 cm

• Gewicht: 12 kg
• Materiaal: staal 

verzinkt
• art.: 1043919

Bouwheksteunen
• Deze steunen zorgen voor extra 

stabiliteit van de bouwhekken. 
Deze schoor wordt onder 
een hoek van 60° aan de 
bouw-hekken gemonteerd 
d.m.v. een stalen kern.

• Zonder bevestigings-
stuk - art.: 1044560

• Met bevestigings-
stuk - art.: 
1044561

Bouwheknagel
met haak
• Nagel met veiligheidshaak
• Lengte: 80 cm
• Gewicht: 2,9 kg
• Materiaal: verzinkt staal
• art.: 1044559

Bouwhek deurscharnier
• Deze deurscharnieren worden opgenomen in 

verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
• Materiaal: staal verzinkt
• art.: 1043979

Bouwhek deurwiel 125 mm
• Deze wielen worden onderaan de deurelementen 

ingeschoven en met een scharnier bevestigd. 
Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek 
eenvoudig tot een handige, soepel bewegende 
poort-vleugel.

• Lengte element: 20 cm
• Hoogte element: 25 cm
• Gewicht: 1,25 kg
• Materiaal: staal verzinkt
• art.: 1044566

Hekwiel
• Eenvoudig te bevestigen onderaan de werf-

hekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel 
beweegbaar en zo kan toegang voor auto’s en 
ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te 
bevestigen zonder aanwending van werkgereed-
schap.

• Lengte element: 20 cm
• Hoogte element: 25 cm
• Gewicht: 3 kg
• Materiaal: staal verzinkt
• art.: 1044567

Twin stapelsysteem voor bouwhekken en bouwhekvoeten
• Professioneel opslag- en transportsysteem in verzinkt staal voor de verticale handling, transport en stoc-

kage van bouwhekken, de bouwhekvoeten en de klemmen. Dit ‘twin’-systeem zorgt ervoor dat uw hekken, 
voeten en klemmen altijd in één handeling verplaatst en gestockeerd kunnen worden. Dit bespaart plaats 
en ruimte op de vrachtwagen en op de bouwplaats.

• Professionele uitvoering, andere opbouw dan de goedkopere modellen in de markt
• Kraanbaar: voorzien van 4 hijsogen
• Stevige profielen, dus handling met vorklift mogelijk aan zijkant en ook aan de kopse kanten
• Uitklapbare hekken, als beveiliging en afscherming van de bouwhekvoeten zorgt naast beveiliging, 

ook voor extra stevigheid van de transportbak
• Systeem met gaten, i.p.v. pennen heeft als voordeel, dat bouwhekken makkelijker in te zetten zijn 

(ook door 1 persoon)
• Verlaging van de totaalhoogte tot 2,38 m, zodat veilig en wettelijk wegtransport mogelijk is, zelfs bij 

ophaalcontainers
• Geschikt voor 27 bouwhekken (van buisdiameter 

30 mm)
• Geschikt voor 30 bouwhekvoeten
• Stapelsysteem - art.: 1226581
• Optioneel: afneembare stockagebox voor 

bouwklemmen - art.: 1226582

art.: 1226582

art.: 1226581

NIEUW
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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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kunststof blok
• Kunststof blok met 4 ronde gaten voor bouwhek-

ken + 1 vierkant gat
• Lengte x breedte: 68,5 x 25 cm
• Hoogte: 14 cm
• Gewicht: 26 kg
• art.: 1194466

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 35 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Versteviging 

op de 4 hoeken 

én buis in het 

midden

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 35 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Bouwhekzeil 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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mogelijke 
kleuren:

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

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 20 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mogelijke 
kleuren:

Stapelpallet voor bouwhekken
Langs 2 kanten met vorklift te laden
• Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
• Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk 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: 3,64 x 1,02 m, waardoor je 2 pal-

letten naast elkaar (in lengterichting) 
op de vrachtwagen kan laden.

• art.: 1009373

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

• Warm naverzinkt
• Weerstandlas
• Bouwhekken 350 x 200 cm
• (l) 350 x (h) 200 cm
• Opstaande buis: 40 mm
• Horizontale buis: 28 mm
• Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
• Draaddikte verticaal: 4,0 mm
• art.: 1096901

Bouwhek zwaar - type rental

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Warm

naverzinkt

Bouwhek antidiefstalslot
• art.: 1044564

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Ook verkrijgbaar:
• Sleutel voor 

schroefmachine
• art.: 1180864

Bouwhekklemmen
• Bouwhekklem, voor koppelen van 

2 bouwhekken.
• art.: 1002155

normaal -
per stuk -
per 10 stuks -
per 30 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

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

veiligheidshaken.
• Optioneel inkorthaken te verkrijgen
• Verschillende afmetingen verkrijgbaar

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

heidshaken.
• Optioneel inkorthaken te verkrijgen
• Verschillende afmetingen verkrijgbaar

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art. lengte draagkrachten
30° 60° 90° 120°

1011512 2 m 3,8
ton

3,5
ton

2,8
ton

2
ton1011511 3 m

1011510 4 m

art. lengte draagkrachten
30° 60° 90° 120°

1011509 2 m 5,8
ton

5,2
ton

4,2
ton

3
ton1011508 3 m

1011269 4 m

Kruiwagenstoel
• Om veilig een kruiwagen naar boven te brengen met hijslier of 

ketting.
• Uitvoering: geverfd
• Gewicht: 20,5 kg
• Exclusief kruiwagen
• art.: 1003227

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rateltakel LH-Y

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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.

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

1070015 2 m rondstrop 2 m - 2 ton Contacteer ons voor
uw beste prijs1070017 4 m rondstrop 4 m - 2 ton

1070019 6 m rondstrop 6 m - 2 ton

Mogelijke types:

1 t 2 t 3 t

Vraag prijs
ook andere lengtes 

en capaciteiten 
verkrijgbaar

profiteer nu !

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

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

1069994 2 m hijsband 2 m - 2 ton Contacteer ons voor
uw beste prijs1069996 4 m hijsband 4 m - 2 ton

1069998 6 m hijsband 6 m - 2 ton

Mogelijke types:

1 t 2 t 3 t 4 t

Vraag prijs
ook andere lengtes 

en capaciteiten 
verkrijgbaar

profiteer nu !

Driesprongketting voor kruiwagen
• Om veilig een kruiwagen naar boven te 

brengen met hijslier of ketting.
• Laadvermogen: 250 kg
• Gewicht: 4,1 kg
• Exclusief kruiwagen
• art.: 1002683

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Vraag prijs
ook andere
afmetingen 
verkrijgbaar

profiteer nu !

Vraag prijs
ook andere
afmetingen 
verkrijgbaar

profiteer nu !
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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

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Box voor kunststof rijplaten
• Geschikt voor 30 kunststof rijplaten 3000 x 750 x 15 mm
• Geschikt voor 30 kunststof rijplaten 3000 x 1000 x 15 mm
• Geschikt voor 26 kunststof rijplaten 3000 x 1000 x 20 mm
• Afmetingen: 3200 x 1050 x 760 mm
• Gewicht: 82 kg
• art.: 1206110

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Actieset: kunststof rijplaten (2000 x 1000 x 15 mm)
Set bestaande uit:
• 30x rijplaat 2000 x 1000 x 15 mm

• 4 handgrepen
• Opp. afwerking: structuur/structuur
• Max. draagkracht: 15 ton
• Gewicht: 29 kg

• 1x box voor rijplaten
• Afmetingen: 2170 x 1280 x 710 mm
• Gewicht: 76 kg

• 60x koppelstukken
• art.: 1226818

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

= 60 m²= 60 m²

= 45 m²= 45 m²
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Euro - Gitterbox
• Eerste-hands, officiële EUR-pool gitterbox
• Afmetingen (lxbxh): 120 x 80 x 80 cm
• Laadvermogen: 1500 kg
• Stapelbaar/belasting: 6000 kg
• Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155
• art.: 1011490

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Stapelbak verzinkt
Type 1000 x 800 x 500
• Verzinkte stapel- en kraancontainer.
• Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 50 cm
• Dichte wanden
• Stevige metalen 

bodem
• 4 hijsogen
• Draagkracht 

1500 kg
• Ideaal als 

transport- en 
opslagcontainer 
van, naar en op 
de werven.

