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Heavy Duty: een productcategorie voor een brede doelgroep. Zoals kleine ondernemers (o.a. ZZP’ers), intensieve klussers en veeleisende 
particulieren. Alle producten in de Heavy Duty-categorie voldoen dan ook aan de Warenwet en Arbo-regelgeving zoals NEN 2484 voor 
ladders en trappen en EN 1004 voor rolsteigers. Dankzij deze professionaliteit lenen Heavy Duty-producten zich bij uitstek voor zowel 
zwaarder kluswerk als kortlopende bouw-, renovatie- en onderhoudsopdrachten. 

Relax. Het is een Altrex. 
Vertrouwd merk. Altrex: een merknaam die al meer dan 55 jaar garant staat voor veiligheid, verantwoordelijkheid en vernieuwing. En 
uiteraard een uitstekende service. Met producten die ontwikkeld worden vanuit de gebruiker die veilig op hoogte moet kunnen werken.  
Vandaar: Relax. Het is een Altrex.
                                                                                                                                                              
Home & Garden of Heavy Duty.  Altrex biedt de keuze uit twee categorieën klimmateriaal. Beide assortiment zijn in deze catalogus 
opgenomen.

Home & Garden. Het Home & Garden-segment is speciaal ontwikkeld voor particulier gebruik. Klusjes in en om het huis kunnen met 
deze klim-materialen op comfortabele en veilige manier worden geklaard. Ze zijn gebruiksvriendelijk, voorzien van handige snufjes en 
slim en eigentijds vormgegeven. Uiteraard voldoen ze aan de strengste eisen van bijvoorbeeld de Warenwet. 

                                                                                                                                                              

HEAVY DUTY ASSORTIMENT  Geschikt voor zwaarder kluswerk en professioneel gebruik.  pagina

LADDERS & TRAPPEN                                                                                             
        
 LADDERS • Ladder  • Challenger      12                        
          
   • Vouwladder  • Varitrex-Hercules     13
                                                                                                                                                    
 TRAPPEN • Trap    • Castor       14

   • Zoldertrap  • Woodytrex-Superieur     15

      • Accessoires Zoldertrap     16
      • Accessoires en Onderdelen Ladders & Trappen  17
                                                                                                                                                    
STEIGERS                    • Rolsteiger 3100                  18

HOME & GARDEN ASSORTIMENT  Geschikt voor in en om het huis    pagina

LADDERS & TRAPPEN                                                                                             
                   
 LADDERS • Ladder  • Economy      3                       
           
   • Vouwladder  • Varitrex-All-In-One     4
      • Varitrex-Easy      5
                                                                                                                                                    
 TRAPPEN • Trap    • Double Decker      6
      • Steddy      7
      • Giant       8

   • Zoldertrap  • Woodytrex-Budget     9
      
      • Accessoires Zoldertrap     10
      • Accessoires en Onderdelen Ladders & Trappen  11

Relax. Het is een Altrex. 

INDEX
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de Altrex Rode Trede (in een trap). De Rode Sport / Trede geeft de maximaal veilige stahoogte aan.



Economy
De ladder die perfect geschikt is voor klussen in en rond het huis 
is de Economy. Deze ladder is zeer licht in gewicht en stabiel door 
de breedte en de manier waarop de sporten aan de bomen zijn 
bevestigd. De Economy is voorzien van een unieke titaankleurige 
coating. Deze ladder is verkrijgbaar als enkel rechte ladder en als 
2- en 3-delige reformladder.

• Voorzien van een unieke titaankleurige coating: voelt prettig 
aan en geeft niet af aan de handen 

• De sporten hebben een unieke D-vorm: daardoor krijgen ze 
in de klimstand een breed horizontaal stavlak van 32 mm 

• Door zijn lage gewicht is de Economy makkelijk te hanteren
• Door de stabiliteitsbalk wordt wegzakken voorkomen
• De opsteekhaak met de veiligheidspal voorkomt ongewild 

het inschuiven van de ladder
• De 3-delige reformladder is voorzien van toprollen, deze 

voorkomen beschadigingen en vergemakkelijken het in- en 
uitschuiven van de ladder langs de gevel

• Is voorzien van de rode sport die de maximale veilige sta-
hoogte aangeeft

• De Economy is te belasten tot 150 kg, voldoet aan de 
Warenwet en wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie

De opsteekhaak met de veiligheids-
pal voorkomt ongewild inschuiven

Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakkenVoorzien van titaankleurige coating; 
voelt prettig aan en geeft niet af 

aan de handen

Extra stacomfort door 32 mm 
diep horizontaal stavlak

                                                                                                                                                  

De opsteekhaak met de veiligheids- Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakkenVoorzien van titaankleurige coating; Extra stacomfort door 32 mm 

Economy - aluminium ladder (gecoat)

Aantal Opberg- Uitgeschoven Werkhoogte Max. werk- Gewicht
Omschrijving Art.nr. Type sporten lengte (m) lengte (m) vrijstaand (m) hoogte (m) (kg)

