
Aanbiedingen geldig t/m 6 september 2020. Prijzen excl. BTW

Falco FDO dubbel oploopbaar
Grijze, robuuste trap voor intensief professioneel gebruik. Met stevig, 
enkel koker-profi el. Grijs gecoate stijlen maken de trap vuilafstotend. 
Heeft een inklapbare steunbeugel voor compact opbergen of makkelijk 
vervoer. Het unieke scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling 
van vingers. Grote anti-slip-voeten geven de trap optimale stabiliteit.
143.265.2162-70
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* Max. werkhoogte = stahoogte + 2 mtr.

Inklapbare 
steunbeugel

2-TREEDS VANAF  114,00

95,00
Artikelnummer Type Stahoogte* Treden Normaal Nu
Dubbel oploopbaar
143.265.2162 FDO-2 0,45 m 2 € 114,00 €   95,00
143.265.2163 FDO-3 0,70 m 3 € 177,00 € 145,00
143.265.2164 FDO-4 0,95 m 4 € 195,00 € 155,00
143.265.2165 FDO-5 1,20 m 5 € 232,00 € 185,00
143.265.2166 FDO-6 1,40 m 6 € 256,00 € 209,00
143.265.2168 FDO-8 1,90 m 8 € 330,00 € 269,00
143.265.2170 FDO-10 2,35 m 10 € 412,00 € 335,00

Accu-slagschroevendraaier TID 18-basic
De nieuwe 18v accu-slagschroevendraaier TID 18 weegt slechts 960 gram en 
heeft een compacte en ergonomische vorm. Hij is voorzien van een krachtige 
koolborstelloze EC-TEC motor, 3 toerentaltrappen, 180 Nm draaimoment en 
een extra T-modus voor zelfborende schroeven. Wordt geleverd in de nieuwe 
Systainer ³ als basic-model; een losse body zonder accu’s en oplader.
576481

Nu met GRATIS accu*

(zie pagina 2 voor meer info)

Festool - Altrex 
Special
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Accu-boorhamer BHC 18
Deze compacte en lichte (2,6 kg) boorhamer is perfect 
voor het snel en precies boren tot 18 mm in beton, steen 
en metselwerk. De boorhamer is voorzien van een kool-
borstelloze EC-TEC motor met een hoge slagkracht. De 
machine is voorzien van geïntegreerde trillingsdemping 
die de schokken opvangt voordat deze op de hand wor-
den overgebracht. Wordt geleverd in een Systainer als 
basic-model; een losse body zonder accu’s en oplader.
574723 

Accu-haakseslijper AGC 18-125 Li EB-Basic
De accu-haakse slijper AGC 18 is stofbestendig dankzij de omhulde, koolborstel-
loze EC-TEC-motor. Hierbij zorgt het traploos regelbare toerentaal van 4.500 
tot 8.500 tpm voor materiaalgericht (door)slijpen. Snelle schijfwisseling zonder 
gereedschap dankzij vergrendelbare spil en snelspanmoer. Wordt geleverd in 
een Systainer als basic-model; een losse body zonder accu’s en oplader.
575343

GRATIS 5,2 Bluetooth® accu
* Koop één van de deelnemende 
   18V-machines* en ontvang een 
   GRATIS accu t.w.v. €�120,00. 

De accu krijgt u gelijk bij uw Probin-vestiging zolang de 
voorraad strekt.Een overzicht van de geselecteerde machines 
vindt u op www.festool.nl/promotion.

Looptijd: 01.04.2020 - zolang de voorraad strekt.
* Met uitzondering van accu-schuurmachines.

Nu met 
GRATIS accu!*

Nu met 
GRATIS accu!*

Nu met 
GRATIS accu!*

Accu-pendelkapzaag HKC 55 EB LI - Basic  
2 machines in 1! Deze pendelkap- en invalzaagmachine heeft een afkortbereik 
tot 55 mm en hoekinstelling tot 50°. Ideaal voor het op maat zagen van o.a. 
daklatten en het zagen van plaatmateriaal. Wordt geleverd in een Systainer als 
basic-model; een losse body zonder accu’s en oplader.
201358
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Accu-isolatiezaag 
ISC 240 Li EB-Basic
De ISC 240 overtuigt op het gebied 
van mobiliteit en effi ciëntie. Snel 
en nauwkeurig zagen van diverse 
isolatiematerialen zoals glaswol, 
steenwol, PUR- en polystyreeniso-
latieplaten. Overal inzetbaar, ook 
bovenop het dak of op de steiger. 
Wordt geleverd als basic model; 
een losse body zonder accu’s en 
oplader. Incl. systainer en zaagblad 
voor zachte materialen. 
574821

