
YOUR NEXT LEVEL SUPPORT!

Catalogus 2018Versie: 1.0



INHOUDSOPGAVE

T
R
A
P
P
E
N

L
A
D
D
E
R
S

S
T
E
I
G
E
R
S

A
C 
C 
E 
S 
S 
O 
I 
R 
E 
S

4
5
6
7
8
9

1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7

1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

2 6
2 7
2 8

Alumexx UP Trappen
Alumexx Eco-Line Trappen
Alumexx Twin Deck 2.0
Alumexx Basic 2 & 3
Alumexx BT Trappen
Alumexx DT Trappen

Alumexx Plateau Ladders
Alumexx 2/3 Delige Ladders
Alumexx XD Ladders
Alumexx Quickstep
Alumexx Telesteps 3M Blue-Line
Alumexx Telesteps
Alumexx Telescopische ladder 4x4 
Alumexx Multi Vouwladder

Alumexx FS 75
Alumexx FS 100
Alumexx Allround
Alumexx Eco-Line Vouwsteiger
Alumexx X-up Vouwsteiger
Alumexx AS Aluminium Scaffold
Alumexx Quicky
Alumexx Mini-X

Alumexx Handy-X
Alumexx X-Step
Alumexx Accessoires



ALUMEXX UP TRAPPEN

Alumexx presenteert het  huishoudtrap type; Dé Alumexx UP. 
De Alumexx UP is een lichtgewicht huishoudtrap met optimaal 
gebruikersgemak. Allereerst is hij snel inklapbaar en voorzien 
van een vergrendel mechanisme. Daarnaast zorgt een comfortabel 
handvat dat verplaatsen in en rondom het huis erg gemakkelijk gaat. 

De Alumexx UP is voorzien van antislip treden en slijtvaste trapvoeten. 
Bovenop de trap vindt u een handige toolbox met diverse 
opbergmogelijkheden plus een emmerhaak. Tevens is de toolbox 
uitklapbaar waardoor er ruimte ontstaat om uw emmer te plaatsen.

Verkrijgbaar in: 3 t/m 6 treeds.

Normering: EN131 met GS certificaat.
Draagvermogen: 150 kg

DETAIL FOTO’S

ALX UP 3

Werkhoogte Stahoogte

272 cm 72 cm 

298 cm 98 cm ALX UP 4

ALX UP 5 324 cm 124 cm 

350 cm 150 cm ALX UP 6
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Artikelnummer

up3

up4

up5

up6



DETAIL FOTO’S

ALUMEXX ECO-LINE TRAPPEN
Alumexx Eco-Line huishoudtrap is een lichtgewicht huishoudtrap. 
Deze Alumexx huishoudtrap maakt het voor de klusser thuis 
mogelijk om kennis te maken met professioneel op hoogte werken.

- De trap heeft een draagvermogen van 150 kg.
- De treden zijn voorzien van antislip profielen.
- De doppen zorgen er voor dat de trap niet wegglijdt en geen 
  beschadigingen maakt aan de vloer.
- De trap heeft een gereedschapsbakje boven op de trap om      
  klein materiaal in op te bergen.
- De trap is verkrijgbaar in de maten vanaf 2 treden t/m 8 treden.

Eco-2

Werkhoogte Stahoogte

240 cm 40 cm

260 cm 60 cm Eco-3

Eco-4 280 cm 80 cm 

300 cm 100 cm Eco-5

Eco-6 320 cm 120 cm

340 cm 140 cmEco-7

Eco-8 360 cm 160 cm
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Artikelnummer

990609068

990609069

990609070

990609071 

990609072

990609073

990609074



DETAIL FOTO’S

ALUMEXX TWIN DECK 2.0 
Deze robuuste huishoudtrap is van hoge kwaliteit, in materialen 
en afwerking. Hoogwaardige aluminium soorten, gecombineerd 
met zachte, degelijke kunststoffen maken van deze trap een 
gebruiksvriendelijke trap met een lange levensduur. 
Deze trap voldoet aan alle normeringen van de warenwet en 
alle overige relevante Nederlandse en Europese normeringen. 

Het antislipdeck zorgt voor een stabiel en stroef stavlak. 
De zachte kunststof onderdelen beschermen lichaamsdelen en 
materialen. De dubbele klinkverbindingen geven een zeer 
degelijke constructie. De Twin-Deck ® is door de hoogwaardige 
materialen licht in gewicht gebleven en dus zeer handelbaar. 
Het topdek is voorzien allerlei uitsparingen om uw tools in op 
te slaan, en heeft een emmerhaakje. 