Enkel rechte ladder 109108 CER 1023 1 x 8 2.20 3.15 3.5

109110 CER 1028 1 x 10 2.75 3.70 4.2

109112 CER 1034 1 x 12 3.25 4.20 5.1

109114 CER 1040 1 x 14 3.80 4.70 6.3

2-delige reformladder 109210 CR 2050 2 x 10 2.75 4.95 3.70 5.85 10.2

(incl. stabiliteitsbalk ) 109212 CR 2060 2 x 12 3.30 5.75 4.25 6.60 13.0

109214 CR 2070 2 x 14 3.85 6.85 4.75 7.65 15.8

3-delige reformladder 109309 CR 3063 3 x 9 2.55 6.30 4.35 7.15 15.1

(incl. stabiliteitsbalk en toprollen)
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Varitrex
All-in-One 
De Varitrex-All-in-One is een unieke telescopische aluminium 
vouwladder, die door haar vele mogelijkheden multifunc-
tioneel te gebruiken is. Dankzij de telescopische scharnieren 
zijn meerdere werkhoogtes mogelijk, en dus ideaal voor 
klussen zowel binnen- als buitenshuis. Deze vouwladder is 
opgevouwen zeer compact en geschikt voor een werkhoogte 
tot 4.50 m. 

• Kan dankzij de zes duurzaam  bevestigde Flex-scharnie-
ren in veel verschillende werkstanden  worden gezet 

• Ideaal voor gebruik in ruimtes met verschillende 
niveaus door het telescopisch deel

• In opgevouwen toestand is de vouwladder zeer 
 compact, waardoor hij gemakkelijk op te bergen en te 

vervoeren is
•  Inclusief 2-delig aluminium platform voor veilig gebruik 

in steigerstand
•  De brede stabiliteitsbalken zorgen voor extra  stabiliteit 

en zijn voorzien van robuuste antislip-voeten
•  De Varitrex-All-in-One is te belasten tot 150 kg, 
 voldoet aan de Warenwet en wordt geleverd met 5 jaar 

fabrieksgarantie

Door telescopisch deel toepasbaar 
op ongelijke niveaus

Uniek telescopisch deel maakt 
meerdere werkhoogtes mogelijk

Inclusief 2-delig aluminium platform 
voor veilig gebruik in steigerstand

Voorzien van 2 stabiliteitsbalken met 
robuuste antislip-voeten

                                                                                                                                                  

A 0.99 m
B 1.80 m
C 3.70 m
D 2.80 m
E 4.70 m
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TYPE 4 x 3
A     0.70 m - 0.98 m
B     2.70 m - 3.00 m
C     1.50 m - 1.75 m
D     2.45 m - 2.75 m
E     3.40 m - 3.70 m
F     3.05 m - 3.60 m
G     4.00 m - 4.50 m

         MIN.     MAX. A 0.99 m
B 1.80 m
C 3.70 m
D 2.80 m
E 4.70 m

G
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D

B

A

E

F

TYPE 4 x 3
TYPE Easy
A 0.95
B 2.95
C 1.70
D 2.55

E 3.50
F 3.50
G 4.45
 

Door telescopisch deel toepasbaar Uniek telescopisch deel maakt Inclusief 2-delig aluminium platform Voorzien van 2 stabiliteitsbalken met 

Varitrex - aluminium vouwladder

Aantal Opberg- Gewicht

Omschrijving Art.nr. sporten lengte (m) (kg)

Varitrex-Easy 503563 4 x 3 0.95 11.0

3

Varitrex - aluminium vouwladder

Aantal Opberg- Gewicht

Omschrijving Art.nr. sporten lengte (m) (kg)

Varitrex-All-in-One (incl. platform) 504030 2 x 3 / 2 x 2 (3) 0.95 16.2

3
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Varitrex-Easy
 

De Varitrex-Easy is een handige aluminium vouw-
ladder, die door haar vele mogelijkheden multi-
functioneel te gebruiken is. Deze vouwladder is 
opgevouwen zeer compact en geschikt voor een 
werkhoogte tot 4.45 m.

De Varitrex-Easy kan eenvoudig in allerlei standen worden opgezet Zelfs te gebruiken als werkbank Compact, dus makkelijk 
op te bergen
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B     2.70 m - 3.00 m
C     1.50 m - 1.75 m
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F     3.05 m - 3.60 m
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         MIN.     MAX. A 0.99 m
B 1.80 m
C 3.70 m
D 2.80 m
E 4.70 m

G

C
D

B

A

E

F

TYPE 4 x 3
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• De Varitrex-Easy kan dankzij de zes duurzaam  bevestigde Flex-scharnieren in veel verschillende werkstanden  worden gezet 
 en is daardoor ook ideaal voor gebruik in ruimtes met verschillende niveaus of zelfs  inzetbaar als handige werkbank
• In opgevouwen toestand is de vouwladder zeer compact, waardoor hij gemakkelijk op te bergen en te vervoeren is
•  De brede stabiliteitsbalk zorgt voor extra  stabiliteit en is voorzien van robuuste anti-slip-voeten
•  De Varitrex-Easy is te belasten tot 150 kg, voldoet aan de Warenwet en wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie

De Varitrex-Easy kan eenvoudig in allerlei standen worden opgezet Zelfs te gebruiken als werkbank Compact, dus makkelijk 

Varitrex - aluminium vouwladder

Aantal Opberg- Gewicht

Omschrijving Art.nr. sporten lengte (m) (kg)

Varitrex-Easy 503563 4 x 3 0.95 11.0
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Varitrex - aluminium vouwladder

Aantal Opberg- Gewicht

Omschrijving Art.nr. sporten lengte (m) (kg)

Varitrex-All-in-One (incl. platform) 504030 2 x 3 / 2 x 2 (3) 0.95 16.2
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Double Decker
 

De Double Decker is dé huishoudtrap voor inten sief huis-
houdelijk gebruik. Deze robuuste trap is uitgerust met een 
dubbele trede. Bij het uitklappen van de Double Decker 
vormt de dubbele trede onder het bovenste platform een 
tweede platform. 