• art.: 1060532

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Stapelbak verzinkt
Type 1250 x 850 x 600
• Verzinkte stapel- en kraancontainer.
• Afmetingen (lxbxh): 125 x 85 x 60 cm
• Dichte wanden
• Stevige metalen 

bodem
• 4 hijsogen
• Draagkracht 

1500 kg
• Ideaal als 

transport- en 
opslagcontainer 
van, naar en op 
de werven.

• art.: 1060531

normaal -
per stuk -
per 3 stuks -
per 6 stuks -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mobiele benzinetank
• Geschikt voor vervoer van benzine voor direct gebruik (ADR 

1.1.3.1 c)
• Tank uit PE+koolstof waardoor tank niet 

electrostatisch wordt (gepatenteerd)
• Met peilstok voor vulniveau-aanduiding
• Geïntegreerde tankpistoolhouder
• Met handpomp (25 liter/minuut)
• Met 2,7 m brandstofslang en tankpistool.
• Voorzien van vulopening, ontluchtingskap
• Uitsparingen voor spanriemen + vorkliftuit-

sparing
• Inhoud: 120 liter 
• (ook verkrijgbaar 190 liter)
• lxbxh: 80x60x47 cm
• Leeg gewicht: 26 kg
• art.: 1085058

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mobiele dieseltanks
• Geschikt voor vervoer van diesel voor onmiddellijk, eigen gebruik 

op de werf. Voldoet aan ADR reglementering (ADR 1.1.3.1 c).
• Met 12V brandstofpomp (40 liter/minuut) - 4 m 

aansluitkabel
• Met 4 m brandstofslang met automatisch 

afslagpistool
• Met vulopening, ontluchtingskap
• Uitsparingen voor spanriemen.
• Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwagen, in 

stationwagen. Zonder deksel.
• Inhoud 430 liter: makkelijk 

op open bestelwagen. Met 
deksel.

• 200 l. - art.: 1057156
• 430 l. - art.: 1057157

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Rekken verzinkt staal

• Voor het inrichten van containers, magazijnen 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 gegalvaniseerde, 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)

Breedvakstelling

• Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
• Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering 

mogelijk maakt.
• Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken 

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)

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)

60 cm
60 cm

110 cm

3 m

basisrek (hxlxd) 300x270x110
art. omschrijving aantal actieprijs

1094260 staander 300 cm 2 x
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1094261 ligger 270 cm 4 x 
1094263 ankerbouten 4 x
1094262 veiligheidspallen 8 x

uitbreiding (hxlxd) 300x270x110
art. omschrijving aantal actieprijs

1094260 staander 300 cm 1 x 
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

basisrek (hxlxd) 200x185x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088488 staander 200 cm 2 x
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

uitbreiding (hxlxd) 200x185x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088488 staander 200 cm 1 x 
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

basisrek (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088493 staander 197 cm 2 x
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

uitbreiding (hxlxd) 197x120x60
art. omschrijving aantal actieprijs

1088493 staander 197 cm 1 x 
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

1088494 ligger 120 cm 10 x 
1088495 legvlak 60x60 10 x

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

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

voor uw 
beste prijs

1002617 120 l. - 68x40x48
1002619 180 l. - 85x50x45
1002621 240 l. - 110x50x45
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Automatische kantelbak / afvalbak
• Voorzien van veiligheidsketting voor verankering aan vorklift
• Automatisch kantelsysteem:

1. Hendel wordt ingedrukt
2. Kantelsysteem wordt vrijgegeven
3. Bak kantelt voorwaarts
4. Afval wordt gestort
5. Wanneer de bak terugkantelt, wordt het kantelsysteem terug 

vastgezet
• Laadvermogen: 2000 kg  /  Type: 900  /  Inhoud: 765 l.
• Afmetingen (lxbxh): 152,5 x 121,5 x 87 cm
• Gewicht: 122 kg
• art.: 1010794

• Optioneel: 4-delige 
wielenset

• art.: 1092995

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kantelcontainer geverfd
• Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer (zie 

hiernaast)
• Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container bevestigings-

punten voorzien voor het automatische kantelsysteem. Kan ook 
mee gestapeld worden.

• art.: 1028064

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kantelframe voor kantelcontainer
• Kantelsysteem voor gebruik met kraan of vorklift.
• art.: 1028059

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Kantelcontainer warm verzinkt
• Alle eigenschappen en afmetingen van de basiscontainer (zie 

hiernaast)
• Bijkomend zijn er aan de zijkant van deze container bevestigings-

punten voorzien voor het automatische kantelsysteem. Kan ook 
mee gestapeld worden.

• art.: 1044345

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Afsluitdeksel
• Afsluitdeksel voor de containers. Met dit deksel kan u goederen 

stockeren die niet nat mogen worden, of met behulp van een 
hangslot maakt u een afsluitbare 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

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: 110 cm 
• Totaalhoogte: 80 cm

• Binnenlengte: 150 cm
• Binnenbreedte: 100 cm
• Bakhoogte: 65 cm

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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

art.: 1010787

art.: 1002311

110 cm

80
 c

m

16
0 c

m

INHOUD 1 m³

Steenkorf
• Stenen op een pallet van 1100 x 770 stapelen 

en de steenkorf erover laten zakken. 
Met de hendel kan je de pallet 
verankeren aan de steenkorf. Met 
de kraan kan je de pallets veilig op 
de stellingen zetten.

• Buitenafmetingen 
(h x b x l): 1030 
x 800 x 1100

• Binnenafmetin-
gen: 910 x 630 
x 740

• Max. draag-
kracht: 420 kg

• Gewicht: 46 kg
• art. 1000235

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Steenkorf galva + veiligheidsschot
• Hijsgewicht: 250 kg  /  Gewicht: 26,5 kg
• 2 modellen veiligheidsschot te verkrijgen voor verschillende maten van steen 

zodat steeds 2 stenen naast elkaar gestapeld kunnen worden.
• Voor het standaard formaat module 50
• Voor een waal-formaat

art. omschrijving
1011597 Steenkorf galva 100x40x40cm (zonder veiligheidsschotten)
1011598 Veiligheidsschot voor steenkorf galva
1064255 Veiligheidsschot voor waal-formaat galva steenkorf

o.a. Steenkorf galva met vaste veiligheidsschotten

waal-formaat

module 50 
formaat ACTIE

9  +  1
G R AT I S
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Betonhark
• Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte 

beton
• Lengte: 57 cm
• Hoogte: 13 cm
• art.: 1115470

Big Blue Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
• Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles 

van 1,8 m (tot lengte: 5,4 m)
• Lengte: 120 cm  /  Breedte: 30 cm
• Totale lengte van de aluminium stelen: 5,4 m
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
• art.: 1055037

Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
• Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om 

kromtrekken te voorkomen.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handels 

van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
• Lengte: 120 cm  /  Breedte: 20 cm
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
• art.: 1055038

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m
• Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente 

geborstelde afwerking.
• Blad van gehard “blue steel” staal met afgeronde hoeken.
• Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld 

beton.
• Wordt geleverd met draaikop, en 3 vast te klikken handles 

van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
• Lengte: 90 cm  /  Breedte: 22 cm
• Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de 

steel te verdraaien
• art.: 1055039

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

+ gratis+ gratis
betonharkbetonhark

+ gratis+ gratis
betonharkbetonhark

+ gratis+ gratis
betonharkbetonhark

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 

bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
• Te openen met een wiel

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonsilo vierkant liggend model + wiel
• Liggend model + wiel + slurf
• Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de 

grond bevindt.
• Onderwaarts lossen met slurf, 

ideaal voor het vullen van 
diepere bekistingen om de 
valhoogte van het beton 
te beperken

• Te openen 
met een 
wiel

art. cap.
(l.)

lengte
(cm)

afmeting
(cm)

max.
belastb.

(kg)

gewicht
(kg)

1029043 800 255 136x136 1760 320
1029044 1000 265 136x136 2200 375
1057907 1250 285 136x136 2700 400
1057908 1500 305 150x150 3300 450
1057910 2000 348 150x150 4400 510

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.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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 300 liter - art. 1022561
• Inhoud 500 liter - art. 1023008
• Systeem: onderlossing met hendel.