Accu-oscillerende machine
VECTURO OSC 18 Li E-basic
Nauwkeurige uitsnijdingen op een afgetekende lijn, exact geleide invalzaag-
sneden bij gevoelige oppervlakken en stofvrij werken (getest door TNO), 
daarvoor staat deze accumachine. Het StarlockMax-systeem maakt het moge-
lijk om gereedschap snel te wisselen. Voorzien van koolborstelloze motor en 
anti-vibratiesysteem. Wordt geleverd als basic-model; een losse body zonder 
accu’s en oplader en in systainer. Incl. universeel zaagblad.  
574848

Zwaartepunten voor de toepassingen: 
• Inkepingen, uitsnijdingen en invalzaagsneden in hout (ook geplastifi ceerd 
    en gelakt hout), composieten, gipskarton, kunststoffen
• Pas zagen van plinten, balken en profi elen; afkorten van kozijnen en buizen
• Verwijderen van tegellijm, oude laklagen, lijmresten, 
 siliconen, vloerbedekking en ondervloerlagen
• Geschikt voor het uitsnijden van marmervoegen, epoxyharsvoegen, 
 trasvoegen, harde epoxy en cementvoegen
• Uitsnijden van ruiten (raamkit)

Accu-decoupeerzaag 
PSBC 420 EB-LI - Basic
De CARVEX-decoupeerzaag zaagt nauw-
keurig, haaks en splintervrij. Door de kool-
borstelloze motor heeft de machine een 
lange levensduur. De machine is eenvoudig 
te bedienen, heeft een licht gewicht en is 
voorzien van ledverlichting. Wordt geleverd 
in een Systainer als basic-model; een losse 
body zonder accu’s en oplader.
201379

Nu met 
GRATIS accu!*

Nu met 
GRATIS accu!*

Nu met 
GRATIS accu!*
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Afkortzaag KAPEX KS 60 Set
Zeer compact, robuust en eenvoudig te transporteren. Ideaal voor 
het afkorten van plinten, profi elen en planken tot 60 mm  dik. Ook 
bij zaagsnede in verstek en dubbel-verstek zeer nauwkeurig, dankzij 
stevige geleide kolom. Geleverd in doos, incl. zaagblad, schroef-
klem, schaduwlicht en zwaaihaak. 
561728

Robuust

Bovenfreesmachine 
OF 1010 EBQ-Plus
Extreem nauwkeurige bovenfrees die door het 
lage gewicht makkelijk te bedienen is met één 
hand. Eenvoudige freeswissel dankzij de spin-
delstop en meer veiligheid door de snelrem. Frees-
diepte 55 mm. Wordt geleverd in een Systainer 
met een losse body zonder accu’s en oplader. 
574335

Compact
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Compact. Mobiel. Doordacht.
Perfect voor onderweg: 
de CTL MINI I en MIDI I

• Bluetooth® technologie geïntegreerd - Voor het automatisch inschakelen 
van de stofzuiger met de afstandsbediening of de Bluetooth accu.

• Handmatige reiniging - Door handmatige reiniging van het standaardfi lter 
en de fi lterzak kan de afzuigcapaciteit hersteld worden als het fi lter ver-
stopt of de fi lterzak vol is. Hierdoor neemt de vullingsgraad aanzienlijk toe.

• Touchbediening - Nieuwe en intuïtieve Touch bediening in plaats van 
draaiknoppen – ook met handschoenen eenvoudig te bedienen.

• Filter verwisselen aan de buitenkant - Snel, gemakkelijk en zonder 
gereedschap

• Alles heeft zijn plaats - Door het grote slangdepot aan de binnenkant kan 
de nieuwe gladde afzuigslang nog eenvoudiger opgeborgen en veilig en 
schoon vervoerd worden. Er steekt niets uit.

