
ALTREX 
KAMERSTEIGER 
RS 44-POWER  

6 SP. PRO+ 1.85M. Z. LUIK

• Smalle steiger, past door deuropening
• Doorbouwen mogelijk
• Vouwbaar daardoor compact
• Ook verkrijgbaar in Safe-Quick® uitvoering
•  Compacte opvouwbare steiger voor smalle ruimtes
• Voor buiten en binnen
•  Uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 4-serie
•  Eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van 7.80 meter
•  Smalle frames van 0.75 meter, past door een deuropening
• Wielen met rubberen loopvlak (Ø 150 mm)

art.nr. 3256574

T O P A A N B I E D I N G E N  V O O R  B O U W  E N  I N D U S T R I E

BOUWACTIEFBOUWACTIEF
Februari 2021

€ 269,-

T O P A A N B I E D I N G E N  V O O R  B O U W  E N  I N D U S T R I E

BOUWACTIEFBOUWACTIEF
oktober 2020

METABO 
AFKORTZAAG 
KGS 216 M  
MET TREKFUNCTIE 

METABO
AFKORTZAAG 
KGS 254 M
MET TREKFUNCTIE

METABO 
PERSLUCHT COMPRESSOR 
BASIC 160-6 W OF

METABO 
COMPRESSOR 
BASIC 250-24 W OF

• Inklapbare greep en geringe afmetingen
•  Ideaal voor tacken, spijkeren, uitblazen, 

banden op spanning brengen en voor het 
werken met kitpistolen, vetpersen en pop-
nageltangen.

• Olievrije compressor
• Vulvermogen 65 l/min.
•  Effectief geleverde hoeveelheid  

(bij max druk van 90%) 55 l/min.
• Max. druk 8 bar
• Opgenomen vermogen 0,9 kW
• Ketelinhoud 6 ltr en gewicht 8,4 kg

art.nr. 3401141

•  Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren  
van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of  
overstroomde kelders en de tuinirrigatie uit waterreservoirs 

•  Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de  
pomp bij sterk vervuild water

• Vermogen 450 W
• Opvoerhoogte 0 - 5 mtr
• Materiaal (behuizing) kunststof
• Gewicht 4,8 kg
• Techniek (motor) elektro

art.nr. 184609

•  Voor het oppompen, leegpompen en laten 
circuleren van schoon of vuil water uit reser-
voirs, waterbakken of overstroomde kelders 

• Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
• Overbelastingsbeveiliging:
•  Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
• Opvoerhoogte 0 - 6, 0 - 5 mtr
• materiaal (behuizing) kunststof
• gewicht 4,3 kg
• techniek (motor) elektro

art.nr. 184593

•  Tot 400 zaagsneden in laminaat  
195x8 mm per accu-lading (5.2 Ah)

•  Tot 200 zaagsneden in zacht hout  
60x60 mm per accu-lading (5.2 Ah)

• Trekfunctie voor brede werkstukken
• Compact en lichtgewicht
•  Eenvoudig transport door ergonomische  

draaggrepen en zaagkopbeveiliging
•  Compleet met hardmetalen zaagblad (40-tands), 2 geïntegreerde 

tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor 
het wisselen van zaagblad, Spaanopvangzak, 2 LiHD accu-packs (18 
V/8,0 Ah) en Supersnellader  
ASC 145 "AIR COOLED"

art.nr. 186812

• Trekfunctie voor brede werkstukken
•  Compact en lichtgewicht
•  Geïntegreerde spaanopvangtrechter
•  Laser voor de exacte weergave van  

de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen  
nodig)

•  Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage 
van de pendelbeschermkap noodzakelijk

•  Compleet met hardmetalen zaagblad (48-tands), 2 geïntegreerde 
tafelverbredingen, Afkortgeleider, Materiaalklem, Gereedschap voor 
het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling, Spaanopvangzak

art.nr. 184477

• Olievrije compressor
• Voor eenfase wisselstroom 
•  Werkdruk regelbaar door middel van druk-

regelaar met manometer 
•  Goede koude start door drukschakelaar 

met drukontlastklep
• Ketelinhoud 245 ltr
•  Effectief geleverde hoeveelheid  

(bij max druk van 90%) 55 l/min.
• Werkdruk 0 - 8 bar
• Opgenomen vermogen 1,5 kW
• Gewicht 24 kg

art.nr. 2743165

€ 189,- € 269,-

€ 129,- € 89,-

€ 89,-
€ 139,-

METABO 
VUILWATER DOMPELPOMP 
PS 7500 S 

METABO 
SCHOONWATER DOMPELPOMP 
TP 6600  

NIEUW model!