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.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Betonsilo liggend model / hendel
• Liggend model + hendel
• Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij 

de grond is.
• Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de lo-

sopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting 
ook mogelijk maakt.

• Te openen met een hendel
• 500 liter - art. 1023134
• 750 liter - art. 1057870

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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: onder-

lossing met hendel
• art.: 1125004

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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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

geverfd draagkracht 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

geverfd draagkracht 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

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

de bak.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Automatische kantelbak - afvalbak verzinkt
• Automatische kipbak, afvalbak
• Inhoud 500 liter - art.: 1022971
• Systeem: dragend systeem naar achter halen, 

door hijsen kantelt de bak.

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Alu kantelbak / afvalbak dakwerken
• Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen 

gewicht. Ideaal voor dakwerkerskranen.
• 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.

A l u m i n i u m

Aluminium pallethaak dakwerken
• Vast model met zeer laag 

eigen gewicht
• Ideaal voor dakwerkers-

kranen.
• 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
• Verstelbaar
• Draagkracht: 1000 kg
• Eigen gewicht: 69 kg
• art. 1104661

A l u m i n i u m

Pallethaak met balansregeling
• Met automatische balansregeling
• Centrale verticale buis, 

verstelbaar in de hoogte
• Twee vorken in hard staal, 

verstelbaar in de breedte
• art. 1000362

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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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 gebruiken. Bijvoorbeeld om-
wille 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)

MAATWERK
maak een afspraak met 

onze vertegenwoordiger 
en ontwerp samen met 

ons uw persoonlijke 
werfunit

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

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 - 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
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Werfbox compacte materiaalcontainer
• Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
• Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is heb-

ben we deze zeer 
compacte opbergbox. 
Robuuste uitvoering.

• Voorzien van kraan-
ogen en vorkliftsleu-
ven 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

195 cm
198 cm

191 cm

Materiaalcontainer
robuuste uitvoering - 6’
• Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
• Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
• Afmetingen (lxbxh): 198 x 195 x 191 cm
• Deuropening 

(bxh): 185 x 
169 cm

• Gewicht: 
450 kg

• Vorkliftsleu-
ven: opening 
- 35 x 10 cm 
(center-cen-
ter: 95 cm)

• art.: 1082948

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

244 cm
300 cm

260 cm

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15’
• Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
• Voorzien van kraanogen en 

vorkliftsleu-
ven.

• Afmetingen 
(lxbxh): 455 
x 220 x 226 
cm

• Deuropening 
(bxh): 207 x 
195 cm

• Gewicht: 
915 kg

• Vorkliftsleu-
ven: opening 
- 35 x 10 cm 
(center-cen-
ter: 95 cm)

• art.: 1070457

220 cm

455 cm

226 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

220 cm
244 cm

226 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

220 cm
293 cm

226 cm

Containerslot (inclusief hangslot)
• Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
• Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de mon-

tage steunen van de stangen
• Te gebruiken op containers, trailers, 

laadbakken met dubbele deur
• Eenvoudig te monteren
• art.: 1091582

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

++

Werfwagen type UC - sneltransport
• Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
• Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg

Technische gegevens:
• Exterieur:

• Breedte: 207 cm
• Lengte: 309 cm
• Lengte met trekhaak: 441 cm
• Hoogte: 304 cm

• Interieur:
• Breedte: 187 cm
• Lengte: 282 cm
• Hoogte: 221 cm

• Deuropening:
• Breedte: 91 cm
• Hoogte: 201 cm

• art.: 1164063
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Betonbalk op en tussen 
metselwerk als 
drukverdeelbalk

Ringbalken op 
metselwerk

Vrijstaande
kolommen

Betonnen kolom
ingegoten tussen 
metselwerkLinteelbalken: mak-

kelijk afstellen van 
betonbalken boven 
ramen

Opgegoten balken: 
afstellen van de be-
tonrand + opgieten 
van betonbalk

Betonnen balken op 
betonplaat

Funderingsbalken
volle grond

Contacteer een van onze 
medewerkers voor een 
producttraining.

Geopanel, een intuïtief kunststof bekistingssyteem, be-
staande uit bekistingspanelen en hendels. 

De bekistingspanelen:
• Panelen uit ABS kunststof
• Zeer glad, schokvast, robuust, temperatuurtolerant en 
vormvast.

• Drukweerstand (van het systeem): 72 kN/m²,  
ongeveer 7 ton / m²

• 7 gaten per paneel, waarvan gemiddeld echter slechts 4 
stangen per dubbel paneel in gebruik.  

De hendels:
• Geproduceerd in nylon. 
• Zeer sterk en slijtvast. 
• Gemiddelde treksterkte, bijna 1,2 ton / hendel.

 
 

Systeem:
• Kunststof panelen waarbij versteviging wordt voorzien door 
de vorm van het paneel en het gebruik van bekistings-
stangen. 

• De panelen worden aan elkaar bevestigd door de hendels 
een kwartslag te draaien. 

• Bij wanden hoger dan 2,40 m worden onderaan steeds 
verstevigingsijzers gemonteerd.

Geopanel als probleemoplosser:
• Voor een enorm aantal toepassingen, en onmisbaar op 
elke werf.

• Bekisten zonder telkens gebruik te moeten maken van  
zware vrachtwagens of kranen.

• Voor grotere werken kan men de panelen meestal gekop-
peld laten, en met de kraan grote delen verplaatsen, of 
indien de “kraantijd” op grote werven beperkt is, kan men 
dankzij Geopanel de kraan inzetten voor andere toepas-
singen.

Geopanel kan gebruikt worden voor:
• balken
• kolommen
• funderingsbalken
• wanddelen
• wanden
• binnenwanden (bij renovaties)
• zwembaden
• woningbouw (kelders, betondelen)
• renovaties
• stallenbouw (binnenwanden, mestputten)
• industriebouw (waterputten, bekkens)

Toepassingen Geopanel

Geopanel....hét lichtgewicht systeem voor een efficiënte bekisting
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1|  Geopanel basispaneel 120 x 60
• Bekistingspanelen voor het maken van 
wanden, balken, funderingsbalken, ringbal-
ken, kolommen, betondelen, kelderwanden, 
zwembaden, ... zonder gebruik hoeven te 
maken van zwaar materieel.

• Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
• Elementen worden onderling met elkaar 
verbonden met de nylon hendels.

• www.geoplast.it
Art.Nr. lengte breedte gewicht

1013263 120 cm 60 cm 11kg

2|  Geopanel hendel
• Nylon hendel, gebruikt om alle ABS pane-
len onderling met elkaar te verbinden.

• Vastzetten van de panelen gebeurt door 
deze hendel een kwartslag te draaien

• Elke nylon hendel houdt een druk van bijna 
1,2 ton.
Art.Nr. materiaal

1013262 nylon

1|  
2|  

3|  

4|  

binnenhoek

buitenhoek

5|  

W
P uitvulstuk

Eenvoudig uitbreidbaar met onderdelen apart

3|  Geopanel stop

Art.Nr. omschrijving
1013265 geopanel stop 25 mm  

• De geopanel stop 25mm dient voor het 
opvullen van gaten in de bekistingspanelen 
op plaatsen waar geen bekistingsstang 
doorheen de panelen zit.

6|  

7|  

A

B

C

D

4|  Geopanel hoek
• Element voor het maken van een binnen of 
buitenhoek. Afhankelijk van de muurdikte 
die men wil bekomen, worden passtukken 
gebruikt om de volledige binnenhoek te 
maken.

• Vervaardigd uit ABS kunststof.
• Element wordt met andere elementen 
verbonden door nylon hendels.

• Mogelijk te verstevigen met verstevigingen. 
(zie reinforcement bars)

Art.Nr. type breedte 
cm)

hoogte 
cm

gewicht 
kg

1013266 binnen 30 60 3,1
1013267 buiten 33 60 3,2

5|  Geopanel WP uitvulstuk
• WP-Element voor het combineren van 
geopanel met houten bekistingspanelen, 
of betonplex.