Als optie is de Twin-Deck ® ook uit te voeren met emmerhouder en 
een Twin-Deck ® emmertje met handvat. 

Kenmerken:
– Dubbel stavlak voor meer stacomfort
– Zachte kunststof delen als stootbeveiliging voor lichaamsdelen
– Dubbele klinkverbindingen voor een langere levensduur
– Optioneel leverbaar: met emmerhouder en een emmertje met         
   handvat

Twin Deck 2.0

Treden Afmeting

2 treden 101x48x15

3 treden 135x48x15Twin Deck 2.0

Twin Deck 2.0 4 treden 164x50x15

5 treden 183x55x15Twin Deck 2.0

Twin Deck 2.0 6 treden 208x57x15
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Artikelnummer

990609796

990609059

990609060

990609061

990609062

Emmertje - - 990609664



DETAIL FOTO’S

ALUMEXX BASIC 2 & 3

Een zeer robuuste stalen trap met extra brede treden. Een
prettige stalen gecoate trap, ontworpen voor huishoudelijk 
gebruik. Met extra brede antislip treden voor extra comfort. 
Ingevouwen neemt de Alumexx Basic erg weinig ruimte in 
beslag, slechts 5 cm, en is hiermee uitermate geschikt voor 
in het huis. 

Met normering EN 14183 & EN 2484.

BASIC 3

Basic 2 

Treden Werkhoogte 

2 treden 240 cm

3 treden 268 cmBasic 3 

BASIC 2
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Artikelnummer

orw2

orw3



DETAIL FOTO’S

ALUMEXX BT TRAPPEN
De vernieuwde bordestrappen van Alumexx kenmerken zich
onder meer door een solide vergrendelingssysteem op het
bovenste platform en een geborgd bordes dat zorgt voor 
een uitermate stabiele werkplek. De Alumexx bordestrappen 
laat u genieten van duurzame semi-professionele kwaliteit. 
Meer dan twee jaar in ontwikkeling zit er in deze 
innovatieve kwaliteitsproducten. We hebben goed gekeken naar 
onze bestaande trappen en vooral naar hoe we die konden 
verbeteren door innovatieve oplossingen. 

Alumexx bordestrappen bevat kwalitatieve elementen, zijn robuust 
en vooral betaalbaar. Alle treden zijn gepopt.

Verkrijgbaar in bordes en dubbele trap uitvoering.

De trap is verkrijgbaar vanaf 3 t/m 8 treden.

ALX BT-3

Werkhoogte Stahoogte

275 cm 75 cm

300 cm 100 cm ALX BT-4

ALX BT-5 325 cm 125 cm 

350 cm 150 cm ALX BT-6

ALX BT-7 375 cm 175 cm

400 cm 200 cmALX BT-8

Artikelnummer

990609310

990609311

990609312

990609313

990609314

990609315
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX DT TRAPPEN
De Alumexx dubbel oploopbare trappen laat u genieten van duurzame 
semi-professionele kwaliteit. Meer dan twee jaar ontwikkeling 
zit er in deze innovatieve kwaliteitsproducten. We hebben goed 
gekeken naar onze bestaande trappen, en vooral naar hoe we die 
konden verbeteren door innovatieve oplossingen. 

De trapbomen zijn voorzien van een industriële coating, die 
corrosie van het aluminium voorkomt. U krijgt  bovendien geen 
vuile handen. De brede treden zijn gepopt voor extra stabiliteit. 
Verdere kenmerken zijn: geen hinderlijke spreidstandbanden 
breed stavlak en antislipprofiel op de treden robuuste kunststof 
voeten.  

Verkrijgbaar in bordes en dubbele trap uitvoering. 

De trap is verkrijgbaar vanaf 2 t/m 8 treden.

ALX DT-2

Werkhoogte Stahoogte

255 cm 55 cm

280 cm 80 cm ALX DT-3

ALX DT-4 300 cm 100 cm 

325 cm 125 cm ALX DT-5

ALX DT-6 350 cm 150 cm

375 cm 175 cmALX DT-7

ALX DT-8 400 cm 200 cm
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Artikelnummer

990609317

990609318

990609319

990609320

990609321

990609322

990609323



De Alumexx Plateau ladder is een robuuste, inklapbare 
en gebruiksvriendelijke plateau ladder. Lichtgewicht door 
de aluminium constructie en door het brede platform 
en stabilisatiebalk extra stabiel. Tevens makkelijk te verrijden 
door de wielen aan de voorkant. Ideaal voor het werken 
met opslagvloeren c.q. magazijnstellingen.