• De combinatie van de rubber bordesrand en de dubbele 
trede zorgt voor een comfortabele werkplek

• Aan de trap zijn enkele accessoires toegevoegd, zoals een 
gereedschaphouder, emmerhaak en schroevenbakje

• De grote, slijtvaste antislip-voeten zijn voorzien van grove 
profilering

• De afgeronde treden en de kniebeugel maken de trap 
extra prettig in gebruik

• De stevige bordesvergrendeling verhoogt de gebruiksvei-
ligheid

• Is voorzien van de rode trede die de maximale veilige 
stahoogte aangeeft

• De Double Decker is te belasten tot 150 kg, voldoet 
 aan de Warenwet en wordt geleverd met 5 jaar 
 fabrieksgarantie

Dubbele trede en rubber bor-
desrand voor extra comfortabele 

werkplek

Met gereedschaphouder, 
emmerhaak en schroevenbakje

Extra grote slijtvaste trapvoet 
voorkomt wegzakken

                                                                                                                                                  

Dubbele trede en rubber bor- Met gereedschaphouder, Extra grote slijtvaste trapvoet 

Double Decker - aluminium trap 

Aantal Opberg- sta- Max. werk- Gewicht

Omschrijving Art.nr. Type treden lengte (m) hoogte (m) hoogte (m) (kg)

Enkel oploopbaar met dubbele trede 501103 D803 3 1.40 0.60 2.60 3.8

501104 D804 4 1.60 0.85 2.85 4.4

501105 D805 5 1.85 1.05 3.05 5.0

501106 D806 6 2.05 1.25 3.25 6.1

501107 D807 7 2.30 1.45 3.45 7.2

501108 D808 8 2.55 1.70 3.70 8.4

2
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Steddy
De Steddy is een lichtgewicht trap die bij uitstek geschikt 
is voor huishoudelijk werk. De trap is zeer prettig in het 
gebruik door een aantal gebruiksvriendelijke toepassingen.

• De afgeronde treden voelen prettig aan wanneer er 
tegen wordt geleund

• Door de antislip-voetjes staat de trap stevig op de 
grond

• De kniebeugel zorgt voor optimale steun
• De stevige bordesvergrendeling verhoogt de 
 gebruiksveiligheid

• Is voorzien van de rode trede die de maximale veilige 
stahoogte aangeeft

• De Steddy is te belasten tot 150 kg, voldoet aan de 
Warenwet en wordt geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie

Kniebeugel zorgt voor 
optimale steun

Het antislip-voetje zorgt ervoor 
dat de trap stevig staat

                                                                                                                                                  

Kniebeugel zorgt voor 

Steddy - aluminium trap

Aantal Opberg- Sta- Max. werk- Gewicht
Omschrijving Art.nr. Type treden lengte (m) hoogte (m) hoogte (m) (kg)

Enkel oploopbaar 508502 S502 2 1.10 0.40 2.40 2.9

508503 S503 3 1.35 0.60 2.60 3.4

508504 S504 4 1.55 0.80 2.80 4.2

508505 S505 5 1.80 1.05 3.05 4.7

508506 S506 6 2.05 1.25 3.25 6.0

508507 S507 7 2.25 1.45 3.45 7.0

HOME & GARDEN   TRAPPEN HOME & GARDEN   TRAPPEN
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Giant
De Giant huishoudtrap is een tweetreeds bijdehandje. 
Dit licht gewicht trapje is uiterst compact en neemt 
daardoor zeer weinig opbergruimte in beslag. 

• In ingeklapte toestand slechts een dikte van 3.5 cm
• Voorzien van extra brede antislip-treden (20 x 30 cm) 
 voor optimaal stacomfort
• De aluminium anodisering zorgt ervoor dat de trap prettig 

aanvoelt
• De Giant is te belasten tot 150 kg, voldoet aan de 

Warenwet en wordt geleverd met 5 jaar fabrieks garantie

De Giant is uiterst compact en 
daardoor makkelijk op te bergen

De Giant is voorzien van 
extra brede treden

Door de degelijke constructie 
staat de Giant garant voor 
duurzaamheid en veiligheid                                                                                                                                                  

Giant
De Giant huishoudtrap is een tweetreeds bijdehandje. 
Dit licht gewicht trapje is uiterst compact en neemt 
daardoor zeer weinig opbergruimte in beslag. 