• Dit element heeft een inkeping van 18 / 21 
of 27 mm... waar het bekistingshout perfect 
op aansluit.

• Op deze manier kan u uw houten (op maat 
gezaagde passtuk) perfect aansluiten op 
de kunststof geopanel bekisting.

• Het WP element wordt met andere elemen-
ten verbonden met de nylon hendels.

Art.Nr. breedte 
cm

hoogte 
cm type gewicht 

kg
1107212 10 60 18mm 1,5

o.a. 10 60 21mm 1,5
1106962 10 60 27mm 1,5

6|  Geopanel reinforcement bar

Art.Nr. omschrijving lengte 
(cm)

1057804 A reinforcement bar 150
1064134 reinforcement bar 100
1057805 B reinforcement bar 75
1101397 reinforcement bar 50

1057809 C reinforcement corner 
bar stud -

1057806 D reinforcement bar 
connectiepin -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

• Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken 
van hoeken of het "uitpassen" voor het 
bekomen van een specifieke lengte.

• Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling 
te verankeren met de nylon hendels.

Art.Nr. breedte 
cm

hoogte 
cm

gewicht 
kg

1158996 15 60 2,04
1020106 20 60 2,25
1013268 25 60 2,30
1013269 30 60 2,80
1082965 35 60 3,80
1013270 40 60 3,80

7|  Geopanel passtuk

Art.Nr. breedte hoogte
1165409 3 cm 60 cm
1165410 4 cm 60 cm
1165411 5 cm 60 cm

3|  
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Geopanel hoek van 14 cm
• Door deze nieuwe (*) elementen te gebruiken, is het nu mogelijk om een hoek te bekisten met een breedte van 14 cm.
• U kan de nieuwe elementen ook combineren met de elementen die u al heeft.

Hoek van 14 cm
art. aantal omschrijving

1013266 1 Geopanel binnenhoek

Contacteer 
ons 

voor uw 
beste prijs

1013267 1 Geopanel buitenhoek
1020106 1 Geopanel 20 x 60
1013268 1 Geopanel 25 x 60
1013270 1 Geopanel 40 x 60
1013262 12 Geopanel hendel
1165410 2 Geopanel 4 x 60
1165412 8 Geopanel nylon bout
1165413 8 Geopanel nylon moer 40 cm25 cm20 cm

binnen-
hoek

buiten-
hoek

Geopanel hoek van 19 cm
• Door deze nieuwe (*) elementen te gebruiken, is het nu mogelijk om een hoek te bekisten met een breedte van 19 cm.
• U kan de nieuwe elementen ook combineren met de elementen die u al heeft.

Hoek van 19 cm
art. aantal omschrijving

1013266 1 Geopanel binnenhoek

Contacteer 
ons 

voor uw 
beste prijs

1013267 1 Geopanel buitenhoek
1020106 1 Geopanel 20 x 60
1013268 1 Geopanel 25 x 60
1013262 8 Geopanel hendel
1165410 2 Geopanel 4 x 60
1165412 8 Geopanel nylon bout
1165413 8 Geopanel nylon moer 25 cm20 cm

binnen-
hoek

buiten-
hoek

nylon moernylon bouthendel

*
*

4 cm *

4 cm *

nylon moernylon bouthendel

*
*
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UCR-systeem - 2 in 1
Veilig en eenvoudig bekisten en leuningen plaatsen

Bekistingssyteem
• Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, 

heeft u een randbekistingssyteem waarmee u tegelijkertijd 
uw werf beveiligt.

• Voordelen:
• Veilig
• Eenvoudig
• Herbruikbaar
• Betrouwbaar

Leuningsyteem
Veiligheid boven alles:
• Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, 

kan u reeds uw leuningen en leuningplanken plaatsen!
• Aanpasbaar randbeschermingssysteem
• U vermijdt boorgaten
• Zeer snelle montage en afbraak
• Tijdsbesparend
• Duurzame afwerking

Bekistingssteun rood
• art.: 1154941

Klemlat alu
• 14-19-24 cm - art.: 1154942
• 29 cm - art.: 1154943
• 39 cm - art.: 1154944

Duplexnagel
• 65/55x3,1 mm
• Verp.: 5 kg
• art.: 1003861

Dubbele
bekistingssteun
+ houder
• art.: 1154947

Leuningadapter
• Adapter voor leuningen met 

ronde buis
• art.: 1154948

Duplexnagel

De klemlat moet perfect aanslui-
tend worden geplaatst om er druk 
op uit te oefenen.

Geef de voorkeur aan deze 
uitlijning van de gaten voor de 
positionering met de duplexnagel.

• Veilig• Eenvoudig• Herbruikbaar• Betrouwbaar

Veiligheids-
leuning
• art.: 1157585

Verbindingsstuk recht alu
• 15-20-25 cm - art.: 1225320
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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

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

balkklem 
60 cm

balkklem 
80 cm

art. 1000104 1000105
normaal Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

per stuk
per 12 stuks
per 24 stuks

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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 be-

schermd met een warm-geperste melaminecoa-
ting 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

+ Contacteer 

ons voor grote

hoeveelheden

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Spansloten -
clavetten en spanners
• Clavettenspanners en clavetten voor afstellen 

van bijvoorbeeld vloerranden, bekistingen, een-
voudig vast te klemmen op betonijzer.

A

B

art. afb. omschrijving
1000227 A clavet met spie
1000228 B clavettenspanner

Professioneel druksproeitank
• Drukvat uit staal met polyestercoating.
• Degelijke riemen om het vat volledig op de 

rug te dragen
• Oliebestendige dichtingen
• Vlakstraalnozzle met fijnfilter
• Messing spuitlans 50 cm, 

360° draaibaar
• Spiraalslang 2,5 m tussen 

lans en tank
• Vulinhoud: 10 liter 

(13,5 liter totaalinhoud)
• Bedrijfsdruk: 6 bar
• art.: 1028839

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Systeembalkverbinder
• Voor het verbinden van systeembalken. 
• De veilige verbinding voorkomt dat de 

balken kantelen en wegglijden.
• art.: 1180857

Trapbekisting
Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Telescopische buizen:
• 75 - 115 cm (80 stuks)
• 92 - 162 cm (40 stuks)
• De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Telescopische traptredes galva:
• 75 - 110 cm (12 stuks)
• 90 - 150 cm (4 stuks)
• Zware uitvoering, opgelet voor lichte 

copies op de markt.

Trapbekistingsfolie: 1 rol
• Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:
• Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout 

verzagen en geen schoren plaatsen.
• Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap 

draait dient men de langere buizen te gebruiken.
• Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening. 
• De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt 

ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
• Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.

art. omschrijving voorgesteld aantal bij 
compleet systeem

1000275 telescopische buis 75 - 115 galva 80
1000276 telescopische buis 92 - 160 galva 40
1000278 traptrede trapbekisting 75 - 115 galva 11
1000280 traptrede trapbekisting 90 - 150 galva 5
1225322 versterkte folie voor trapbekisting 120 cm x 25 m 1

Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar

Contacteer ons 

voor uw 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 traaggroei-

end 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 coating, 

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)

Stapelrek voor systeembalken en bouwhout
• Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
• Makkelijk lossen van het materiaal met vorklift of met de kraan omwille van middenbuis. Deze zorgt dat 

je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.

art. type lengte breedte hoogte
1002461 geverfd 160 cm 105 cm 90 cm1002313 verzinkt

Standaard bekistingshaak
• Gebruikt voor het afstellen van de 

rand van de betonplaat of balken 
op bekistingspanelen

• Makkelijk loodrecht posi-
tioneren van bekistings-
panelen

• 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

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

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

art.: 1059717

Buis voor leuning-
houder

Schroefgat

Spanklem
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs

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

Beugelbuigapparaat
• Unit voor montage op o.a. een  werkbank.
• D.m.v. buigarm kan een staaf van 12 mm worden 

gebogen.
• art.: 1055059

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Galg voor het binden van 
wapeningskorven
 
De ideale 
staander voor 
het binden van 
wapeningskorven
• Stel uw optimale werk-

hoogte in: 89 - 141 cm
• Bovenaan de galg is een 

verstelbare breedterege-
ling voorzien.

