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Vouwsteiger compleet  
Verkrijgbaar in 75 en 135 breed
Art.nr.  0962 941 075

0962 941 135
VE/st. 1

steiger

•  De vouwsteigers zijn voorzien van 4 dubbel geremde wielen
en een plaform (60x190cm) zonder luik.

• Flexibele kraagbuis.
• Gekleurde borgpal scoren.
• Drie sporten onderzijde vloer.

Denkt u ook aan valbeveiliging?
In het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen voor het voorkomen 
van valgevaar. Hierin staat gedefinieerd dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 
2.5 meter of meer. Dit houdt dus direct in dat bij het werken op grotere hoogte van 2.5 meter  
er valgevaar ontstaat. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Een compleet opvangsysteem bestaat uit verschillende componenten, die op basis van het 
toepassingsgebied en de eisen met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
Tot elk opvangsysteem behoort een bevestigingspunt, een verbindingsmiddel en een harnas! 
Würth heeft verschillende systemen in het programma voor de meest voorkomende situaties. 

Vraag uw vertegenwoordiger voor meer informatie. 
Of bekijk de valbescherming brochure via: www.wurth.nl/brochures
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Bordestrap
Verkrijgbaar met 3 t/m 10 treden 
Art.nr. 0962 941 0.. 
VE/st. 1

Little Giant trap
Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 treden 
Art.nr. 0962 941 60.
VE/st. 1

Stucadoorstrap
Verkrijgbaar met 2 of 3 treden 
Art.nr. 0962 941 12.
VE/st. 1

Enkele ladder
Verkrijgbaar met 10, 
12, 14 en 16 sporten
Art.nr. 0962 941 24.
VE/st. 1

Met recht profiel
Verkrijgbaar met  
6 t/m 20 sporten
Art.nr. 0962 941 2..
VE/st. 1

Reformladder
2-delig
Verkrijgbaar met 2x8 t/m 2x14 sporten
Art.nr. 0962 941 2..
VE/st. 1

3-delig
Verkrijgbaar met 3x8 t/m 3x16 sporten
Art.nr. 0962 941 3..

Opsteekladder 
2-delig
Verkrijgbaar met 2x10 t/m 
2x16 sporten
Art.nr. 0962 941 31.
VE/st. 1 

3-delig
Verkrijgbaar met 3x10 t/m 
3x16 sporten
Art.nr. 0962 931 32.
VE/st. 1

Met recht profiel
2-delig
Verkrijgbaar met  
2x6 t/m 2x12 sporten
Art.nr. 0962 941 2..
VE/st. 1

Dubbele trap
Verkrijgbaar met 2x2 t/m 2x12 treden 
Art.nr. 0962 941 1.. 
VE/st. 1

TRAPPEN ladders

• Standaard voorzien van een poedercoating.
• Alle treden zijn vervaardigd uit een dubbel kokerprofiel.
• De treden zijn dubbel geklonken.
• Robuust spreidstand systeem.
•  Dubbele trappen zijn voorzien van een hooggeplaatste druk- 

vaste spreidstandbeveiliging, welke tevens functioneert als 
comfortabel stavlak. Door deze constructie is het mogelijk om 
obstakels te overbruggen.

•  Bordestrappen zijn voorzien van een zelf ontgrendelend bordes, 
dat zorgt voor optimaal gebruiksgemak en stabiliteit.

De Little Giant trap is een zeer stabiele en 
robuuste inklapbare trap. De diepe treden 
zorgen voor een zeer comfortabel stavlak. 
Standaard wordt de trap voorzien van een 
handige neerklapbare veiligheidsbeugel. De 
transportwielen zorgen ervoor dat de trap in 
gebruiksstand gemakkelijke is mee te nemen.

• Extra grote treden
• Gereedschapsbak vanaf 3 treden
• Zeer compact

Door zijn vele gebruiksmogelijkheden  
is deze ladder zeer geschikt voor  
uiteenlopende doeleinden. De ladder  
kan zowel vrijstaand als opgestoken  
gebruikt worden. Om wegglijden  
in de A-stand te voorkomen zijn  
al onze reformladders standaard  
voorzien van een starre  
spreidstand beveiliging.

Alle ladders zijn:
•  Standaard voorzien van een poedercoating
•  Versterkte constructie rondom het beslag
• Vervaardigd uit een sterk kokerprofiel
•  Vanaf 10 sporten standaard voorzien van toprollen

Al onze trappen en ladders voldoen aan de Warenwet,  
Besluit Draagbaar Klimmateriaal en zijn goedgekeurd volgens: 
• NEN 2484 Draagbaar Klimmateriaal 
• EN 131 Europese Norm

• Treden uit vierkanten buis.
• Spijlen zijn 45 graden gedraaid voor meer grip.
• Standaard voorzien van een poedercoating.

Multiladder
Verkrijgbaar met 4 x 3 t/m 4 x 5 sporten
Art.nr. 0962 941 40.
VE/st. 1

Plateau voor Multiladder
183 - 274 cm
Art.nr. 0962 941 620
VE/st. 1

WÜRTH periodieke keuringen van  
uw ladders en trappen door een  
gespecialiseerd keurbedrijf!
Rechtstreeks contact:
Würth Service Center
T +31 (0)73 629 1600
@ keuringen@wurth.nl

Optrekladder 
2-delig
Verkrijgbaar met 
14 t/m 22 sporten
Art.nr. 0962 941 2..
VE/st. 1
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Vouwsteiger compleet  
Verkrijgbaar in 75 en 135 breed
Art.nr.  0962 941 075
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VE/st. 1

steiger

•  De vouwsteigers zijn voorzien van 4 dubbel geremde wielen  
en een plaform (60x190cm) zonder luik.

• Flexibele kraagbuis.
• Gekleurde borgpal scoren.
• Drie sporten onderzijde vloer.

Denkt u ook aan valbeveiliging?
In het Arbobesluit 3.16 is een Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen voor het voorkomen  
van valgevaar. Hierin staat gedefinieerd dat er valgevaar ontstaat vanaf een hoogte van 
2.5 meter of meer. Dit houdt dus direct in dat bij het werken op grotere hoogte van 2.5 meter  
er valgevaar ontstaat. Bij het ontstaan van valgevaar is valbeveiliging absoluut noodzakelijk!

Een compleet opvangsysteem bestaat uit verschillende componenten, die op basis van het 
toepassingsgebied en de eisen met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
Tot elk opvangsysteem behoort een bevestigingspunt, een verbindingsmiddel en een harnas! 
Würth heeft verschillende systemen in het programma voor de meest voorkomende situaties. 

Vraag uw vertegenwoordiger voor meer informatie. 
Of bekijk de valbescherming brochure via: www.wurth.nl/brochures