Ontdek nú alle voordelen van de CTL MINI I en MIDI I!  
Wanneer je stofvrij werken zegt, zeg je Festool. De compacte stofzuigers van Festool zijn de ideale partner voor 
onderweg en zitten boordevol handige innovatieve details:

• CTL MINI I 574840: reservoir 10 liter
• CTL MIDI I 574832: reservoir 15 liter

CTL 26 E AC – RENOFIX
De beste stofzuiger voor de bouw! Geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor 
een stofzuiger vereist is. Voor het verwerken van heel veel stof. Zowel voor bewer-
ken van beton, als steen en hout. Automatische fi lterreiniging AUTOCLEAN en een 
turbine met een hoog vermogen zorgen voor een contante hoge stofzuigcapaciteit. 
Goedgekeurd door TNO en voldoet aan de strenge eisen van de inspectie SZW.
575841
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Systainer³
Van werkplaats tot bouwplaats, de Systainer³ maakt mobiel. De nieuwste generatie 
beschikt over een geïntegreerde afsluitmogelijkheid en de lage Systainers zijn voorzien 
van een handige frontdraaggreep. Perfect te verbinden met voorgaande generaties. 
204841

Systainer³ Organizer
Perfect te verbinden met alle voorgaande Systainer-
generaties, stofzuigers en vele andere systeem-
accessoires. De nieuwe Systainer Organizers 
hebben een handig transparant deksel en zijn 
variabel in te delen.
204853

Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus-FS
De beste invalcirkelzaag voor de vakman. Dankzij de vormgeving wordt zagen 
dichtbij de randen met een minimale wandafstand van 12 mm mogelijk. Een 
ander bijzonder detail: het nieuw ontwikkelde spouwmes. Deze loopt al voor 
het zaagblad uit, garandeert veiligheid en bovendien kunt u hiermee nauw-
keurig aanzetten in reeds bestaande zaagsneden. Andere bijzonderheden zijn 
de uitgebreide opties voor de hoekinstelling en de dubbele weergave voor 
de zaagdiepte-instelling. Een garantie voor nog meer precisie en eenvoudige 
bediening. Kortom, de beste invalcirkelzaagmachine die Festool ooit heeft 
gebouwd.
575961

Incl GRATIS lijmklemmen, 
extra geleiderail en koppelstukken

Nieuw
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Vlakschuurmachine RTS400 REQ+
Moeiteloos werken dankzij ergonomische vorm en een gewicht van slechts 
1,2 kg. De nieuwe MMC elektronica zorgt voor een constant toerental voor 
een optimaal rendement. Ideaal voor de schilder, maar ook voor de 
timmerman en de meubelmaker. Geleverd met longlife-stofopvangzak en 
handige protector voor bescherming van materiaal en de schuurzool. 
Geleverd in Systainer.
574634

Deltaschuurmachine DTS400 REQ+
Dankzij het lage gewicht en de compacte ergonomische vorm is deze 
deltaschuurmachine ideaal voor het (bovenhands) schuren bij hoeken 
en randen. Tot 25% meer afname dankzij nieuwe MMC elektronica. 
Te gebruiken in combinatie met een Festool stofzuiger of met de 
meegeleverde Longlife-stopfopvangzak. Geleverd met handige 
protector in Systainer. 
574635

3 jaar garantie

Excenterschuurmachine Rotex RO 90 DX 
FEQ-Plus
De Rotex R090 is de 4-in-1 machine van Festool. Geschikt voor grof-, 
fi jn- en deltaschuren én polijsten. De steunschijfwisseling gaat gemak-
kelijk, zonder gereedschap dankzij FastFix. Deze machine is ideaal voor 
het schuren van o.a. kozijnen en panelen. Wordt geleverd met FastFix 
steunschijf Ø 90 mm, StickFix schuurzool in een Systainer.
571819

3 jaar garantie

Excenterschuurmachine 
ETS EC 150/3 EQ-Plus
Deze fi nish-schuurmachine zorgt ervoor dat het lakresultaat en de glans-
graad van uw schilderwerk nog beter wordt. Tevens is hij geschikt 
voor spuitwerk. Wordt geleverd in een Systainer inclusief M8 
steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 en een 
inbus SW 5.
576320
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Service zonder discussies
Concentreer u op uw werk - wij zorgen voor de rest. Naast de unieke volledige reparatie gratis
bieden wij u nog meer servicevoordelen. Meer informatie en voorwaarden op www.festool.nl/service

Garantie all-inclusive
Garantie met een plus
Na de registratie van uw nieuwe Festool-machines bent 
u de eerste drie jaar volledig beschermd tegen extra 
kosten en kunt u zich concentreren op wat er echt toe 
doet: uw werk.