• art. 1102423

Contacteer 
ons voor uw 
beste prijs

6 - 40 cm

89
 - 

14
1 

cm

normaal -
per 20 stuks -

per 50 stuks mix -
per 50 stuks soort -

> 50 stuks contacteer ons

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Schoren UC D - EN1065

Schoor UC D300:
• Thermisch verzinkte schoor
• Getest en gecertificeerd conform EN1065
• Lengte in: 1,70 m
• Lengte uit: 3 m
• Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
• Draagkracht bij volledige lengte: 2,07 ton 

(uitgeschoven)
• Gewicht: 16 kg
• art.: 1160636

Schoor UC D350:
• Thermisch verzinkte schoor
• Getest en gecertificeerd conform EN1065
• Lengte in: 2 m
• Lengte uit: 3,50 m
• Maximale draagkracht tot 3,8 ton (ingeschoven)
• Draagkracht bij volledige lengte: 2,29 ton 

(uitgeschoven)
• Gewicht: 18 kg
• art.: 1160637

AANRADER
Topkwaliteit

• Thermisch verzinkte schoor

• Bescherming voor de handen 
bij het ‘inschuiven’ van de 
schoor, steeds een vrije ruimte 
van 10 cm.

• G-haak: de ‘groffe’ instelling 
gebeurt d.m.v. 13 mm dikke 
haken, die men niet van de 
schoor kan losmaken.

• Uitvalveiligheid: de schoren zijn 
voorzien van een uitvalveilig-
heid die zorgt dat de bin-
nenbuis niet uit de buitenbuis 
kan vallen.

• Maatindeling: nummering van 
de gaten, maakt snel opstellen 
op dezelfde hoogte makkelijk.

U-kop verzinkt
• U-kop voor schoor, warm verzinkt
• Met aangelast buiseind
• Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
• art.: 1000265

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

gelakt omschrijving
1000261 schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263 schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098 schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099 schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100 schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228 schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101 schoren standaard 2,50 - 4,50 m

o.a. schoren standaard 3,00 - 5,00 m

ACTIE
ACTIEPRIJZEN

contacteer ons voor 
alle mogelijkheden

Schoorbak voor drievoeten
• Verzinkt
• Lengte: 155 cm
• Breedte: 87 cm
• Hoogte: 88 cm
• Capaciteit: 36 drievoeten
• art.: 1044227

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Wielen 
optioneel 
verkrijgbaar
art.: 1044334

Schoorbakken en draadmand

type 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

draadmand 150 cm 85 cm 50 cm 1003775 -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Schoorstatief
• Schoorstatief zwaar model
• Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
• Schoren van diam. 48 tot 76 mm
• Profi - thermisch verzinkt - art.: 1000107
• Eco - elektrolytisch verzinkt - art.: 1210624

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

T h e r m i s c h
ve r z i n k t
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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

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
• Snel te monteren  /  Herbruikbaar

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Geveldragers
• Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deurope-

ningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als 
tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.

• 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen produc-
tietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructie-
staal, warm gegalvaniseerd. Als variante te verkrijgen in RVS 304 of 
316 (MDC geveldragers).

• Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
• Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 

werkdagen extra).
• Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

Benodigde gegevens voor een offerte:
• Gevel- en grondplannen.
• Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting (meter 

metselwerk) bovenop profiel.
• Spouwbreedte (isolatie + luchtspouw samen).
• Raamaanslag (bovenslag).
• Breedte gevelsteen.
• Afwerking (gegalvani-

seerd / inox / poe-
derlak in RAL-kleur 
/ onzichtbaar met 
rollaagbeugels).

Contacteer ons 
voor 

uw project

B

A

C

Geveldragers standaardmaten:

art. type A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

lengte
(mm)

1105460 BFS 100 80 60 3000
1105461 100 80 90 3000
1105462

SUMO

100 80 110 3000
1105463 100 80 130 3000
1105464 100 80 150 3000
1154655 100 80 170 3000

art. omschrijving

o.a.
Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor 
meer informatie of een offerte op maat.
Ook advies op de werf.

1090465 Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm
1090467 Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm
1090466 Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm
1090468 Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm
1061499 Regel-en sluitplaatjes (04RSP)











 Stelschroef (optioneel)
 Anker
 Sluitring
 Moer
 Thermoshim - isolatieplaat
 Regelplaat
 Klemplaat

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.

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. omschrijving
1070081 renovatieschoor
1192539 renovatieschoor eco

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Houten leuningplanken
• Rode veiligheidsplanken.
• Leuningplanken om te gebruiken als randbe-

veiliging 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 ECO
• Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te 

bevestigen met bekistingsstang 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.

• art. 1063095

ACTIEPRIJZEN
art.: 1063095

normaal -
per set -

per 10 sets -
per 20 sets -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Vloerrandbekistingssysteem 
+ leuninghouder standaard
• Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te 

bevestigen met bekistingsstang 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.

• art. 1000106

ACTIEPRIJZEN
art.: 1000106

normaal -
per set -

per 10 sets -
per 20 sets -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Veiligheidsleuningen
horizontaal-verticaal
• Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat 

uit een ‘voetdeel’ dat je zowel horizontaal als ver-
ticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen 
balk. Het leuningdeel schuif je over het voetdeel.

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJZEN
art.: 1000293

normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

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.

art. omschrijving prijs / 
stuk

hoeveel-
heden

1069644 Zijwandveiligheidsnet 1.50 x 10 m 
/ blauw Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

1069645 Zijwandveiligheidsnet 2.5 x 10 m 
/ blauw

1069646 Gespriem voor zijwandnet 60 cm 
/ blauw

o.a. andere afmetingen beschikbaar

Veiligheidsleuningen
verzinkt met kantelvoet
• De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging 

op horizontale vlakken. De leuninghouder is 
voorzien van 3 haken voor leuningen.

• Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wan-
neer de leuning van een ‘betonnen’ trap voorlo-
pig moet afgesteld worden. Door de kantelende 
voetplaat kan je 
de leuning steeds 
stellen op beton-
vlakken waarvan 
de onderkant 
schuin loopt.

• Klembereik van 
10 tot 80 cm.

• art.: 1000123

ACTIEPRIJZEN
art.: 1000123

normaal -
per stuk -

per 12 stuks -
per 25 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bekistingsstangen ø 15,1
• P toeg. 90 kN
• P breuk 176 kN
• Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel 

panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de 
plaatmoeren.

art. type normaal
per
stuk
-10%

per 
50 st
-15%

per 
100 st
-20%

> 100 st

1000142 0,75 m Contacteer ons voor
uw beste prijs1000143 1,00 m

Plaatmoer
• Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
• Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en 

alle bekistingssystemen

art. type normaal
per
stuk
-10%

per 
50 st
-15%

per 
100 st
-20%

> 100 st

1000146 100 Contacteer ons voor
uw beste prijs1000147 120
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aantal omschrijving geverfd verzinkt
30 stellingelement 100 x 120 (kl.4) 1017905 1017906
30 kruisverbinding 2,50 m 1022590 1022590
2 transportbak voor 15 elementen 1057821 1057822

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NU
+ GRATIS

2  s t ap e l b a k ke n
t . w. v.

-

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NU
+ GRATIS

2  s t ap e l b a k ke n
t . w. v.

-

Pakket onderdelen stelling (frames + kruisen)

30 30 kruisenkruisen

30 30 elementenelementen
gg
ee
vv
ee
rr
ff
dd

30 30 elementenelementen
vv
ee
rr
zz
ii
nn
kk
tt

++

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.

• art.: 1116303

normaal -
per stuk -

per 20 stuks -
per 50 stuks -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Verankering
• Verankeringen kan je maken m.b.v. kruiskoppelingen, draaikoppelingen, buizen, veranke-

ringsbuizen, pluggen etc. Hiernaast vind je de verschillende onderdelen die je hiervoor kan 
gebruiken.

• Ankerbuis: 1022661
• Kruiskoppeling met spie: 1183420
• Oogbout: 1183421

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

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

3x3x
Set bestaande uit
3 stellingvloeren 

met luik & ladder

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

SUPERDEAL
Klasse 4

bestellen = 
klasse 6

geleverd !
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UC voorloopleuning
• Deze leuning is gemaakt om te gebruiken in combinatie met de UC metserstelling en maakt niet enkel het gebruik, maar ook de opbouw van uw metsterstelling nog veiliger.  