Tevens is betaalbaar maatwerk aan de hand van uw 
wensen uiteraard ook mogelijk.

ALUMEXX PLATEAU LADDERS

DETAIL FOTO’S

ALX Plateau Ladder 5

Treden Afmeting

5 treden 101x48x15

6 treden 135x48x15ALX Plateau Ladder 6

ALX Plateau Ladder 7 7 treden 164x50x15

8 treden 183x55x15ALX Plateau Ladder 8

ALX Plateau Ladder 9 9 treden 208x57x15

Artikelnummer

tor5

tor6

tor7

tor8

tor9

10
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX 2/3 DELIGE LADDERS

De Alumexx ladders zijn reform ladders. Daardoor kan je ze ook in 
een A-stand gebruiken. De brede stabilisatiebalk zorgt voor meer 
grip en comfort tijdens het gebruik van de ladder. De ladder 
is gemaakt van hoogwaardig aluminium waardoor hij minder 
afgeeft. Voldoet aan alle Wettelijke veiligheidsnormen.

Deze robuuste licht gewicht ladder is makkelijk hanteerbaar en zeer 
arbeidsvriendelijk. De ladders zijn er zowel in 2-delig als in 3-delig 
verkrijgbaar.

ALX 2x6

Ingeschoven Uitgeschoven

175 cm 275 cm

225 cm 350 cm ALX 2x8

ALX 2x10 275 cm 450 cm 

175 cm 350 cm ALX 3x6

ALX 3x8 225 cm 475 cm

275 cm 625 cmALX 3x10

Artikelnummer

990609189

990609190

990609191 

990609192

990609584

990609194

ALX 2x12 325 cm 550 cm all212

325 cm 775 cmALX 3x12 all312

ALX 3x9 250 cm  550 cm 990609193
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De Alumexx XD ladder biedt u het Industriële karakter van 
een ladder met de unieke D-sport voor een betaalbare 
prijs. De ladder is ook voorzien van een stabiliteitsbalk. 
Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem 
net zo gemakkelijk in een A-stand (t/m 12 treeds). 

Met de Alumexx XD ladder, werk je veilig. De opsteekhaak met 
veiligheidspal voorkomt dat de ladder inklapt terwijl je hem 
gebruikt. De Alumexx XD ladder is de perfecte ladder 
voor elke klus. Beschikbaar in versie 2-delig en 3-delig.
Voorzien van stabilisatiebalk waarmee u altijd op iedere 
hoogte veilig en stabiel kan werken.

- VGS Veiligheidsgarantie, Warenwet, NEN 2484, EN 131

ALUMEXX XD LADDERS

DETAIL FOTO’S

ALX XD 2x8

Ingeschoven Uitgeschoven

225 cm 375 cm 

280 cm 475 cm ALX XD 2x10

ALX XD 2x14 380 cm 675 cm 

425 cm 775 cm ALX XD 2x16

ALX XD 3x8 225 cm 525 cm

280 cm 675 cmALX XD 3x10

ALX XD 3x12 325 cm 825 cm

380 cm 905 cmALX XD 3x14

Artikelnummer

XDBL28

XDBL210

XDBL214

XDBL216

XDBL38

XDBL310

XDBL312

XDBL314

325 cm 550 cm ALX XD 2x12 XDBL212

415 cm 1015 cmALX XD 3x16 XDBL316



DETAIL FOTO’S

ALUMEXX QUICKSTEP 

De Alumexx Quickstep is een handige en zeer compacte 
ladder en gemakkelijk te hanteren, te vervoeren en met 
de hand op de gewenste hoogte te brengen. 

De Alumexx Quickstep Telescopische ladder biedt de 
kwaliteit en diversiteit die u van Alumexx gewend bent, 
uiteraard met een scherpe prijsstelling omdat we in het 
groot produceren. 

Ondanks het kleine ingeschoven formaat en het lichte 
gewicht mag de Alumexx Quickstep met 150 kg belast 
worden.