• In ingeklapte toestand slechts een dikte van 3.5 cm
• Voorzien van extra brede antislip-treden (20 x 30 cm) 
 voor optimaal stacomfort
• De aluminium anodisering zorgt ervoor dat de trap prettig 

• De Giant is te belasten tot 150 kg, voldoet aan de 

De Giant is uiterst compact en De Giant is voorzien van Door de degelijke constructie 

Giant - aluminium trap (geanodiseerd)

Aantal Opberg- Sta- Max. werk- Gewicht
Omschrijving Art.nr. Type treden lengte (m) hoogte (m) hoogte (m) (kg)

2-treeds trap * 507802 G402 2 0.90 0.45 2.45 3.2
*)  besteleenheid 6 stuks

HOME & GARDEN   TRAPPEN
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Woodytrex-
Budget
De Woodytrex-Budget is een eenvoudig te monteren zolder-
trap. Deze zoldertrap wordt volledig voorgemonteerd aan-
geleverd inclusief luik. 

• Voorzien van geisoleerd luik (26 mm)
• De traptreden (74 x 358 mm) zijn voorzien van antislip-
 profiel
• De traptreden zijn d.m.v. een zwaluwstaartverbinding aan 

de trapbomen bevestigd
• Geproduceerd van FSC gecertificeerd grenenhout
• Voorzien van zwart gecoate scharnieren; de scharnierarm 

met spanningsveer is aan de binnenzijde van de trap 
gemonteerd zodat deze eenvoudig en geruisloos in te 

 klappen is
• Voorzien van instelbaar veersysteem voor een goede slui-

ting van het luik
• Bak (hoogte 9.5 cm) is voorzien van een tochtstrip voor 

betere isolatie
• Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar, zoals een 3-zijdig 

traphek en een veiligheidsleuning
• De Woodytrex-Budget is te belasten tot 150 kg en wordt 

geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie

                                                                                                                                                  

CU-COC-801395
FSC Trademark© 1996 Forest
Stewardship Council A.C.

Het FSC logo staat voor producten die hout 
bevatten dat afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen die onafhankelijk zijn
gecertificeerd volgens de regels van FSC.

Brede antislip-treden Neemt niet meer plaats in 
dan het luik

Woodytrex - houten zoldertrap

Bakmaat Bak- Max. plafond- Trap- Draai-
Omschrijving Art.nr. (cm) hoogte (cm) hoogte (cm) basis (cm) cirkel (cm)

Woodytrex-Budget 505016 120 x 60 10 280 112 155

(3-delig inklap) 505017 120 x 70 10 280 112 155

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingmaten zijn 1 cm groter

3

 profiel

 klappen is

HOME & GARDEN   TRAPPEN HOME & GARDEN   ZOLDERTRAP
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Traphek
Deze houten balustrade is vervaardigd uit duurzaam FSC gecertifi-
ceerd grenenhout. Het traphek is makkelijk te monteren en zorgt 
voor extra veiligheid op de zolder of vliering.

Veiligheidsleuning
Deze zwart gecoate leuning is eenvoudig links of rechts aan de zol-
dertrap te monteren. Het verhoogt de veiligheid bij het beklimmen 
van de trap. 

Afwerklijst
Een luxe grenenhouten lijst om de zoldertrap mooi af te werken.

Presentatiestandaard
De in rode coating uitgevoerde presentatiestandaard presenteert 
de zoldertrap op een mooie wijze in de showroom. De standaard is 
alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Accessoires ZoldertrapAccessoires Zoldertrap

Accessoires
                                                                                                                                                  

Accessoires ladders & trappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders:

Ladderbordes 509006

Muurafhouder 509008

Set ladderhaken 509010

t.b.v. vouwladders:

Varitrex-Platform (t.b.v. 4 x 3 uitvoeringen) 503598

Onderdelen ladders

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders:

Toprollen (t.b.v. CR 3063) 737016

Stabiliteitsbalk Economy 736088

t.b.v. trappen:

Trapvoet Double Decker voor * 509028

Trapvoet Double Decker achter * 509029

Trapvoet Steddy voor (t/m 5-treeds)* 509032

Trapvoet Steddy achter (t/m 5 treeds)* 509033

Trapvoet Steddy voor (6 en 7 treeds)* 509034

Trapvoet Steddy achter (6 en 7 treeds)* 509035

*) Trapvoetjes verpakt per 2 stuks

Accessoires zoldertrappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. houten zoldertrappen:

Traphek 505099

Veiligheidsleuning 505097

Afwerklijst** 505098

Presentatiestandaard*** 505050

**)  De afwerklijst wordt geleverd in 2 afmetingen: 70 cm en 140 cm. Deze kunnen zelf op maat worden gemaakt.

***) Alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm.

4
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Muurafhouder
Deze afstandhouder geeft extra stabiliteit en veiligheid en is eenvoudig 
op elke Altrex ladder aan te brengen. Bijvoorbeeld handig voor het 
gebruik bij brede goten, omdat de ladder 35 cm van de gevel afstaat.

Ladderbordes
Dit ladderbordes is ideaal wanneer u langdurig op dezelfde sport staat. 
Ook het ladderbordes past op elke Altrex ladder en is veilig in het 
gebruik.