Het proces van metsen van gevelsteen zorgt dat je, indien je ergonomisch wil werken, per 50 cm uw sta-oppervlak en uw materiaaloppervlak moet kunnen verhogen. Dit maakt dat je bij metsterstel-
ling altijd op het bovenste niveau staat te werken, en dat je uw stelling stapsgewijs kan opbouwen, en verankeren in de te metsen gevel. Het is niet aangewezen om stellingmateriaal constant te 
moeten wijzigen, gezien bij elke wijziging in de stelling in principe opnieuw een keuring moet gebeuren. Onkundig monteren en demonteren van liggers is gevaarlijk. Daarom is de UC metsterstelling 
ontworpen. Elementen van 1m hoogte, met vaste liggers elke 50 cm. Net zoals bij multidirectionele stelling het geval is, bij een trapsgewijze opbouw, en verhoging om de 50 cm is de maximale af- of 
overstap 50 cm bij opouw en gebruik.

• De voorloopleuning bestaat slechts uit 2 onderdelen, waardoor het systeem eenvoudig blijft. De leuninghouder en de leuning 2,5 m.
• De leuninghouder is voorzien van een koppeling (spiekop) en 4 bajonetpennen. 
• Vastzetten van de leuninghouder : de leuninghouder kan dus met de spie-koppeling makkelijk bevestigd worden aan de stellingelementen. Met een hamer kan je de spie vast slaan.
• Anderzijds is de leuninghouder voorzien van maar liefst 4 bajonetpennen, dit laat toe leuningen (rechte 2,5m) aan te brengen om de 25 cm. Voor de opbouw bij voorloopleuningen is het normaal 

voldoende om op 50 cm en 1 m  een leuning te hebben, maar op deze manier kan je op elk niveau waarop je staat de juiste leuninghoogte voorzien. Of een extra leuning voorzien moest je extra 
veiligheid willen.

Principe:
• Het principe van de voorloopleuning is eenvoudig. Deze leuning maakt het mogelijk dat je uw stelling (naast een veilig gebruik), ook veilig kan monteren en demonteren. De leuning loopt letterlijk 

VOOR, op het stellingniveau dat je nog moet opbouwen.

Werkwijze:

Stap 1: start van de voorloopleuning op het tweede stellingelement: hier 
kan je de voorloopleuning nog monteren vanaf de grond.

Stap 2: Na opbouw van 2 kopframes en tweede rij leuningen

Stap 3: positioneren van de laddervloer + verhogen van alle vloeren + 
plaatsen kruisen vooraan

Stap 4: leuning staat klaar voor het betreden van niveau op 2 m

Stap 5: positioneren van de werkleuning

Stap 6: kopse kanten (stellingelementen als kopleuning)

Stap 7: leuninghouders reeds op werkniveau 3m zetten

Stap 8: leuningen kunnen reeds gehangen worden op werkniveau 3m 
(terwijl je loopt op 2m)

Stap 9: vloeren, kruisen en elementen (voor werkniveau 4) tegelijk 
opbouwen

Stap 10: volledig werkniveau 4 dichtwerken

Stap 11: kantplanken voorzien door werkvloer + verankeringen voorzien 
+ metsen

Stap 12: ... werkwijze herhalen

Accessoire: 
• Wanneer je uw leuning wilt starten vanaf het tweede niveau kan je de 

stabilisatieklem gebruiken

art.: 1183419

art.: 1003773

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 12

3

11
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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 onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een “juiste” tussenhoogte 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 verplaatsen
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, voorloopleuning, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.

SUPERDEAL
Klasse 4

bestellen = 
klasse 6

geleverd !

Stellingpakket: metserstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

Stellingpakket galva (frames + kruisen)
art. omschrijving aantal

1000344 regelbare stellingvoet 50 cm 10
1017906 stellingelement 100 x 120 galva (kl.4) 30
1022590 kruisverbinding 250 cm galva 48

Pakket geverfd (frames + kruisen)
art. omschrijving aantal

1000344 regelbare stellingvoet 50 cm 10
1017905 stellingelement 100 x 120 geverfd (kl.4) 30
1022590 kruisverbinding 250 cm galva 48

Voorloopleuningpakket
art. omschrijving aantal

1017906 stellingelement 100 x 120 galva (kl.4) 2
1116303 stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6) 4
1183418 kantplank 125 cm 2
1183419 leuninghouder 4 bajonetpennen 30
1003773 rechte leuning 250 cm 32

Verankeringspakket
art. omschrijving aantal

1022661 ankerbuis 10
1183420 kruiskoppeling met spie 10
1183421 oogbout 10

Vloerpakket
art. omschrijving aantal

1116303 stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6) 42
1022664 laddervloer met luik 250 x 60 cm 3

OFOF

++

++

++

Stellingpakket U
C

 - 10 m
 x 6 m

Uitbouwconsole voor metserstelling
• De uitbouwconsole wordt gebruikt om een 

tijdelijke verbreding te maken van een stel-
ling 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 doormid-
del 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 montagehaak is ook voorzien 
zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt 
worden aan de stelling waardoor de mon-
tage eenvoudig is.

• Geverfd: 1095689
• Verzinkt: 1095690

ACTIE

4  +  1
G R AT I S

Bekijk de opbouwfilm op 

www.uniconstruct.be
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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
1029631 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
1029631 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
1029631 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
1029631 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 9x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS+ GRATIS

10x 10x kantplank  2.57 mkantplank  2.57 m

6x 6x kantplank  1.09 mkantplank  1.09 m

KantplankensetKantplankenset
inbegrepeninbegrepen

6x 6x kantplank  2.57 mkantplank  2.57 m

6x 6x kantplank  1.09 mkantplank  1.09 m

KantplankensetKantplankenset
inbegrepeninbegrepen

5x 5x 

Uitschuifconsole

+ GRATIS+ GRATIS

Steigernet
3,07 x 50 m

+ GRATIS+ GRATIS
Valnet

10 x 2 m

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

van lichtgewicht, dus makkelijk hanteerbaar.

ALUMINIUMALUMINIUMGRATIS
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

+ GRATIS+ GRATIS

+ GRATIS+ GRATIS
1x 1x 

1x 1x 

1x 1x 1x 1x 

GRATIS
bij stellingpakket

Stapelpallet
125x85

1x 1x 1x 1x 

2x 2x 

1x 1x 
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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

Dakrandbeveiliging voor schuin dak
• Met dit unieke systeem kunt u op schuine daken 

(en platte daken met een kleine opstaande rand) 
snel en gemakkelijk een veilige werkplek creëren

• Het systeem kan gemakkelijk direct in de goot 
geplaatst worden en met teleschopische armen 
rust deze op de gevel.

• Door de klemverbinding van de aluminium 
koppelingen bent u nooit gebonden aan vaste 
maten, wat het gebruik en montage zeer een-
voudig maakt

• Snelle en veilige montage
• De dakrandbeveiliging kan oneindig aan elkaar 

gekoppeld worden en is optioneel te voorzien 
van vaste en/of instelbare hoekstukken.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. omschrijving 3 m 6 m 9 m 12 m
1179206 Leuninghouder schuindak 2 3 4 5
1179207 Leuning 3 m 2 4 6 8
1003781 Borgclip 2 4 6 8

leuning 3 m

leuninghouder

Dakrandbeveiliging voor plat dak
• De aluminium dakrandbeveiliging is ontwikkeld uit standaard steigermateriaal te combineren met de nieuwste verbindingstechnieken. 

De dakrandbeveiliging is snel op te bouwen, makkelijk in gebruik en maakt van een plat dak een veilige 
werkomgeving.

• De sterke aluminium koppeling dient als staanderklem op de 
inklapbare dakrandvoet. De aluminium dakrandvoet is vervaardigd 
uit een 3 mm dik profiel: de perfecte combinatie van gewicht en vooral 
degelijkheid.

• Het klik-scharniersysteem zorgt voor een veilige afgrendeling van de 
werkplek. Door dit scharniersysteem kan de dakrandbeveiliging tijdens de 
werkzaamheden ter plekke eenvoudig omhoog worden geklapt.