MyFestool
Met één klik al uw gegevens
Met uw persoonlijke account beschikt u op elk moment 
over alle belangrijke informatie zoals machine- en garan-
tieoverzichten, de pick-up service en nog veel meer.

Volledige reparatie
Incl. originele Festool-onderdelen en diverse 
veiligheidstesten
Uw machine krijgt een all-in reparatie - met garantie van 
6 maanden. Wij repareren niet alleen, maar testen uw 
machine en stellen deze af. De experts van onze repara-
tieservice zorgen met grote kundigheid nauwgezet en snel 
voor uw machine.

Hallo hotline!
Uw contactadres voor al uw vragen
Rechtstreeks contact opnemen met Festool is altijd de 
beste keuze om snel en eenvoudig antwoorden op uw 
vragen te krijgen. Of het nu om advies, support of repa-
ratie gaat: u kunt altijd contact met ons opnemen.

• Gekoppeld met myFestool account - 
 al uw machines direct inzichtelijk
• Direct een reparatie aanmelden bij Festool
• Koppeling met de nieuwe Bluetooth- accu’s - 
    inzicht in status, capaciteit en uitvoeren 
    van updates
• En nog veel meer...

Download nu de app via de Appstore 
of Google PlayStore

 Direct een reparatie aanmelden bij Festool
 Koppeling met de nieuwe Bluetooth- accu’s - 

Handig
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Stabiliteitsbalk

Spreid-
beveiliging 

Brede D-sport 
(45 mm)

Ruime sport 
afstand van 
27 cm

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Mounter 2- en 3-delig
Professionele ladder met sterk I-profi el. In de 
vestiging kunnen we u het verschil duidelijk 
laten zien. De Mounter heeft 2- en 3-delige 
reformladders, herkenbaar aan de extra brede 
sport van 45 mm. Rubberen toprollen om in- en 
uitschuiven te vergemakkelijken, maar ook ter 
voorkoming van beschadiging aan de gevel. De 
veiligheidsstop zorgt ervoor dat de ladder niet 
te ver uitgeschoven kan worden. 
143.265.1401-04/11-14

2-DELIG VANAF  363,00

285,00

Artikelnummer Sporten Max.
werkhoogte

Normaal Nu

2-delig
143.265.1401 2 x 8 4,80 m € 363,00 € 285,00
143.265.1402 2 x 10 5,90 m € 412,00 € 325,00
143.265.1403 2 x 12 6,90 m € 455,00 € 359,00
143.265.1404 2 x 14 7,70 m € 527,00 € 415,00
3-delig
143.265.1411 3 x 8 6,15 m € 592,00 € 465,00
143.265.1412 3 x 10 7,50 m € 652,00 € 509,00
143.265.1413 3 x 12 8,80 m € 766,00 € 599,00
143.265.1414 3 x 14 10,1 m € 902,00 € 705,00

Automatisch 
vergrendelende 
schommelhaak

Incl. toprollen
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5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

2- of
3-delig

Ruime 
sportafstand
van 28 cm

Uitgebogen bomen
voor extra stabiliteit

Incl. toprollen voor 
makkelijk uitschuiven 
van de ladder

Spreid-
beveiliging

Reformladder Nevada 
2 of 3-delig
Ergonomische ladder, ook veilig bij vrij-
staand gebruik. Heeft extra lengte door 
royale sportafstand van 28 cm. Veiligheid 
wordt gegarandeerd door de drukvaste 
spreidbeveiliging en de opsteekhaken die 
de afzonderlijke ladderdelen vergrendelt. 
Daarnaast uitgevoerd met uitgebogen 
bomen voor extra stabiliteit. 
143.265.1761-64 / 71-74

3-delige Reformladder
143.265.1771 3 x 8 6,65 m € 422,00 € 329,00
143.265.1772 3 x 10 8,30 m € 516,00 € 405,00 
143.265.1773 3 x 12 9,10 m € 600,00 € 469,00 
143.265.1774 3 x 14 10,2 m € 678,00 € 529,00

Artikelnummer Sporten Max. werk-
hoogte

Normaal Nu

2-delige Reformladder
143.265.1761 2 x 8 4,90 m € 260,00 € 205,00
143.265.1762 2 x 10 6,05 m € 348,00 € 275,00
143.265.1763 2 x 12 7,10 m € 380,00 € 299,00
143.265.1764 2 x 14 7,90 m € 447,00 € 349,00