Varitrex Platform
Dit platform is geschikt voor de 4 x 3 uitvoeringen van de vouw-
ladders in de Varitrex-serie. Hierdoor kan er veilig worden gewerkt in 
steigerstand. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Accessoires Ladders & Trappen

Accessoires en OnderdelenAccessoires ladders & trappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders:

Ladderbordes 509006

Muurafhouder 509008

Set ladderhaken 509010

t.b.v. vouwladders:

Varitrex-Platform (t.b.v. 4 x 3 uitvoeringen) 503598

Onderdelen ladders

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders:

Toprollen (t.b.v. CR 3063) 737016

Stabiliteitsbalk Economy 736088

t.b.v. trappen:

Trapvoet Double Decker voor * 509028

Trapvoet Double Decker achter * 509029

Trapvoet Steddy voor (t/m 5-treeds)* 509032

Trapvoet Steddy achter (t/m 5 treeds)* 509033

Trapvoet Steddy voor (6 en 7 treeds)* 509034

Trapvoet Steddy achter (6 en 7 treeds)* 509035

*) Trapvoetjes verpakt per 2 stuks

Accessoires zoldertrappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. houten zoldertrappen:

Traphek 505099

Veiligheidsleuning 505097

Afwerklijst** 505098

Presentatiestandaard*** 505050

**)  De afwerklijst wordt geleverd in 2 afmetingen: 70 cm en 140 cm. Deze kunnen zelf op maat worden gemaakt.

***) Alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm.

4

                                                                                                                                                  

Accessoires ladders & trappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders:

Ladderbordes 509006

Muurafhouder 509008

Set ladderhaken 509010

t.b.v. vouwladders:

Varitrex-Platform (t.b.v. 4 x 3 uitvoeringen) 503598

Onderdelen ladders

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders:

Toprollen (t.b.v. CR 3063) 737016

Stabiliteitsbalk Economy 736088

t.b.v. trappen:

Trapvoet Double Decker voor * 509028

Trapvoet Double Decker achter * 509029

Trapvoet Steddy voor (t/m 5-treeds)* 509032

Trapvoet Steddy achter (t/m 5 treeds)* 509033

Trapvoet Steddy voor (6 en 7 treeds)* 509034

Trapvoet Steddy achter (6 en 7 treeds)* 509035

*) Trapvoetjes verpakt per 2 stuks

Accessoires zoldertrappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. houten zoldertrappen:

Traphek 505099

Veiligheidsleuning 505097

Afwerklijst** 505098

Presentatiestandaard*** 505050

**)  De afwerklijst wordt geleverd in 2 afmetingen: 70 cm en 140 cm. Deze kunnen zelf op maat worden gemaakt.

***) Alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm.

4
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Challenger 
De Challenger is een luxe, robuust uitgevoerde ladder voor 
intensief gebruik. Deze blauw gecoate ladder is verkrijgbaar als 
schuifladder en reformladder.

• Extra veilig in gebruik door de schommelhaak die automatisch 
vergrendelt wanneer de gewenste hoogte is bereikt

• Het ingenieuze touwoptreksysteem bij de schuifladder zorgt 
ervoor dat de ladder met weinig kracht uitgeschoven kan wor-
den

• Door zijn lage gewicht is de Challenger eenvoudig te 
 hanteren

• Door de stabiliteitsbalk wordt wegzakken voorkomen

• De brede D-sporten (37 mm) geven extra steun aan de voeten, 
waardoor er in comfortabele positie gewerkt kan worden

• De toprollen voorkomen beschadiging aan de gevel en 
 vergemakkelijken het in- en uitschuiven van de ladder

• Is voorzien van de rode sport die de maximale veilige stahoogte 
aangeeft

• Voldoet aan de Warenwet en NEN 2484 conform Arboregelgeving 
voor profes sioneel gebruik 

• De Challenger is te belasten tot 150 kg en wordt  geleverd met 
5 jaar fabrieksgarantie

Stabiliteitsbalk voorkomt 
wegzakken

Eenvoudig uit te schuiven door 
automatische schommelhaak

Extra stacomfort door 37 mm 
diep horizontaal stavlak

De schuifladder en 3-delige 
reformladder zijn voorzien van 

toprollen

                                                                                                                                                  VY DUTY PRIJSLIJST JANUARI 2007

Aantal Opberg- Uitgeschoven Werkhoogte Max. werk- Gewicht

Omschrijving Art.nr. Type sporten lengte (m) lengte (m) vrijstaand (m) hoogte (m) (kg)

Schuifladder 115114 CHS 2070 2 x 14 3.90 6.90 7.70 15.6

(incl. touwoptreksysteem en toprollen) 115116 CHS 2080 2 x 16 4.45 7.95 8.75 20.0

2-delige reformladder 115210 CHR 2050 2 x 10 2.85 5.10 3.80 6.00 12.8

(incl. stabiliteitsbalk) 115212 CHR 2060 2 x 12 3.40 5.80 4.35 6.65 15.3

115214 CHR 2070 2 x 14 3.90 6.90 4.80 7.70 17.4

3-delige reformladder 115310 CHR 3072 3 x 10 2.80 6.65 4.55 7.50 19.9

(incl. stabiliteitsbalk en toprollen) 115312 CHR 3082 3 x 12 3.40 8.25 5.15 9.05 26.3

Challenger - aluminium ladder (gecoat)

 hanteren

 vergemakkelijken het in- en uitschuiven van de ladder

Stabiliteitsbalk voorkomt Extra stacomfort door 37 mm De schuifladder en 3-delige Eenvoudig uit te schuiven door 

Conform 

Arbo-
regelgeving

HEAVY DUTY     LADDER

Relax. Het is een Altrex. 12



Varitrex-Hercules
De Varitrex-Hercules is een professionele aluminium vouwlad-
der die door haar vele mogelijkheden flexibel inzetbaar is als 
ladder en trap tot een werkhoogte van maar liefst 5.55 m. Deze 
vouwladder is te gebruiken voor het zwaardere kluswerk, maar ook 
voor profes sionele werkzaamheden.