• Door de aluminium koppeling zijn de leuningdelen variabel te koppe-
len. Hierdoor hoeft het systeem niet meer op maat te worden gesteld 
maar kunt u direct beginnen met afmonteren.

• Set 6 meter - art.: 1160632

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

 Inklapbaar
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Telescopische vouwladder
Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele 
alles-in-één oplossing:
• Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het 

binnendeel is telescopisch instelbaar)
• Per sport instelbaar
• Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
• Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
• Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders 

en in de industrie
• Maat: 4x4
• Breedte: 58 cm
• In: 127 cm
• Uit: 415 cm
• art.: 1144764 12

7 
cm

41
5 

cm

D é  l a d d e r  &
t rap l a d d e r
d i e  p a s t

i n  e l ke  a u t o

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Aluminium vouwsteigers (uitbreidbaar tot 7.5 m werkhoogte) - uitbreiding met losse frames (Type VSE)

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

voorbeeldvoorbeeld
VSE 1VSE 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
** om uw vouwsteiger conform EN1004 te maken, dient u de EN1004 kit te gebruiken

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

Kies voor losse opbouwframes indien 
u meestal alleen werkt, en deze 
vouwsteiger door 1 persoon moet 
kunnen worden opgesteld en uitge-
breid tot een hogere werkhoogte.
Contacteer ons voor meer informatie.

** Optioneel EN1004 KIT:
• 2x horizontaalschoor 190
• 4x mini-stabilisator
• 1x kantplankset hout 75-190
• art. 1226822

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Rolstelling type B (b) 135 cm x (l) 245 cm - Classic Pro en AGS Pro
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

ACTIEPRIJZEN

Vraag nu prijs 
contacteer ons

voor andere
afmetingen.

Classic Pro

AGS Pro

omschrijving Classic Pro Classic Pro AGS Pro AGS Pro
art. 1226825 1226826 1226823 1226824

werkhoogte 8,2 m 10,2 m 8,2 m 10,2 m
platformhoogte 6,2 m 8,2 m 6,2 m 8,2 m

opbouwframe 135 - 7 6 8 6 8
kopleuning 135 - 4 2 2 2 2
platform zonder luik 1 1 1 1

platform met luik 3 4 3 4
AGS Pro leuning - - 6 8
ligger horizontaal 14 18 2 2
ligger diagonaal 12 16 4 4

stabilisator 4 4 4 4
kantplankenset 1 1 1 1

wiel 4 4 4 4
borgclip 12 16 12 16
normaal Contacteer ons voor

uw beste prijsactieprijs

AGS Pro
voorloopleuning
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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 basisdragers 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

Stukadoorstelling
• Stukadoorstelling gelakt.
• In hoogte verstelbaar: 

55 - 90 cm
• Telescopisch uitschuifbaar: 

150 - 420 cm.
• Makkelijk transporteerbaar 

en zeer snel in en uitgela-
den, weinig verschillende 
losse onderdelen. Snel 
opgesteld en afgebroken.

• Gewicht: 23 kg
• art.: 1009055

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

in
: 5

5 
cm

in: 150 cm

ui
t m

ax
. 9

0 
cm

uit max. 420 cm

Aluminium uitschuifvloer
Telescopische werkvloer. Handig in gebruik op 
lichte schragen, wanneer flexibel en snel gewerkt, 
opgesteld en afgebroken moet worden.

Ideaal voor montagewerken, schilderwerken, 
stukadoorswerken, stelling maken op moeilijk 
bereikbare plaatsen...

• Afmeting: 2.45 m tot 4 m
• Gewicht: 17,70 kg
• Draagkracht: 150 kg

• art.: 1011457Ruitenwasserspunt
• Met de punt van de ladder plaatst u de tele-

scopische ladder direct op het raamkozijn.
• art.: 1183415

Aardpinnen
• De schroefbare pinnen bieden een ideale 

grip voor uw teleschopische ladder op zachte 
grond, inclusief gazons.

• art.: 1183413

Verlengvoet
• Traploos in hoogte verstelbaar, voor gebruik 

van de ladder op een draaitrap of met een 
enkele ladder op oneffen ondergrond.

• art.: 1183411

Wandafstandhouder
• De extra grote steunen, verdelen de aandruk-

kracht optimaal dankzij het kogelgewricht.
• Superzachte, slijtvaste en antislippads 

beschermen elk oppervlak en bieden enorme 
veiligheid.

• Met behulp van telescopische buizen kan de 
afstand tot de muur gevarieerd worden.

• art.: 1183412

Verlengladder
• In situaties waarin u de telescopische ladder 

niet tegen een steun kunt laten steunen, zorgt 
de verlenging voor extra werkhoogte.

• Lengte: 198 cm
• Gewicht: 4,5 kg
• art.: 1183414

Ladderbankje
• Het platform biedt een comfortabele, 

veilige standplaats of kan gebruikt 
worden als plank voor emmers of 
gereedschap.

• Het kan aan elke sport gehaakt 
worden en eenvoudig naar binnen 
geduwd worden.

• Opp. ca. 29 x 27 cm
• art.: 1183416

Telescopische vouwladder
Deze telescopische vouwladder is een multifunctionele alles-in-één 
oplossing:
• Als rechte ladder en als dubbele trap te gebruiken (het binnendeel 

is telescopisch instelbaar)
• Ook geschikt voor gebruik op ongelijk niveau
• Ingeklapt zeer compact, afhankelijk van gekozen maat
• Ideaal voor monteurs, installateurs, loodgieters, schilders en in de 

industrie
• Maat: 4x4
• Breedte: 60 cm
• In: 129 cm
• Uit: 420 cm
• art.: 1183408
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Alu werkbruggen voor dakwerken
De werkbrug SOLIDeck biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en 
met 6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de ‘steigernorm’ 
EN1004, hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet 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

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: 100 cm - breedte: 120 cm
1022580 opzetstuk hoogte: 100 cm - 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.

ar
t.:

 1
00

39
01

art.: 1003895
art.: 1003903 12

0 
- 1

95
 c

m
17

0 
- 3

00
 c

m
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

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

geverfd warm verzinkt
art. 1000102 1003177

normaal Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
per 2 stuks
per 6 stuks
per 12 stuks

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium
• Opklapbare schraag
• Breedte: 83 cm  /  bovenste vlak: 80 cm
• Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, 

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

• Licht (4,8 kg)
• Compact
• Enorme draagkracht: 

500 kg per stuk
• art.: 1062287

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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.

• 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

Multifunctionele schraag Müba
• Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
• Liggers op 50 en 90 cm
• Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montage-

werken, bijwerken van kleine 
oppervlakken, ook als materi-
aalsteun, materiaalschraag, ...

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

makkelijk te stapelen en op te 
bergen

• Enorme draagkracht: 700 kg 
per stuk

• art.: 1028063

Draagkracht

700 kg

50 cm

90 cm

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

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

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

x 9

1 x
art 1013534

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art. 10135331 x
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Werkschoenen S3 - BASE B118
• De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
• S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Laag model: B118: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
• Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
• High-tech 3D voering meer ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokabsorbtie
• Met vulmateriaal beklede tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsver-

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

Werkschoenen S3 - BASE B119
• De perfecte werkschoen, topkwaliteit voor een zeer goede prijs
• S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven
• Model B119: beschikbaar van maat 36 tot maat 49

Eigenschappen:
• Zacht volnerf leder - 4 uur waterbestendig
• High-tech 3D voering meer ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokab-

sorbtie
• Met vulmateriaal beklede 

tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsver-

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

Werkschoenen S3 - BASE B416
• leder in de massa gewaxt, hierdoor een nog beter ademend ver-

mogen en een hogere waterbestendigheid - 6 uur waterbestendig. 
S3 - dus goedgekeurd voor gebruik op werven