2X8 REFORM VANAF  260,00

205,00
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11-TREEDS  337,00

275,00
13-TREEDS  414,00

329,00

Handige 
toolbag

Veilige 
stabiliteitsbalk

Veilig in- en 
uitschuiven

Telescopische ladder 
Smart Up Pro
Eerste telescopische ladder met een geïnte-
greerde muurafhouder en toolbag. Voorzien van een stabiliteits-
balk en anti-slipvoeten voor extra veiligheid, extra diepe sporten 
voor prettig staan op de trap. Het soft-close systeem maakt het 
mogelijk de ladder heel geleidelijk in te schuiven waarbij uw 
vingers beschermd zijn. De geïntegreerde toolbag is handig voor 
gereedschap wat u direct stand-by moet hebben. Verkrijgbaar 
met 11 tredes (max. werkhoogte 420 cm), maar ook met 13 tredes 
(max. werkhoogte 480 cm). 
143.265.2540-41

Artikelnummer Type Stahoogte* Treden Nu
Enkel oploopbaar
143.265.2003 TGB-3 0,70 m 3 € 165,00 
143.265.2004 TGB-4 0,95 m 4 € 185,00 
143.265.2005 TGB-5 1,20 m 5 € 205,00 
143.265.2006 TGB-6 1,40 m 6 € 235,00
143.265.2007 TGB-7 1,65 m 7 € 279,00
143.265.2008 TGB-8 1,90 m 8 € 295,00
143.265.2010 TGB-10 2,35 m 10 € 369,00
143.265.2012 TGB-12 2,80 m 12 € 429,00

Dubbel oploopbaar
143.265.2103 TDO-3 0,70 m 2 x 3 € 189,00
143.265.2104 TDO-4 0,95 m 2 x 4 € 209,00
143.265.2105 TDO-5 1,20 m 2x 5 € 239,00
143.265.2106 TDO-6 1,40 m 2 x 6 € 269,00
143.265.2107 TDO-7 1,65 m 2 x 7 € 305,00
143.265.2108 TDO-8 1,90 m 2 x 8 € 349,00
143.265.2110 TDO-10 2,35 m 2 x 10 € 439,00
143.265.2112 TDO-12 2,80 m 2 x 12 € 529,00

* Max. werkhoogte = stahoogte + 2 mtr.

Taurus TGB/TDO
Zwarte enkel en dubbel oploopbare industrietrap. 
Antislip-coating op de steunbeugel voor extra grip. 
Zwarte coating is vuilafstotend en geeft niet af. 
Voorzien van 2 bordessen en omsloten scharnier-
systeem voor extra stabiliteit.
143.265.2003-12 / 2103-12

3-TREEDS DUBBEL 
OPLOOPBAAR VANAF

189,00

3-TREEDS ENKEL 
OPLOOPBAAR VANAF

165,00

5 

jaar
garantie

 

150 kg
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NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)
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5 
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NEN
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5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)
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Laddermat
Ideaal hulpmiddel voor veilig 
gebruik van ladders. Dankzij de 
mat kan de ladder niet onderuit 
glijden of verschuiven. Stroef 
op vrijwel elke ondergrond. 
143.269.8523

VAN  63,00

55,00

Muurafhouder  
Handig hulpje om de ladder op werk-
afstand van de muur te houden, of de 
dakgoten niet te beschadigen.
143.269.8504 

Muurafhouder met toprollen
Incl. toprollen en bakje! Slimme toepassing voor 
elke professionele ladder. Voor meer afstand tot de
gevel om werkzamheden gemakkelijker te kunnen 
uitvoeren. Toprollen maken het uitschuiven van je
ladder heel eenvoudig. Met het handige bakje heb je 
een praktische plek voor je gereedschap. Ook wel zo 
veilig. Een waardevolle toevoeging voor op elke ladder. 
Stabiel, veilig en eenvoudig te plaatsen. 
143.269.8505

Uitwijkconsole 0.75-1.35 (verstelbaar)
Door toepassing van de uitwijkconsole op de rolsteiger is de 
dakkapel veilig en volledig bereikbaar. Wanneer er voldoende 
platformen en leuningframes aanwezig zijn, zijn er slechts 
2 uitwijkconsoles nodig om veilig te kunnen werken. De 
Altrex aluminium uitwijkconsoles zijn toepasbaar op elk type 
rolsteiger uit de RS Tower 5 serie. Toepasbaar op iedere ge-
wenste hoogte en bijna iedere helling. De maximale belasting 
bedraagt 200 kg/m2. Te gebruiken met 1 of 2 platformen.
143.260.2549