Quickstep 3,2 
11 sporten 

Ingeschoven Uitgeschoven 

80 cm 330 cm

102 cm 380 cmQuickstep 3,8
13 sporten 

13

Artikelnummer 

QS110000

QS110380



DETAIL FOTO’S

ALUMEXX TELESTEPS 3M BLUE-LINE 
Telescoopladder voor de semi-professionele markt. 
Deze handige en zeer compacte ladder is gemakkelijk 
te hanteren, compact te vervoeren en met de hand 
op de gewenste hoogte te brengen.

Stijlen gemaakt van ge-eloxeerd aluminium dat er voor 
zorgt dat hij niet afgeeft.

Hij mag ook tot 150 kilo belast worden.

Deze ladder heeft de NEN2484 en EN 131 kwalificatie. 
Hierdoor mag u de ladder ook beroepsmatig gebruiken en 
bent u er zeker van dat het werk veilig gedaan kan worden.

Telestep
11 sporten 

Ingeschoven Uitgeschoven 

80 cm 300 cm

Artikelnummer 

ttb30

14
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX TELESTEPS 

Telesteps Classico Telesteps Eco Line Telesteps Eco Line Telesteps Solid Line Telesteps Loft Line 

Technische informatie:
De Telescopische ladders van Telesteps® kunnen eenvoudig uitgeschoven worden met één 
handeling en hiermee direct veilig te stellen voor gebruik. De unieke veiligheidspallen geven 
direct aan wanneer de ladder klaar is voor gebruik. De kwaliteitsproducten van Telesteps® 
zijn belastbaar tot 150 kg. Het brede assortiment geeft vele toepassingsmogelijkheden met 
de unieke systemen van Telesteps®. Ingeschoven zijn deze producten licht en gemakkelijk 
te vervoeren. 

Met hun telescopische functie en minimale radius zijn de ladders uitstekend geschikt 
voor gebruik in kleine ruimtes. Ze kunnen ook worden aangepast in lengte om zo 
de optimale hoogte te bereiken voor de taak die u gaat uitvoeren. Op deze manier 
is een telescopische ladder vele ladders in één - steeds de juiste lengte voor de taak. 
Het assortiment van Telesteps omvat ook slimme accessoires, zoals een verstelbare 
veiligheidsvoet, top support en werkbladen. Ze maken uw werk gemakkelijker.

Eenvoud en flexibiliteit zijn allemaal zeer goed, maar de prioriteit is veiligheid. De ladders 
worden met de hand gemonteerd en allemaal getest, één voor één. Veiligheid betekent ook 
dat je een ladder van de juiste hoogte voor de taak hebt die stevig staat in de juiste hoek 
ten opzichte van de muur. De ladders en platforms zijn gemaakt van robuuste aluminium 
met ruw kunststoffen details en al onze werktuigen zijn gecertificeerd volgens EN 131, SP, 
TÜV / GS, NEN 2484.



DETAIL FOTO’S

ALX TELESCOPISCHE LADDER 4x4
De multifunctionele alles in één ladder en trap (Rechte ladder 
en dubbele trap).  Ook geschikt voor ongelijk niveau, ingeklapt 
zeer compact en ideaal voor uw werk als:

monteur, installateur, loodgieter, schilder en in de industrie.

A-Stand

Werkhoogte

194 cm

397 cmLadder

Artikelnummer 

990608926

16
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX MULTI VOUWLADDER
Alumexx Multi vouwladder/trap is ideaal voor in en rondom het 
huis, tuin of garage. Ook handig met een inlegbordes zodat 
u op de multi vouwladder/trap kunt staan.
Ingeklapt zeer compact en erg robuust.

Ideale dubbel oploopbare trap, ladder en steiger voor de 
hobbyist; met inlegbordes 

Dubbel oploopbare 
Trap

Werkhoogte

370 cm

400 cmLadder

Bordes 300 cm

Artikelnummer 

990608997
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX FS 75
Alumexx introduceert de ALX FS 75. Kwalitatief van hoogwaardig 
niveau en te gebruiken door de vakman en de doe-het-zelver.
Tevens is de ALX FS 75 simpel en degelijk in uitvoering, maar 
ook licht, sterk en flexibel in gebruik/onderhoud. Daarnaast 
is de ALX FS 75 ook uit te breiden tot een werkhoogte van 
ruim 8 meter. Dit Alumexx product is volledig in eigen 
huis ontwikkeld en is een oer Hollands fabricaat. Een zeer 
veilig product voor jarenlang werk plezier!