• Opgevouwen is deze extra lange vouwladder zeer compact door 
een opberglengte van slechts 123 cm

• Dankzij de Flex-scharnieren kan deze vouwladder eenvoudig in 
veel verschillende werkstanden worden geplaatst

• De brede stabiliteitsbalk zorgt voor extra stabiliteit en is voor-
zien van robuuste antislip-voeten

• Voldoet aan de Warenwet en NEN 2484 conform Arboregelgeving 
voor profes sioneel gebruik 

• De Varitrex-Hercules is belast baar tot 150 kg en wordt 
 geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie

Compact, dus eenvoudig 
te vervoeren

Maximale werkhoogte 5.55 m Flex-scharnier maakt vele 
werkstanden mogelijk

Stabiliteitsbalk voor 
meer stabiliteit

Robuuste voeten zorgen 
voor meer grip

                                                                                                                                                  VY DUTY PRIJSLIJST JANUARI 2007

Varitrex - aluminium vouwladder

Aantal Opberg- Gewicht

Omschrijving Art.nr. sporten lengte (m) (kg)

Varitrex-Hercules 503564 4 x 4 1.25 16.0

Stabiliteitsbalk voor Compact, dus eenvoudig Maximale werkhoogte 5.55 mRobuuste voeten zorgen Flex-scharnier maakt vele 

Conform 

Arbo-
regelgeving

TYPE Hercules
A 2.25
B 3.35
C 4.30
D 4.65
E 5.55

A 0.99 m
B 1.80 m
C 3.70 m
D 2.80 m
E 4.70 m

F

TYPE 4 x 3

A
B

C

D

E

HEAVY DUTY     LADDER HEAVY DUTY    VOUWLADDER

Relax. Het is een Altrex. 13



Castor
De Castor is een robuuste aluminium trap die geschikt is 
voor zowel het zwaardere kluswerk als professioneel gebruik. 
Door zijn relatieve lage gewicht is deze trap gemakkelijk te 
verplaatsen en te vervoeren.

• De hoge steunbeugel biedt extra veiligheid en is voorzien 
van een handig gereedschapsbakje

• De extra hoge, afgeronde treden geven optimale steun 
aan de scheenbenen

• Extra stacomfort door grof geprofileerde antislip-treden

• De brede, bol gevormde stijlen zorgen voor extra grip 

• De stabiliteit op diverse ondergronden, zowel binnen als 
buiten, wordt versterkt door de robuuste constructie en de 
extra grote rubber antislip-voeten 

• Is voorzien van de rode sport die de maximale veilige 
stahoogte aangeeft

• Voldoet aan de Warenwet en NEN 2484 conform 
Arboregelgeving voor profes sioneel gebruik 

• De Castor is te belasten tot 150 kg en wordt geleverd met 
5 jaar fabrieksgarantie

Voorzien van handig 
gereedschapbakje

Grof geprofileerde 
antislip-treden

Zwaar uitgevoerde trapvoet 
verhoogt stabiliteit

Extra stevigheid door 
robuuste constructie

                                                                                                                                                  

Castor - aluminium trap

Aantal Opberg- Sta- Max. werk- Gewicht

Omschrijving Art.nr. Type treden lengte (m) hoogte (m) hoogte (m) (kg)

Enkel oploopbaar 503105 CEO 5 5 1.95 1.15 3.15 7.5

503106 CEO 6 6 2.20 1.40 3.40 8.5

503107 CEO 7 7 2.45 1.65 3.65 9.5

503108 CEO 8 8 2.70 1.90 3.90 10.5

Conform 

Arbo-
regelgeving

Voorzien van handig Grof geprofileerde Zwaar uitgevoerde trapvoet Extra stevigheid door 

HEAVY DUTY     TRAP

Relax. Het is een Altrex. 14



Woodytrex-
Superieur
De Woodytrex-Superieur is een luxe uitgevoerde en eenvoudig te 
monteren 3-delige zoldertrap. 

• Voorzien van een dik geïsoleerd luik (26 mm), zodat er bespaard 
kan worden op stookkosten

• Doordat het luik aan beide zijden is afgewerkt met wit plaatwerk, 
hoeft het niet geschilderd te worden

• De traptreden (74 x 358 mm) zijn voorzien van antislip

• De traptreden zijn d.m.v. een zwaluwstaartverbinding aan de 
trapbomen bevestigd

• Voorzien van zwart gecoate zwenkarmen; de zwenkarmen met 
spanningsveer zijn aan de binnenzijde van de trap gemonteerd, 
zodat deze eenvoudig en geruisloos in te klappen is

• Voorzien van instelbaar veersysteem voor een goede sluiting van 
het luik

• De bak (hoogte 13.5 cm) is voorzien van een robuuste tochtstrip 
voor betere isolatie

• Standaard geleverd met veiligheidsleuning en kunststof 
 voeten

• De Woodytrex-Superieur is te belasten tot 150 kg en wordt geleverd 
met 5 jaar fabrieksgarantie

26 mm dik geïsoleerd luik Bakhoogte van 13.5 cm Brede antislip-treden, 
dus veilig in gebruik

                                                                                                                                                  

CU-COC-801395
FSC Trademark© 1996 Forest
Stewardship Council A.C.