459,00

VAN  68,00

59,00

VAN  172,00

145,00

Varitrex teleprof
Lichte telescopische ladder, voor vele professionele werkzaamheden
inzetbaar. Dankzij het telescopische Telelock vergrendelingsmecha-
nisme multifuntioneel te gebruiken, zoals bij ongelijke ondergronden 
zoals een trapgat. Extra veiligheid door 3-PIN Autolocking® scharnier-
systeem, wat scharnier borgt in elke postie. Neemt bijzonder weinig 
ruimte in bij transport. 
143.265.8533-34

VANAF  421,00

335,00

Artikelnummer Sporten Max. werkhoogte Normaal Nu
143.265.8533 4 x 4 5,00 meter € 421,00 € 335,00
143.265.8534 4 x 5 6,25 meter € 511,00 € 439,00

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Uniek TELELOCK® vergrendelingsmecha-
nisme maakt meerdere werkhoogtes mogelijk
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Vouwsteiger RS 44-POWER
Voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. 
Deze compacte vouwsteiger heeft een basis 
van 0,75 x 1,85 m. Het platform is op diverse 
niveaus instelbaar.
• Met scharnierprincipe simpel in- en uit te 
 klappen;
• Gedemonteerd door standaard deur-
 openingen te rijden;
• Sok onderaan het frame biedt extra 
 robuustheid;
• Met dubbel geremd kunststof wiel á 
 150 mm diameter met rubber loopvlak;
• Houten platform met zwaar anti-slipprofi el

voorzien van opwaaibeveiliging.
143.260.1959

Platform Fiber-Deck RS5
Platform Fiber-deck RS5 mét/zonder luik, 
ideaal voor gebruik op de rolsteiger RS5. 
Deze platformen zijn 30% lichter van 
gewicht dan houten platformen! Dus 
sneller opbouwen, minder zwaar tillen, 
makkelijk verplaatsen. Tevens voorzien 
van opwaaibeveiliging. Lengte: 245 cm.
143.260.1977/87

Innovatieve platform haak, 
bouw nóg sneller op

143.260.1959 
VOUWSTEIGER 
4400 POWER

VAN  302,00

275,00

RS 44-power opzetstuk
Opzetstuk voor vouwsteiger RS44 Power met gratis 
kraagbuisset! Op deze wijze verhoogt u veilig en 
optimaal uw steiger.
143.260.1961

Incl. 
GRATIS

kraagbuis-
set bij 

opzetstuk

153,00

Artikelnummer Lengte Luik Normaal Nu
143.260.1987 245 cm Nee € 351,00 € 315,00
143.260.1977 245 cm Ja € 409,00 € 369,00

VANAF  351,00

315,00
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Safe-Quick® 2 Guardrail RS5
Dé manier om uw werkzaamheden op de RS5 steiger nog veiliger uit 
te kunnen voeren. Door deze slimme vinding ben je continu beschermd 
tijdens de opbouw van de steiger. Bijkomende voordelen zijn o.a. het 
gevelvrij kunnen werken, minder onderdelen nodig voor de opbouw, ver-
keerd opbouwen is vrijwel onmogelijk en nog sneller kunnen opbouwen. 
Verkrijgbaar in drie lengtes: 185, 245 en 305 cm.
143.260.2555-57

Veilig
Safe-Quick® 2 Guardrail RS4
Voor deze guardrails geldt dat u uw RS4 steiger nog veiliger uit kunt 
voeren. Door deze slimme vinding bent u continu beschermd tijdens de 
opbouw van de steiger. Verkrijgbaar in twee lengtes: 185 en 245 cm. 
Voordelen zijn o.a.
• Het gevelvrij kunnen werken
• Minder onderdelen nodig voor de opbouw
• Verkeerd opbouwen is vrijwel onmogelijk
143.260.2558-59

143 SAFE QUICK2 
GUARD RAILS

Meer weten?
Bekijk vóóral 

de video

Artikelnummer Lengte Normaal Nu
143.260.2558 185 cm € 185,00 € 169,00
143.260.2559 245 cm € 201,00 € 185,00

Artikelnummer Lengte Normaal Nu
143.260.2555 185 cm € 196,00 € 185,00
143.260.2556 245 cm € 212,00 € 199,00
143.260.2557 305 cm € 232,00 € 219,00