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. EN 1004/ 
klasse 3 / TÜV en geldende Arbo eisen in de EU/USA. 
De ALX FS 75 is geproduceerd van 50 mm doorsnede, 
hoogwaardig aluminium. Het lasproces is vervaardigd door 
TIG-lassen. Eén van de sterkste verbindingen ter wereld!

Verkrijgbaar met platform met en zonder luik. 

FS 75 zonder luik

Werkhoogte Afmetingen

300 cm 75 x 190 x 195 cm

Artikelnummer 

990609552

FS 75 met luik 300 cm 75 x 190 x 195 cm 990609553
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX FS 100
Alumexx introduceert de ALX FS 100 als aanvulling op de 
ALX FS 75. Kwalitatief van hoogwaardig niveau en te 
gebruiken door de vakman en de doe-het-zelver. Tevens 
is de ALX FS 100 simpel en degelijk in uitvoering, maar 
ook licht, sterk en flexibel in gebruik/onderhoud. Daarnaast 
is de ALX FS 100 ook uit te breiden tot een werkhoogte 
van ruim 8 meter. Dit Alumexx product is volledig 
in eigen huis ontwikkeld en is een oer Hollands fabricaat. 
Een zeer veilig product voor jarenlang werk plezier!

De vouwsteiger voldoet aan alle eisen o.a. EN 1004/
klasse 3 / TÜV en geldende Arbo eisen in de EU/USA. 
De ALX FS 100 is geproduceerd van 50 mm doorsnede, 
hoogwaardig aluminium. Het lasproces is vervaardigd door 
TIG-lassen. Eén van de sterkste verbindingen ter wereld!

Voordeel t.o.v. de 75 vouwsteiger is dat er op iedere hoogte de 
schoren en platformen naaste elkaar geplaatst kunnen worden.

Verkrijgbaar met platform met en zonder luik. 
 

Werkhoogte Afmetingen

300 cm 100 x 190 x 195 cm FS 100 zonder luik

Artikelnummer

990609554

300 cm 100 x 190 x 195 cm FS 100 met luik 990609555
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX ALLROUND
Dé ultieme alleskunner voor de doe-het-zelver! 
Zowel te gebruiken als: 

1. Dubbel Oploopbare Trap
2. Ladder 
3. Steiger

Geproduceerd van hoogwaardige materialen, hierbij de perfecte 
mix van prijs / kwaliteitsverhouding. Voldoet aan alle wettelijke
veiligheidsnormen.

Voorzien van degelijke en veilige bevestigingsmaterialen, 
rubber- en plastic onderdelen.

Dubbele Trap

Werkhoogte

300 cm

400 cmLadder

Steiger 300 cm

Artikelnummer 

990609195
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DETAIL FOTO’S

De Alumexx Eco-Line ® steiger is geschikt voor particulier 
gebruik en lichte werkzaamheden (klasse 2). Uiteraard wel met 
de uitstraling en het afwerkingsniveau van Alumexx. 
Hiermee kan ook de thuisklusser gebruik maken van de Alumexx 
producten en veilig op hoger niveau werken.

De Alumexx Eco-Line ® is uit te breiden met standaard 
modules, waarmee zelfs een werkhoogte van 8 meter behaald 
kan worden. Alle onderdelen zijn van hoogwaardig aluminium 
en zijn handmatig gelast en geconstrueerd.

De steiger is zeer licht en wendbaar in gebruik. Uiteraard 
voldoet de Eco-Line ® steiger aan minimaal geldende 
wettelijke eisen. Alumexx heeft deze steiger puur voor de 
particulier ontwikkeld. Daarom is de Eco-Line ® steiger niet 
geschikt voor gebruik op de professionele bouwplaats.

De Eco-Line ® heeft een buisdiameter van 40 mm en een 
wanddikte van 1,6 mm. De platforms zijn vervaardigd van 
stevig kokerprofiel en ingelegd met antislip betonplex. 
Er zijn 4 verschillende modules te krijgen voor de Eco-Line ® 
om zodoende een andere werkhoogte te creëren. 

Module A

Werkhoogte Platformhoogte

300 cm 100 cm

380 cm 180 cm Module A+B

Module A+B+C 580 cm 380 cm 

780 cm 580 cm Module A+B+C+D

ALUMEXX ECO-LINE VOUWSTEIGER

Artikelnummer

990609009

990609010

990609011

990609012
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX X-UP VOUWSTEIGER
Alumexx introduceert de X-up 1.0, 2.0, 3.0 en 4.0.  Een lichtgewicht 
en robuuste éénmans steiger voor multifunctioneel gebruik. 
De aluminium constructie is gemaakt van een buis met een 
diameter van 50 mm en zeer sterke lasverbindingen. Door 
de hoge kwaliteit aluminium is de X-up licht in gewicht, 
sterk en zeer handelbaar. Door de opvouwbare constructie is 
de X-up eenvoudig op te slaan en te vervoeren.

De X-up wordt geleverd met 4 geremde wielen.

X-UP 2.0

Werkhoogte Afmeting

400 cm 1.25x3.20x0.75

550 cmX-UP 3.0

X-UP 4.0 600 cm

Artikelnummer

ALX X-up2.0

X-UP 1.0 275 cm 1.25x1.60x0.75 ALX X-up1.0

ALX X-up3.0

ALX X-up4.0

1.25x4.50x0.75

1.25x5.00x0.75

X-UP 4.0

X-UP 1.0 X-UP 3.0X-UP 2.0
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DETAIL FOTO’S

ALX AS ALUMINIUM SCAFFOLD
De Alumexx Aluminium Rolsteiger (ALX AS) is een 
semiprofessionele en betaalbare rolsteiger voor de geavanceerde 
thuisklusser of zzp-er. De ALX AS heeft grote afmetingen 
en is zelfs geschikt tot ruim 10 meter werkhoogte. 

De basis van de ALX AS bestaat uit lichtgewicht, hoogwaardig 
aluminium in combinatie met industriële onderdelen. De ALX 
AS is ontwikkeld door professionals en met optimalisering 
van het productieproces in combinatie met lichte onderdelen, 
dé ideale prijs-kwaliteit verhouding voor veilig werken op hoogte! 

De aluminium onderdelen hebben een diameter van 50 mm 
en alle onderdelen hebben de basis van industriële componenten 
(o.a. die-casting gietwerk, polyester versterkt kunststof etc.). 

Daarnaast zijn bijna alle onderdelen TIG-gelast voor de meest 
sterke lasverbindingen.

Type 3.0/4.0 is uitgevoerd met vaste stabilisatoren en type 3.1/4.1 
met telestabilisatoren.

TyPe 1

Werkhoogte Platformhoogte

630 cm 430 cm

630 cm 430 cm TyPe 2

TyPe 3.1 830 cm 630 cm 

1030 cm 830 cm TyPe 4.1

Artikelnummer

990608962

990608960

990608965

990608966

TyPe 0 430 cm 230 cm 990608963

TyPe 3.0 830 cm 630 cm 990608961

1030 cm 830 cm TyPe 4.0 990608964
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ALUMEXX QUICKY

Alumexx introduceert een nieuw type, kleine, klapsteiger: 
de Eco Line Quicky ®. Een vernieuwende factor is het 
inklapbare platform. 

Hierdoor past een complete klapsteiger gewoon achter 
in bijna ieder vervoersmiddel, zonder dat er banken 
en/of stoelen plat geklapt dienen te worden.

De Eco-Line-Quicky ® is een zeer robuuste uitvoering 
waarmee op 3 niveaus gewerkt kan worden. 
(werkhoogte: 2.30 – 2.60 – 2.90 m) Gezien de simpele, 
maar degelijke constructie, is het een zeer 
arbeidsvriendelijke steiger met een zeer aantrekkelijke 
prijsstelling.

DETAIL FOTO’S

Niveau 1

Werkhoogte

230 cm

260 cmNiveau 2

290 cmNiveau 3

Artikelnummer

990609021
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DETAIL FOTO’S

ALUMEXX MINI-X
Alumexx introduceert een concept in veiligheid én flexibiliteit. 
De Alumexx Mini X ® biedt u vier functies: deze vouwsteiger 
is tevens te gebruiken als trap, werkbank en zitplaats! Binnen 
enkele seconden hebt u de handige Alumexx Mini-X ® zeer 
compact opgevouwen voor het vervoer. Mocht u halverwege 
behoefte hebben aan een lekkere rustplek en/of zitplaats in de 
pauze, dan bouwt u de Mini-X binnen een paar seconden 
om tot relaxte fauteuil!