ALTREX FALCO
DUBBEL OPLOOPBARE TRAP 
FDO

ALTREX FALCO
ENKEL OPLOOPBARE TRAP 
FEO

•  Dubbel oploopbaar
•  Slim scharniersysteem
• Enkel kokerprofiel
• Grijze coating, vuilafstotend en geeft niet af
• Ingeklapt compact te transporteren
• Stevig en stabiel door de grote antislip-voeten
• Hoge afronding
• Gepopte treden
 

• Enkel oploopbaar
• Licht en stevig door het gebruik van aluminium
• Slim scharniersysteem
• Enkel kokerprofiel
• Grijze coating, vuilafstotend en geeft niet af 
• Bakje in de beugel voor gereedschap
• Extra stevige treden
• Stevig en stabiel door de grote antislip-voeten
• Hoge afronding
• Gepopte treden

€ 99,- € 139,- € 169,-

€ 259,-€ 219,- € 329,-
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2X2 TREDEN 

art.nr 2642675

2X3 TREDEN 

art.nr 2642676

2X4 TREDEN 

art.nr 2642677

2X8 TREDEN 

art.nr 2642680

2X6 TREDEN 
art.nr 2642679

2X10 TREDEN 

art.nr 2642681

€ 199,-

2X5 TREDEN 

art.nr 2642678

€ 119,- € 139,- € 199,-€ 149,- € 219,-

3 TREDEN 

art.nr 2642668

4 TREDEN 

art.nr 2642669

7 TREDEN 

art.nr 2642672

5 TREDEN 

art.nr 2642670

8 TREDEN 

art.nr 2642673

€ 169,- € 269,-

6 TREDEN 

art.nr 2642671

10 TREDEN 

art.nr 2642674

ALTREX VARITREX 
VOUWLADDER PROF 
ALUM. 4X3 SPORTEN

ALTREX VARITREX 
VOUWLADDER TELEPROF 
ALUM. 4X4 SPORTEN

• Multifunctioneel: in diverse standen
• Vuilafstotend door anodisering
• 6 scharnieren
• A-stand, ladderstand, platformstand én muurafhoudstand
• Stevig en stabiel door uitgebogen bomen met antislip voeten
• Unieke 3-PIN autolocking® scharniersysteem met 12.000 cycles
• Zwarte coating, vuilafstotend
• Slim scharniersysteem

art.nr. 104790 

• Telescopisch instelbaar
• Stabiel door uitgebogen bomen en antislip voeten
• Zowel in A-stand als ladderstand te plaatsen
• Horizontaal stavlak
•  Unieke 3-PIN autolocking® scharniersysteem  

met 12.000 cycles
• Slim scharniersysteem
• Compact op te bergen

art.nr. 104792

€ 279,-

€ 329,-



DEKKLEED 
100GR/M2 ORANJE

DEKKLEED 
150GR/M2 GROEN/BLAUW

3X4 MTR
art.nr. 3221846

4X6 MTR
art.nr. 3221847

5X6 MTR
art.nr. 3221841

6X8 MTR
art.nr. 3221848

6X10 MTR
art.nr. 3221842

8X10 MTR
art.nr. 3221843

10X12 MTR
art.nr. 3221844

2X3 MTR
art.nr. 3221826

3X4 MTR
art.nr. 3221827

4X6 MTR
art.nr. 3221829

6X8 MTR
art.nr. 3221832

8X10 MTR
art.nr. 3221834

10X12 MTR
art.nr. 3221835

€ 3,95

€ 6,95

€ 13,95

€ 27,95

€ 49,-

€ 69,-
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BOUWACTIEFBOUWACTIEF

BIG BAG 
91X91X115CM 
(MAX 1500KG) 

PUINZAK 
GEWEVEN

•  Vervaardigd van zwaar polypropylene weefsel
•  Ideaal voor transport en opslag van zand, grind, grond, puin etc.
• Max. 1500 kg
• Afmeting 91 x 91 x 115cm

art.nr. 224452

•  Zeer sterke, herbruikbare, afvalzak van geweven polypropylene en 
voorzien van bindkoord ideaal voor vervoer van zwaar afval, puin, 
zand, tuinafval etc