• Model B416: beschikbaar van maat 39 tot maat 47

Eigenschappen:
• Zacht volnerf High-tech 3D voering meer 

ventilerend
• Airtech 2D PU/TPU skin buitenzool
• Composite antiperforatiezool
• Fresh-N-flex (coolmax)
• Betere flex en schokab-

sorbtie
• Met vulmateriaal beklede 

tong
• Lichtgewicht
• Zeer hoog draagcomfort
• Sterke prijs/kwaliteitsver-

houding

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

Waterdichte werkschoen S3 WR SRC
• Model B0895S: beschikbaar van maat 39 tot maat 50

Eigenschappen:
• Bovenzijde: Waterbestendig volnerf leder met Outdry membraan
• Voering: Primaloft
• Tussenzool: Fresh’n Flex + zool Dry’n Air 

Omnia
• Teenkap: SlimCap
• Zool: AirTech (vermoeidheisdwerend) + 

Rubber Life Plus Tech-
nologie

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

GRATIS
3 PAAR

CATERPILLAR
sokken

Actieset BOUW bestaande uit
1 x gele mortelcontainer 200 liter (art.: 1056617) 
1 x gereedschapskoffer 50 liter (art.: 1002615)
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 BOUWActieset BOUW

Mortelcontainer, koffer,
Mortelcontainer, koffer,

kruiwagen en zandschop
kruiwagen en zandschop

+  GRATIS deze 
+  GRATIS deze 

planbeschermhoes
planbeschermhoes

Planbeschermer 
Planbeschermer mét ritssluitingmét ritssluiting

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

++

++

Gehoorkap - 30 dB
• Gehoorkap met ABS schelpen
• Kussentjes gevuld met synthetisch schuim
• Dubbele beugel van plastiek (POM), regelbaar in de hoogte, zacht 

en geventileerd voor een nog beter comfort.
• Oorschelp: ABS
• Oordopje: Schuimrubber
• Band: POM
• art.: 1067165

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Veiligheidshelm wit
• Geventileerde polypropyleen veiligheidshelm PP
• Hoge weerstand
• UV behandeling
• Polyamide binnenwerk: 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten
• Badstof zweetband
• Innoverend sluitsysteem type Rotor®
• Voor een hoofdomtrek tussen 

53 en 63 cm
• 2 posities mogelijk 

(hoog/laag) voor een 
beter comfort

• Andere kleuren 
verkrijgbaar

• art.: 1095474

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Tijdelijke bouwplaatsdeur
• Verzinkte stalen deur.
• Voor het afschermen van een ruwbouw bij verbouwingswerken, of bij 

nieuwbouwwerken om een tijdelijke bergruimte te maken.
• 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

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs



www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

31prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strektwww.uniconstruct.be

Werftent Eclipse 3 m x 3 m
Eigenschappen:
• Gepatenteerd ontwerp met verhoogde dakconstructie
• Uitschuifbare poten, eenvoudig te bedienen met behulp van 

een nieuw vergrendelmechanisme
• Dubbel versterkt constructiesysteem
• Auto-Slider systeem met trekpin voor een snelle ontgrende-

ling
• Brandwerend en waterafstotend dak
• Verstevigde hoekpoot en voetplaat voor meer stabiliteit
• Versterkte hoeken in het dak om slijtage te voorkomen
• Inclusief frame, dak en beschermhoes

Specificaties:
• Afmetingen: 3 m x 3 m
• Beschikbare kleuren: limegroen, rood, konings-

blauw, blauw, staalgrijs, oranje, zwart en wit
• Maximale hoofdruimte: 2,2 m
• Maximale piekhoogte: 3,4 m
• Doorloophoogte: 2,1 m

• art.: 1155016

Vantage standaard zijwand
• Professionele kwaliteitsstof
• Beschikbare kleuren: zwart en wit
• FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
• 3 m - art.: 1157439

Eclipse standaard zijwand
• Professionele kwaliteitsstof
• Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

• Heavy duty ritsen
• FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
• 3 m - art.: 1157440

Haringset
• Roestbestendig staal
• Voor 4 verschillende dieptes
• Inclusief opbergtas
• Set = 4 stuks
• art.: 1155025

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Gewichtzakken
• Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoot heen 

vouwen
• Weerbestendige nylon stof
• Duurzame, verstevigde stiknaden
• Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
• Gewicht: 18 kg/st
• Set = 4 stuks
• art.: 1155020

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Roltas 3 m
• Duurzame zwarte stof en rits
• Voorgevormd rubberen handvat 

om makkelijk op te pakken en te 
vervoeren

• Basis van geleegerd hard staal
• Soepel rollende wielen
• art.: 1155018

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Eclipse zijwand met middenrits
• Professionele kwaliteitsstof
• Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

• Heavy duty ritsen
• FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigings-

punten
• 3 m - art.: 1157442

Eclipse panorama zijwand
• Professionele kwaliteitsstof
• Beschikbare kleuren: limegroen (389), rood 

(186), koningsblauw (647), blauw (801), staalgrijs 
(426), oranje (165), zwart en wit

• Heavy duty ritsen
• FXT-clips voor meerpunts vaste bevestigings-

punten
• 3 m - art.: 

1157444

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Beschikbare kleuren:

Werftent Vantage 3 m x 3 m
Eigenschappen:
• Kappen verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren
• Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
• Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- en ontgrendeling
• Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
• Uitschuifbare poten met schakelsysteem voor het gemakkelijk opzetten 

en afbreken
• E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
• Incl. roltas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
• Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:
• Afmetingen: 3 m x 3 m
• Beschikbare kleuren: zwart en wit
• Maximale piek hoogte: 3,5 m
• Doorloophoogte: 2,0 m
• Gewicht: 22,7 kg

• art.: 1155015

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Beschikbare kleuren:
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Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte pro-
ducten uitsluitend in het kader van hun beroepswerkzaamheid gebruiken. Deze brochure richt zich 
niet tot particulieren. Prijzen afgehaald, excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.

V.U.: Walter Six  - Ringlaan 49 - 8480 Ichtegem

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
• 3x platform met luik
• 1x platform zonder luik
• 4x telestabilisator
• 1x kantplankset
• 4x wiel
• 12x diagonaalverbinding
• 14x horizontaalverbinding
• 12x 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
++

++
++

Hijslier 300 kg met portiek
• Hijslier 300 kg + portiek
• Portiek kan vastgemaakt worden in de 

vloer om basculatie tegen te gaan
• Voltage: 230 V
• Max. gewicht: 300 kg
• Kabel: 6 mm
• Hijs- en daalsnelheid: 23 m/min
• Motorvermogen: 1450 W
• Max. diepte: 25 m
• Afstandbediening: 1 m
• Afmetingen lier: 660 x 305 x 410 mm
• Gewicht toestel: 47 kg
• Bevestiging: portiek
• Portiek (lxbxh): 3000 x 1580 x 2080 mm
• Gewicht portiek: 87 kg
• art.: 1010788

Bouwafvalzak
• Een bouwafvalzak is een oersterke zak met een 

capaciteit van 1 kubieke meter (= 25 vuilniszakken).
• In de bouwafvalzak kan 1500 kg bouw- en sloop-

afval worden gestopt.
• Deze zak is speciaal ontwikkeld voor afval 

dat vrijkomt bij particuliere verbouwingen en 
renovatiewerken. Vaak is een container te 
groot (en te duur).

• Geen gedoe om een aanhangwagen te hu-
ren, naar het containerpark te rijden, etc...

• De bouwafvalzak wordt gevuld op het tempo 
van uw bouwproject en wordt voor u terug 
opgehaald.

• In de bouwafvalzak kan 1500kg bouw- en 
sloopafval worden gestopt

• Capaciteit: 1m³ of 25 vuilniszakken
• Voorzien van een afsluitklep
• art.: 1181579

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

Hijslier 200 kg met bevestigings-
steun en beugels
• Hijslier + armsteun met 2 beugels
• Deze beugels kunnen bevestigd worden aan een 

schoor die tussen vloer en plafond geklemd wordt
• Voltage: 230 V
• Max. gewicht: 200 kg
• Kabel: 4 mm
• Hijs- en daalsnelheid: 21 m/min
• Motorvermogen: 750 W
• Max. diepte: 25 m
• Afstandbediening: 1 m
• Afmetingen: 415 x 210 x 310 mm
• Gewicht toestel: 23 kg
• Bevestiging: beugels
• Robuuste armsteun
• art.: 1010789