Door de standaard bijgeleverde telescopische leuning en 
antislip schoor/-treden voldoet de Mini-X ® aan alle geldende 
eisen en normeringen. Uitgevoerd van industriële materialen en 
componenten is dit een hoogwaardig en robuust 
arbeidsmiddel voor een functionele inzet.

MINI-X

Werkhoogte Afmetingen

300 cm  75 x 75 x 100 cm

Artikelnummer 

990609412
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ALUMEXX HANDY-X

De Alumexx Handy-X is handig voor iedere klusser. 
Gebruik hem als werkbank, schraag of bordes. Hij is op 
meerdere manieren te gebruiken. 

Met de Handy-X in de werkplatform positie kunt u 
stabiel op een platform blijven staan, zodat u hogere 
plaatsen kunt bereiken.

Wanneer u een platform bovenop twee Handy-X’en 
plaatst, kunt u het als een werkbank gebruiken 
om uw gereedschap erop te plaatsen.

DETAIL FOTO’S

Handy-X

Werkhoogte

275 cm

Artikelnummer

hxpst
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ALUMEXX X-STEP

De X-Step is een handig inklapbaar werkplatform met 
een draagvermogen van 150 kg. De X-Step is uitgerust 
met een 339 mm breed anti-slip PET stavlak, handvat, 
anti-stip voetstukken en is makkelijk inklapbaar.

Gemaakt uit een hoge kwaliteit aluminium met 
daardoor een gewicht van slechts 8.8 kg.

Normering: 
GS Certificate S 50301466, TÜV Rheinland

Afmeting LxBxH ingeklapt in cm 115 x 36 x 14

DETAIL FOTO’S

X-STEP

Afmeting

148 x 51 x 47 cm

Artikelnummer

axstep

Werkhoogte

250 cm



Alumexx biedt diverse soort accessoires aan om uw klussen 
nog gemakkelijker te laten verlopen. 

LADDERMATLADDERLIMB

LADDERMAX ROOFHOOK

SCAFFY

De ladderlimb is een hulpmiddel waarmee u 
een emmer of uw gereedschap op iedere gewenste 
positie aan de ladder kunt hangen. Het product is 
universeel toepasbaar op de meest voorkomende 
ladders en klemt zich door de duurzame 
rubbersamenstelling vast in de sport, zowel aan 
de linker- als de rechterzijde.

De Laddermat is ontworpen dat  de kans dat uw 
ladder wegglijdt tot een minimum wordt beperkt. 
Een mix van hoogwaardige rubbersoorten, polymeren 
en katalysatoren zorgt voor een optimale stroefheid. 
De Laddermat is door TNO getest. Tevens is de 
Laddermat uitgevoerd in een zeer slijtvast rubber 
met SBR 70 shore. Het product is 100% recyclebaar.

Laddermax is een professionele en universele 
ladderafhouder die past op elke ladder en is handig 
voor het schoonmaken van dakgoten. Met de 
Laddermax wordt de afstand tot de muur 55 cm.

Maximaal draaggewicht: 10 kg

ALUMEXX ACCESSOIRES

Dit innovatieve product beschermt uw muren, gevels en kozijnen 
tijdens het werken met een vouwsteiger of rolsteiger.  Onze Scaffy 
steigerbumper past op elke rolsteiger.  In 2004 werd de Scaffy 
genomineerd voor de ID-NL jaarprijs, dé uitvindersprijs van Nederland. 
De Scaffy heeft zijn weg gevonden naar de internationale 
bouwwerkvloer. Uw eigen steigerbumper? Wij kunnen de steigerbumper 
bij grotere oplages geheel naar uw wensen aanpassen.
Set van 4 stuks van 30 en 40 cm.

Door de Alumexx Roofhook aan de bovenkant van de 
ladder te monteren kunt u de ladder over de nok van 
een dak hangen. De ladder kan daardoor niet meer naar 
beneden glijden – en u evenmin. Daardoor biedt de 
Roofhook een veilige manier om met een ladder op 
hellende daken te werken. Deze Alumexx Roofhook 
is op vrijwel alle Alumexx Ladders te monteren, 
zonder veel moeite. De maximale belasting is 150 kg.
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990609407 990608983

86900013 86900011

30 cm: 90609991
40 cm: 90609990



TRAPPEN LADDERS STEIGERS



Uw Alumexx dealer:

Telefoon: +31 (0) 76 - 541 30 19  |   Fax: +31 (0) 76 - 549 31 19   |  E-mail: info@alumexx.nl

WWW.ALUMEXX.NL