Het FSC logo staat voor producten die hout 
bevatten dat afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen die onafhankelijk zijn
gecertificeerd volgens de regels van FSC.

Woodytrex - houten zoldertrap

Bak- Max. plafond- Trap- Draai-

Omschrijving Art.nr. (cm) hoogte (cm) hoogte (cm) basis (cm) cirkel (graden)

Woodytrex-Superieur 505024 110 x 60 13.5 280 112 155

(3-delig inklap) 505025 110 x 70 13.5 280 112 155

505026  120 x 60* 13.5 280 112 155

505027  120 x 70* 13.5 280 112 155

505030 130 x 60 13.5 280 112 155

505028 130 x 70 13.5 280 112 155

505029 140 x 70 13.5 280 112 155

*) uit voorraad leverbaar, overige 4 weken levertijd

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingmaten zijn 1 cm groter

Woodytrex - houten zoldertrap

Bak- Max. plafond- Trap- Draai-

Omschrijving Art.nr. (cm) hoogte (cm) hoogte (cm) basis (cm) cirkel (graden)

Woodytrex-Superieur 505024 110 x 60 13.5 280 112 155

(3-delig inklap) 505025 110 x 70 13.5 280 112 155

505026  120 x 60* 13.5 280 112 155

505027  120 x 70* 13.5 280 112 155

505030 130 x 60 13.5 280 112 155

505028 130 x 70 13.5 280 112 155

505029 140 x 70 13.5 280 112 155

*) uit voorraad leverbaar, overige 4 weken levertijd

De aangegeven maten zijn bakmaten, de sparingmaten zijn 1 cm groter

26 mm dik geïsoleerd luik Bakhoogte van 13.5 cm Brede antislip-treden, 

HEAVY DUTY     TRAP HEAVY DUTY    ZOLDERTRAP

Relax. Het is een Altrex. 15



Accessoires ladders

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders

Ladderbordes 509006

Muurafhouder 509008

Set ladderhaken (set van 2 stuks) 509010

Laddermat 509023

Onderdelen ladders

Omschrijving Art.nr.

Toprollen (t.b.v. Challenger 3-delige reformladder) 737016

Stabiliteitsbalk (t.b.v. Challenger 2 en 3-delige reformladder) 736092

Accessoires Zoldertrappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. zoldertrappen

Traphek 505099

Veiligheidsleuning 505097

Afwerklijst* 505098

Presentatiestandaard** 505050

*)  De afwerklijst wordt geleverd in 2 afmetingen: 70 cm en 140 cm. Deze kunnen zelf op maat worden gemaakt

**) Alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm

Traphek
Deze houten balustrade is vervaardigd uit duurzaam FSC gecertifi-
ceerd grenenhout. Het traphek is makkelijk te monteren en zorgt 

voor extra veiligheid op de zolder of vliering.

Veiligheidsleuning
Deze zwart gecoate leuning is eenvoudig links of rechts aan de zol-
dertrap te monteren. Het verhoogt de veiligheid bij het beklimmen 
van de trap. 

Afwerklijst
Een luxe grenenhouten lijst om de zoldertrap mooi af te werken.

Presentatiestandaard
De in rode coating uitgevoerde presentatiestandaard presenteert 
de zoldertrap op een mooie wijze in de showroom. De standaard is 
alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Accessoires Zoldertrap

CU-COC-801395
FSC Trademark© 1996 Forest
Stewardship Council A.C.

Het FSC logo staat voor producten die hout 
bevatten dat afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen die onafhankelijk zijn
gecertificeerd volgens de regels van FSC.

                                                                                                                                                  

HEAVY DUTY    ACCESSOIRES

Relax. Het is een Altrex. 16



Muurafhouder
Deze afstandhouder geeft extra stabiliteit en veiligheid en is eenvoudig 
op elke Altrex-ladder aan te brengen. Bijvoorbeeld handig voor het 
gebruik bij brede goten, omdat de ladder 35 cm van de gevel afstaat.

Ladderbordes
Dit ladderbordes is ideaal wanneer u langdurig op dezelfde sport staat. 
Ook het ladderbordes past op elke Altrex-ladder en is veilig in het 
gebruik.

LadderMat
De Altrex LadderMat is een ideaal hulpmiddel voor veilig gebruik van 
ladders. Dankzij de mat kan de ladder niet onderuit glijden. Door de op-
staande hechtrand blijft de ladder stabiel staan en kan niet verschuiven. 
De LadderMat is gemaakt van een specifieke samenstelling, waardoor de 
mat een verhoogde grip heeft op vrijwel elke ondergrond.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Accessoires Ladders & Trappen

                                                                                                                                                  

Accessoires ladders

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. ladders

Ladderbordes 509006

Muurafhouder 509008

Set ladderhaken (set van 2 stuks) 509010

Laddermat 509023

Onderdelen ladders

Omschrijving Art.nr.