• Afmeting 65 x 100 cm

art.nr. 224450

€ 7,95

€ 3,50

€ 4,95

€ 8,95

€ 11,95

€ 17,95

€ 26,95

€ 32,95

€ 49,-

PER SET VAN 10 STUKS

LICHTGEWICHT DEKKLEDEN, VERVAARDIGD VAN EEN HDPE WEEFSEL MET AAN BEIDE 
ZIJDEN EEN LDPE COATING, VOORZIEN VAN EEN KOORDVERSTERKTE EN GELASTE ZOOM 
MET RONDOM OP ELKE METER EEN ALUMINIUM BEVESTIGINGSOOG.



• Verschillende formaten
• PE-LD schuim
• Recyclebaar

art.nr. 112732

PRIMACOVER 
DEFEND VILTPLAAT 
GRIJS 
80CM L=120CM

PRIMACOVER  
STANDAARD AFDEKVLIES
WIT 0.65 MTR L=25MTR

PRIMACOVER 
KOZIJNBESCHERMER
FOAM BLAUW U100-120 L=2MTR

€54,95

€ 21,95

€ 5,95

€ 32,95

€ 3,95
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PRIMACOVER 
CARPET TAPIJTFOLIE 
TRANSPARANT 
625MM L=100M

PRIMACOVER  
STANDAARD AFDEKVLIES 
WIT 1 MTR L=25MTR

• Sterk, zelfklevend, waterdicht
•  Voor het veilig afdekken van tapijt op vloeren en 

trappen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, 
renovatie- en schilderwerken.

• Eenvoudig te verwijderen 
• Laat geen lijmresten achter

art.nr. 237873

•  Uitstekende bescherming tijdens de bouwfase 
tegen vuil, vocht, rollend materieel en vallende 
gereedschappen

• Herbruikbaar
• Vloeistofdicht
• Schokabsorberend
• Zelfklevend

art.nr. 235907

•  Hoog draagvermogen voor maximale bescherming 
•  Voorkomt mechanische schade veroorzaakt door het bouwen van puin,  

drukbelasting, rollend materiaal, enz. 
•  Door de grote omvang kunnen ook grote gebieden efficiënt worden 

beschermd. 
•  Eenvoudig op maat te knippen
•  Geschikt voor alle ondergronden
• Dikte ca. 4 mm

art.nr. 3336072

•   Uitstekende bescherming tijdens de bouwfase 
tegen vuil, vocht, rollend materieel en vallende 
gereedschappen

• Herbruikbaar
• Vloeistofdicht
• Schokabsorberend
• Zelfklevend

art.nr. 236678

BIJ GROTE AANTALLEN TE VOORZIEN VAN UW EIGEN 
TEKST OF LOGO, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!!



IRONSIDE 
DOPSLEUTELS
1/2 (24-DELIG)

IRONSIDE 
DOPSLEUTELS
1/4 + 1/2 (70-DELIG)

IRONSIDE 
MINI BIT- EN DOP- 
SLEUTELS 
1/4 (34-DELIG)

• 24-delig-in sterke kunststof koffer
• Met 1/2" aansluiting.

art.nr. 3365736
• 34-delig, in sterke kunststof koffer.  
• Met 1/4" aansluiting.

art.nr. 3365735

• 5-delig
•  Chroom-molybdeen-vanadiumstaal 

met zwarte punt en ergonomisch 
gevormd, twee-componenten hecht 
voor optimale grip

•  Bestaande uit: 
Kruiskop aandrijving PZ1 en PZ2, 
Zaagsnede aandrijving  
3x80, 4x100 en 5,5x125 mm

art.nr. 3367054

• 12-delig
• Chroom-vanadiumstaal
• Ringzijde gebogen
•  Met twee extra ring-/steeksleutels 10 

en 13 mm
•  Sleutelwijdte 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 

11, 10, 9, 8 mm
• Inclusief foudraal.

art.nr. 3365727

• Type Evolution
•  Met slagvast geel, kunststof ABS huis 

met rubberen bescherming
• Voorzien van deblokkeerknop 
• Breedte band 25 mm

• Lengte 5 mtr 
art.nr. 3364674

• Lengte 8 mtr 
art.nr. 3364675

• Model Professioneel
• Met verchroomd kunststof huis
•  Voorzien van bandblokkeerknop, broek-

klem en automatische bandterugloop.
• Lengte 8 mtr
• Breedte band 25 mm

art.nr. 3364670

 
• Model Economy
• Met verchroomd kunststof huis
•  Voorzien van bandblokkeerknop, broek-

klem en automatische bandterugloop.
• Lengte 5 mtr
• Breedte band 19 mm

art.nr. 3364667

IRONSIDE 
SCHROEVENDRAAIERS 
PZ+GLEUF (5-DELIG)

IRONSIDE 
ROLBANDMAAT 
ECONOMY
CHROOM BAND 19 MM (5 MTR)

IRONSIDE 
RING/STEEK-
SLEUTELS 
IN FOUDRAAL 8-19MM 
(12-DELIG)

IRONSIDE 
ROLBANDMAAT 
EVOLUTION ABS BAND 
25MM IRONSIDE 

ROLBANDMAAT 
CHROOM BAND 25MM 
(8MTR)

€ 29,-€ 79,-

€ 24,95 € 4,95

• 70-delig, in sterke kunststof koffer
• Met 1/4" en 1/2" aansluiting.

art nr. 3365737

€ 79,95

€ 39,-

€ 13,95

€ 19,95

€ 14,95
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BOUWACTIEFBOUWACTIEF



Arjen van Laarhoven is global facility manager in 
de zeven landen waar Swapfiets inmiddels actief is.                                                                                                                       
‘’De manier waarop Polvo ons ontzorgt is ongekend en 
bespaard ons gigantisch veel tijd en kosten.’’

"Toen mijn collega’s nog studeerde aan de Tu Delft, 
kwamen zij al bij de lokale Polvo vestiging. Hier is dan ook 
het begin van de samenwerking ontstaan. Toen ik  begon bij 
Swapfiets, werkten wij samen met Polvo op het gebied van 
een simpel gereedschapssetje, een tang en wat schroeven-
draaiers.

Al snel kwamen hier meer producten bij, zoals speciaal fiets- 
gereedschap en steigerbuizen waar wij onze werkplaatsen 
mee opbouwen. Polvo bood ons aan om deze producten 
op voorraad voor ons te nemen zodat we zo sneller konden 
schakelen, door dit aanbod merkte ik al dat zij meer dan 
alleen een winkel zijn. 

Speciaal magazijn
In de afgelopen jaren is Swapfiets in een flink tempo 
gegroeid en hierbij is ook het pakket, wat wij gebruiken om 
onze werkplaatsen mee in te richten gegroeid. Het is erg fijn 
dat Polvo dit tempo aankan. Wanneer wij een nieuwe
locatie hebben gevonden is het belangrijk dat deze ook 
snel open kan, dit is dan ook waar het  partnerschap 
met Polvo in uitblinkt. Om ons snel te kunnen bedienen 
heeft Polvo voor ons een speciaal magazijn ingericht, 
op deze locatie worden al onze producten op voorraad 
gehouden. Hierdoor kunnen wij op zeer korte termijn een 
complete werkplaats inrichten waar dan ook in Europa.                                                                        
Omdat al onze producten in één zending geleverd worden 
kunnen wij ons montage team inzetten zonder dat er 
vertragingen oplopen door backorders of erger nog, dat 
een werkplaats niet op tijd open kan. 

Vast aanspreekpunt
Het is erg fijn dat we al jaren binnen Polvo één vast aan-
spreek punt hebben, Patrick (accountmanager Polvo) is 
helemaal op de hoogte van wat er speelt in onze organisatie. 
Hij adviseert ons bij het selecteren van producten, maar ook 

met het optimaliseren van bestel processen.  Zo werken 
wij met een door Polvo op maat gemaakte catalogus waar 
al onze producten in staan zodat het bestellen voor onze 
medewerkers nog simpeler is, deze zijn voor onze buiten-
landse vestigingen zelfs vertaald, zodat ook zij makkelijk via 
website kunnen bestellen.

Veiligheid
Veiligheid is op dit moment een zeer actueel thema bij 
Swapfiets en ook hierin ontzorgt Polvo ons volledig. Door het 
adviseren van iLoq toegangscontrole besparen wij de kosten 
voor honderden tags uit, omdat medewerkers met hun 
telefoon deuren kunnen openen. Ook hebben zij bemiddeld 
tussen ons en een veiligheids deskundige waardoor al onze 
panden voorzien worden van de nodige maatregelen zoals 
blusmiddelen, vluchtweg aanduiding maar ook lithium-ion 
opslagkasten voorzien van een automatisch blussysteem. 

De manier waarop Polvo ons ontzorgt is ongekend en 
bespaard ons gigantisch veel tijd en kosten. Dit wordt 
binnen de gehele organisatie breed gedragen."

BENT U OOK GEÏNTERESSEERD IN DE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN VAN POLVO? 
VRAAG NAAR MEER INFORMATIE BIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS OF BIJ UW 
CONTACTPERSOON!
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Logistieke oplossingen

In de praktijk:  swapfiets

tijdslevering

24 uurs levering

Just in  time afroeporder

LEVERINGSKALENDER

Bouwplaats container

RETOURkratten

Onze diensten 
en services 

voor u



• Breuk- en slagvaste kunststof trommel
•  4 contactdozen met zelfsluitende klapdeksel en 

thermische beveiliging tegen oververhitting
• gemonteerd op een stalen frame
•  voorzien van neopreenkabel met aangespoten 

rechte contactstop
• Geschikt voor semi-professioneel gebruik.
•  "FIXED" center, hierdoor draait de stekkerplaat 

niet mee met de trommel en komen de kabels van 
de aangesloten apparaten niet in de war

• 3 x 2,5 mm2

• FIX IP 44 (25mtr)

art.nr. 3354903

VEENEMAN
KABELHASPEL 
H07RN-F NEOPREEN

VEENEMAN
KABELHASPEL 
H07RN-F NEOPREEN

• Breuk- en slagvaste kunststof trommel
•  4 contactdozen met zelfsluitende klapdeksel en thermi-

sche beveiliging tegen oververhitting
• gemonteerd op een stalen frame
•  voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte con-

tactstop
• Geschikt voor semi-professioneel gebruik.

• 3 x 1,5 mm2 
• RA(25mtr)

art.nr. 3134931

• 3 x 1,5 mm2

• RA(50mtr)

art.nr. 3134930

• 3 x 2,5 mm2

• RA(40mtr)

art.nr. 3316547

VERDEELDOOS
4-VOUDIG  
NEOPREEN H07RN-F

•  Verlengleiding met aangespoten contactstop en 
koppelcontactstop met spatdeksel

• 3 x 1,5 mm2

• 10 mtr
art.nr. 103840

• 3 x 2,5 mm2

• 10 mtr 
art.nr. 184075

• 3 x 1,5 mm2

• 25 mtr 
art.nr. 103841

• 3 x 2,5 mm2

• 25 mtr 
art.nr. 103842

VERLENGKABEL 
NEOPREEN H07RN-F

€ 69,-

€ 49,-

€ 79,-

€ 89,-

€ 39,-

€ 21,95

€ 29,95

€ 49,-

€ 64,95
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•  Robuust en slagvast nylon contactblok
•  4 haaksgemonteerde contactdozen
• Zelfsluitende klapdeksels 
• Rode neon spanningsindicator
• Volledig bedraad
•  Trekontlasting, kabelwartel en  

4 uitwendige bevestigingsgaten

art.nr. 3252253
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• 100 % acryl
•  Latex schuim coating op palm 

en vingertoppen
• Jauge 10. 

• Maat 9
• Kleur grijs/zwart

art.nr. 3291960

• Maat 10
• Kleur grijs/zwart

art.nr. 3291961

DELTA PLUS 
GEBREIDE 
WINTERHANDSCHOEN 
VV735

€ 3,95€ 3,95

DELTA PLUS 
GEBREIDE 
WINTERHANDSCHOEN 
VV735

• 100 % acryl
•  Latex schuim coating op palm en 

vingertoppen
• Jauge 10. 

• Maat 9
• Kleur geel fluorescerend/zwart

art.nr. 3291962

• Maat 10
• Kleur geel fluorescerend/zwart

art.nr. 3291963

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen 
en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Druk- en/of 
zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd feb 2021.

ONZE OPENINGSTIJDEN 

ma t/m do vrijdag zaterdag
7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u.  geslotenTuindersweg 38

2991 LR Barendrecht
T 088 7651 700
E verkoop@dubson.nl

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen 
en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang 
de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Druk- en/of 
zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd november en december 2020.

TILBURG

Kranenberg 9

5047 TR Tilburg

Tel. 088 7651 080

verkoop.tilburg@leys.nl

TERNEUZEN

Patentweg 4

4538 BR Terneuzen

Tel. 088 7651 060

verkoop.terneuzen@leys.nl

STEENBERGEN

Warwickstraat 2r

4651 SX Steenbergen

Tel. 088 7651 160

verkoop.steenbergen@leys.nl

ROOSENDAAL

Stepvelden 16

4704 RM Roosendaal

Tel. 088 7651 000

verkoop.roosendaal@leys.nl

BREDA

Korte Huifakkerstraat 4

4815 PS Breda

Tel. 088 7651 120

verkoop.breda@leys.nl

BERGEN OP ZOOM

Marconilaan 5

4622 RD Bergen op Zoom

Tel. 088 7651 100

verkoop.bergenopzoom@leys.nl

MOERDIJK

Tradeboulevard 5a

4761 RL Zevenbergen 

Tel. 088 7651 992

verkoop.moerdijk@leys.nl 

GOUDA

Nw Gouwe OZ 12a

2801 SB Gouda

Tel. 088 7651 090

verkoop.gouda@leys.nl

MIDDELBURG 

Laan der VN 1g

4334 ES Middelburg

Tel. 088 7651 140

verkoop.middelburg@leys.nl

ETTEN LEUR

Hagemuntweg 2, 

4879 NM Etten Leur

T el. 088 7651 170

ettenleur@leys.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN 

 ma t/m do vrijdag zaterdag

Bergen op Zoom 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. 8.30-12.00 u. 

Breda 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. 8.30-12.00 u. 

Etten Leur 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u. gesloten

Gouda 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  gesloten

Middelburg 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u.  8.30-12.00 u.

Moerdijk 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

Roosendaal 7.00-17.00 u. 7.00-16.00 u.  8.30-12.00 u.

Steenbergen 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u.  gesloten

Tilburg 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten

Terneuzen 7.30-17.00 u. 7.30-16.00 u. gesloten
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ALTREX 
KAMERSTEIGER 
RS 44-POWER  
6 SP. PRO+ 1.85M. Z. LUIK

• Smalle steiger, past door deuropening
• Doorbouwen mogelijk
• Vouwbaar daardoor compact
• Ook verkrijgbaar in Safe-Quick® uitvoering
•  Compacte opvouwbare steiger voor smalle  

ruimtes
• Voor buiten en binnen
•  Uit te breiden met componenten uit de  

RS TOWER 4-serie
•  Eenvoudig uitbouwen tot een werkhoogte van  

7.80 meter
•  Smalle frames van 0.75 meter, past door een  

deuropening
• Wielen met rubberen loopvlak (Ø 150 mm)

art.nr. 3256574

€ 259,-

KRUYT
Leiderdorp • Zoeterwoude • Noordwijkerhout • 

Wassenaar • Bergschenhoek • Hoofddorp

LEYS
Zevenbergen • Roosendaal • Breda • 

Bergen op Zoom • Tilburg • Gouda • Etten-Leur 
Terneuzen • Middelburg • Steenbergen

VAN DEN HAM
Nijkerk • Zeewolde • Elburg 

VAN DER STAD
Wijchen • Nijmegen • Tiel • Oss

ZWAARD
Delft

VAN ENCKEVORT
Venlo • Heerlen • Helmond • 

Sittard • Son en Breugel • Weert •
 Roermond • Maastricht • Venray • 

• Eindhoven • Veldhoven

LEKKERKERKER
Utrecht • Houten • Amersfoort • 

Wijk bij Duurstede 

KOONING
Schiphol

KOBAM
Dongen

DE SCHAKEL
Huizen

DUBSON
Barendrecht

HOLTGREFE
Waalwijk • Veghel • 

Den Bosch • Oosterhout

HENDRIKS
Uden •  Best

Er is altijd wel een Polvo-vestiging bij u in de buurt:

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Druk- en/of zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd oktober 2020..Druk- en/of zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Looptijd februari 2021.