185 CM VANAF  185,00

169,00

185 CM VANAF  196,00

185,00

Scaffold disc set
4-delige set, waarmee je de 
steiger en omgeving voor 
onnodige schade behoedt. 
Eenvoudig op de hoeken van je 
steiger te bevestigen. De steiger 
is hiermee rondom beschermd. 
Voorkom schade aan je wand, 
kozijn, radiator of deurpost. 
Geschikt voor iedere steiger.
143.260.2551

4 STUKS:

70,00

Alle prijzen zijn excl. BTW

Doorloopframe breed 135-28-7 RS5
Geschikt voor zowel aan de gevelzijde als de straatzijde. Door 
middel van het doorloopframe kan een veilige doorgang gecreëerd 
worden. Het frame beschikt over zeven sporten à 135 mm. 
143.260.2561

275,00

Handig

Geschikt voor 
elke steiger
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Houten kantplanken

Max. werkhoogte 9,2 m

Steigeraanhanger Deluxe
De meest complete steigeraanhanger die u snel 
en veilig naar uw volgende klus brengt. Met de 
dubbele borging en het innovatieve borgings-
mechanisme is het steigermateriaal gemakkelijk 
vast te zetten tot max. 750 kg. Geschikt voor 
smalle en brede rolsteigers.
143.274.0021

RS TOWER 42-S Safe-Quick2 
Zéér veilige en complete rolsteiger voor de echte professional. Met het
vernieuwde Safe-Quick2 Guardrail worden vóór het betreden van platformen
permanente leuningen geplaatst. Elk platform is te belasten tot 250 kg. Platformhoogte 7,20 mtr,
werkhoogte 9,20 mtr. De steiger wordt o.a. geleverd met 8 opbouwframes, 4 wielstaanders met
wiel, 3 houten platformen mét luik, één zonder luik, 8 stuks Safe-Quick2 Guardrails, 2 horizon-
taalschoren, 2 stuks driehoekstabilisatoren én een kantplankset.
143.260.1424

143 SAFE QUICK2 
GUARD RAILS

Meer weten?
Bekijk vóóral 

de video

Wiel ø 200 mm

Safe-Quick2 Guard Rails

VAN  3.821,00

2.895,00

VAN  2.575,50

1.625,00
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probin Aalsmeer
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probin Borne
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
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probin Edese IJzerwaren
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0527-699 677 / info@probintelder.nl

probin Goor
Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl
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Cruquiusweg 37b, 2102 LS Heemstede
023-528 68 42 / info@probinheemstede.nl
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038-331 44 30 / info@probintelder.nl
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071-331 40 29 / info@probinroelofarendsveen.nl

probin Soest
Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

probin Zutphen
De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl
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RS TOWER 52 Rolsteiger breed
De RS TOWER 52 is de rolsteiger waar je op kunt bouwen, zowel binnen als buiten. Het systeem is uit te 
breiden met alle componenten uit de RS TOWER 5-serie. Bovendien kun je de steiger koppelen aan an-
dere toepassingen, zoals een loopbrug of uitwijkconsole. Daarmee is jouw rolsteiger naast sterk en veilig 
vooral ook heel fl exibel. Je creëert je eigen maatwerk met de RS TOWER 52 die met de Safe-Quick® 
uitvoering er bovendien voor zorgt dat je altijd rondom beschermt bent en veilig staat op grote hoogte.
143.260.1440-42

Technische gegevens:
• Werkhoogte: 7,2 of 8,2 of 9,2 m
• Platformhoogte: 5,2 of 6,2 of 7,2 m
• Type platform: Fiber-Deck®
• Opbouwmethode: Safe-Quick®
• Gevelvrij: Ja

Geleverd met:
• Opbouwframe breed
• Wielstaander met wiel 
    (dubbel geremd)
• Lichtgewicht Fiber-deck 
    met/zonder luik 
• Safe-Quick guardrails
• Diagonaalschoren
• Horizontaalschoren
• Driekhoekstabilisatoren
• Kantplankset aluminium

VANAF  4.899,00

3.999,00

Artikelnummer Platform-
hoogte

Werk-
hoogte

Normaal Nu

143.260.1940 5,20 m 7,20 m € 4.899,00 € 3.999,00
143.260.1941 6,20 m 8,20 m € 5.605,00 € 4.849,00
143.260.1942 7,20 m 9,20 m € 6.150,00 € 5.065,00