Toprollen (t.b.v. Challenger 3-delige reformladder) 737016

Stabiliteitsbalk (t.b.v. Challenger 2 en 3-delige reformladder) 736092

Accessoires Zoldertrappen

Omschrijving Art.nr.

t.b.v. zoldertrappen

Traphek 505099

Veiligheidsleuning 505097

Afwerklijst* 505098

Presentatiestandaard** 505050

*)  De afwerklijst wordt geleverd in 2 afmetingen: 70 cm en 140 cm. Deze kunnen zelf op maat worden gemaakt

**) Alleen geschikt voor zoldertrappen met een bakbreedte van 70 cm

HEAVY DUTY    ACCESSOIRES HEAVY DUTY    ACCESSOIRES & ONDERDELEN

Relax. Het is een Altrex. 17



Door compactheid eenvoudig 
te vervoeren

Eenvoudig verrijdbaar door 
standaarddeuropening

Opwaaibeveiliging zorgt voor 
extra beveiliging

Door telescopisch instelbare driekhoeksstabilisatoren en verstelbare wielen 
kan de steiger worden aangepast aan een ongelijke ondergrond

Handig borgingsmechanisme 
van de diagonaalschoren

Rolsteiger 3100
De Altrex Heavy Duty rolsteigerserie 3100 is geschikt voor zowel de intensieve klusser als de professionele gebruiker. Deze 

robuuste rolsteiger is eenvoudig op te bouwen, licht in gewicht, compact en daardoor gemakkelijk te vervoeren. 

Het formaat 0.70 x 1.95 m is ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. Afhankelijk van de gewenste steiger- en werkhoogte 

is er de keuze uit drie modules:

- Module A: voor platformhoogte 1.0 m en werkhoogte 3.0 m 

- Module (A +) B: voor platformhoogte 3.0 m en werkhoogte 5.0 m

 Module B kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A 

- Module (A + B +) C: voor platformhoogte 5.0 m en werkhoogte 7.0 m

 Module C kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A en B

• Het 2-meter frame van de steiger kan zonder demontage door standaard deuropeningen worden verreden, zodat er 

 gemakkelijk binnenshuis kan worden gewerkt

• De frames zijn voorzien van sporten met zwaar antislip profiel, waardoor de steiger veilig beklommen kan worden

• Platform is voorzien van opwaaibeveiliging voor eenvoudige (de)montage; de maximale belasting per platform bedraagt 200 kg

• De wielen zijn in hoogte verstelbaar en driehoeksstabilisatoren telescopisch instelbaar, waardoor de steiger aan een eventuele 

ongelijke ondergrond kan worden aangepast

• Extra veiligheid door het handig borgingsmechanisme van de diagonaalschoren

• De rolsteiger 3100 voldoet aan de EN 1004 (klasse 3) conform Arboregelgeving voor professioneel gebruik

• De fabrieksgarantie is 5 jaar

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Door compactheid eenvoudig Eenvoudig verrijdbaar door Opwaaibeveiliging zorgt voor 

Door telescopisch instelbare driekhoeksstabilisatoren en verstelbare wielen Door telescopisch instelbare driekhoeksstabilisatoren en verstelbare wielen Handig borgingsmechanisme 

k

EN 1298

HEAVY DUTY    ROLSTEIGER
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Module A
5 minuten

Module B
10 minuten

Module C
15 minuten

Opbouwtijd MODULE A
Platformhoogte (m) 1.0
Werkhoogte (m) 3.0

Omschrijving Aantal
2 m frame incl. wiel 2

Platform met luik 1

Horizontaalschoor 3

Diagonaalschoor 1

Artikelnummer Module A 504151

MODULE A + B
Platformhoogte (m) 3.0
Werkhoogte (m) 5.0

Omschrijving Aantal
1 m frame 2

2 m frame 1

2 m frame incl. wiel 2

Platform met luik 1

Horizontaalschoor 3

Horizontaalschoor 3

Diagonaalschoor 3

Diagonaalschoor 1

Driehoeksstabilisator 4

Kantplankset 1

Artikelnummer Module B 504152

MODULE A + B + C
Platformhoogte (m) 5.0
Werkhoogte (m) 7.0

Omschrijving Aantal
1 m frame 2

2 m frame 2

2 m frame 1

2 m frame incl. wiel 2

Platform met luik 1

Platform met luik 1

Horizontaalschoor 2

Horizontaalschoor 6

Diagonaalschoor 2 

Diagonaalschoor 4

Driehoeksstabilisator 4

Kantplankset 1

Artikelnummer Module C 504153

P0163

2407_ALTREX

ECHELLE 0.050

HEAVY DUTY    ROLSTEIGER HEAVY DUTY    ROLSTEIGER
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Altrex B.V. Mindenstraat 7, 8028 PK Zwolle 
Postbus 30160, 8003 CD Zwolle

Tel. 038 4557777, Fax 038 4557788 
website: www.altrex.nl, e-mail: info@altrex.nl
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Relax. Het is een Altrex.

Zet- en drukfouten voorbehouden. De in deze catalogus vermelde producten,
specificaties en uitvoeringen kunnen tussentijds wijzigen. 


