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* Zolang de voorraad strekt. Zie voorwaarden bij uw verdeler.

elektrische terrasverwarmer*
ter waarde van € 119 helemaal gratis!

Bij elke MiTOWER vanaf 4 meter platformhoogte krijgt u deze

MiTOWER

	Door 1 persoon veilig op en af te bouwen

	In 10 minuten naar 6 meter werkhoogte

	Stabiel, sterk en robuust

	Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren

MiTOWER PLUS

	Door 1 persoon op te bouwen,  

door 2 personen te gebruiken 

	In 12 minuten naar 8 meter werkhoogte

Artikelnr. Omschrijving
Platform- 

hoogte (m)
Brutoprijs 

(excl. BTW)
PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C003005 MiTOWER 6 m - Fiber-Deck® 4,20  € 3.140 € 2.826

C003022 MiTOWER PLUS 6 m - Fiber-Deck® 4,20  € 3.587 € 3.228

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.



RS TOWER 5
	Lichtgewicht Fiber-Deck® platformen 

	Lichtgewicht kantplanksysteem

	Dubbel geremde wielen 25 cm opspindelbaar

Artikelnr. Omschrijving
Platform- 

hoogte (m)
Platform  
l x b (m)

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

C510016 RS TOWER 51 traditioneel - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 0,75  € 4.975  € 4.013 

C520020 RS TOWER 52 traditioneel - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 1,35  € 6.675  € 5.352

C510032 RS TOWER 51 Safe-Quick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 0,75  € 6.461  € 4.665

C520044 RS TOWER 52 Safe-Quick® - Fiber-Deck® 8,20 1,85 x 1,35  € 7.434  € 5.459

C520092 RS TOWER 52 Safe-Quick® Gevelvrij - Fiber-Deck® 8,20 2,45 x 1,35  € 7.601  € 5.489

510078 Steigerbok  € 1.115 € 850

Taurus

	Enkel of dubbel oploopbaar

	Robuust dubbel kokerprofiel treden

	Voor intensief, professioneel gebruik

Mounter

	Lichtgewicht ladder, compact en makkelijk  
te transporteren

	Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik

	Extra lang door grote sportafstand van 27 cm

	Groot sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport

-15% EXTRA
KORTING

Promotie geldig op alle Taurus trapladders. Zie voorwaarden bij uw verdeler.

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

-15% EXTRA
KORTING

Artikelnr. Omschrijving
Aantal 

sporten
Brutoprijs 

(excl. BTW)
PROMOPRIJS
(excl. BTW)

122410 Mounter 2-delige reformladder 2 x 10  € 316  € 242

122412 Mounter 2-delige reformladder 2 x 12  € 369  € 282

123610 Mounter 3-delige reformladder 3 x 10  € 477  € 365

123612 Mounter 3-delige reformladder 3 x 12  € 627  € 480

Artikelnr. Omschrijving
Aantal 
treden

Brutoprijs 
(excl. BTW)

PROMOPRIJS
(excl. BTW)

191504 Taurus enkel oploopbare trapladder 4  € 218  € 167

191505 Taurus enkel oploopbare trapladder 5  € 251  € 192

191506 Taurus enkel oploopbare trapladder 6  € 286  € 219

192503 Taurus dubbel oploopbare trapladder 2 x 3  € 190  € 145

192504 Taurus dubbel oploopbare trapladder 2 x 4  € 224  € 171

192505 Taurus dubbel oploopbare trapladder 2 x 5  € 260  € 199

192506 Taurus dubbel oploopbare trapladder 2 x 6  € 302  € 231

* 8 m aan de prijs van 6 m.

** Zolang de voorraad strekt. Zie voorwaarden bij uw verdeler.

2 m GRATIS!*
+ deze elektrische terrasverwarmer 

ter waarde van € 119**

Bij elke RS TOWER 5 vanaf 6 m platformhoogte krijgt u

Promotie geldig op alle Mounter ladders. Zie voorwaarden bij uw verdeler.

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

Kortingen reeds verrekend in de promoprijs.

Steigerbok
	Voorkomt beschadigingen van uw steiger  

tijdens het transport 

	Mogelijkheid tot het beladen van de steigerbok  
tot 13.2 m werkhoogte

	Voorzien van hefogen

#lovemyaltrex

Klaar voor je klus? Zet je Altrex aan het werk 
en deel een leuke foto of story met

* prijs steigerbok is exclusief steiger



Dakrandbeveiliging EP4

	Snel en eenvoudig te monteren

	Maakt werken op platte daken veilig

	Flexibiliteit door verstelbare consoles

	Compact te transporteren

	Verstelbaar leuningwerk EP4+

Shuttle liftsysteem

	Licht in gewicht

	Snel en gemakkelijk te monteren

	Te bedienen met slechts één accuboormachine

	Veilig hijsen van gereedschappen en zonnepanelen

	Flexibiliteit door het gebruik van 1 en 2 meter profielen

NIEUW

NIEUW



www.altrex.be

facebook.com/altrexbelgium

youtube.com/altrextv

instagram.com/altrexbelgium

linkedin.com/company/altrexbelgium

Altrex Belgium N.V.   Puursesteenweg 335 B-2880 Bornem   03 870 53 43   info@altrex.be 

Zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde producten, specificaties en uitvoeringen 
in dit magazine kunnen tussentijds wijzigen. Alle prijzen zijn adviesprijzen exclusief BTW,  

geldig in België en Luxemburg.

Prijzen en promo's vermeld in dit magazine zijn geldig van 1 maart t/m 15 mei 2021

Uw verdeler:


