
Veilig en ergonomisch werken op hoogte



30%
van alle 

arbeidsongevallen 
gebeurt door 

vallen van hoogte

VALGEVAAR
is de meest 

voorkomende 
oorzaak van een 
arbeidsongeval

De KANS
op een ernstig 

arbeidsongeval is 
de laatste jaren 

STEEDS 
GROTER 

geworden

 42%
van alle 

werknemers 
moet fysiek 
belastend 
werk doen

Werknemers die 
elke dag 

voorwerpen tillen of 
dragen hebben een 

GROTE KANS 
op (blijvende) 
rugklachten 

Meeste 
arbeidsongevallen 

gebeuren in de 

BOUW EN 
INDUSTRIE

De vitaliteit 
van medewerkers 
spelen een steeds 

PROMINENTERE 
ROL in organisaties 

FACTS 
& 

FIGURES



ERGONOMIE 
Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is 

vooral bekend in arbeidssituaties. Het is afgeleid van 

de Griekse woorden 'ergon' (werk) en 'nomos' (wet) en 

moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid 

van de werknemers verzekerd wordt.

“
“

VEILIGHEID
Zekerheid voor 
medewerker en 

directe omgeving

COMFORT 
Makkelijk en eenvoudig 

te hanteren

GEZONDHEID 
Lage fysieke belasting, 

minimaliseren van valrisico’s

WERKHOUDING 
Optimale houding, 

ergonomisch verantwoord

GEBRUIKSGEMAK 
Slimme oplossingen, 

intuïtief werken

ONZE PIJLERS

ERGONOMISCH 
Afgestemd op een 
optimale werkplek
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Veilig en ergonomisch werken op hoogte

TRAPLEUNING
Veilig betreden van de trap

GEWICHT
Maximaal gewicht van 

de trap is 15 kg

XL PLATFORM
Geschikt voor werkschoenen

1000 MM TRAPBEUGEL
Veilige en stevige werkplek

EIFEL Platformtrap

Ergonomisch, comfortabel en extra veilig. De Eifel platformtrap is dé trap voor de 
vakkundige professional. De Eifel kenmerkt zich door zijn extra grote platform. Hierop sta je 
prettig, wat vooral een voordeel is wanneer je wat langer op hoogte werkt. Met de leuningen 
van de trap heb je voldoende houvast als je de trap betreedt. Dat is wel zo veilig. Het handige 
gereedschapsbakje zorgt er verder voor dat je het gereedschap altijd bij de hand hebt mocht 
je het nodig hebben.

MAXIMAAL 
TILGEWICHT15 KG

EXTRA BREDE TREDEN
Voor comfort en veiligheid



Veilig en ergonomisch werken op hoogte

SAFE-QUICK® GuardRail

De naam zegt het al: veilig en snel. Met de Safe-Quick® GuardRail rolsteiger ben je rondom 
goed beschermd, al voordat je het platform betreedt. Met deze leuning van Altrex was 
op- en afbouwen nog nooit zó veilig. 

Safe-Quick® GuardRail maakt veilig werken op hoogte heel bereikbaar. Verkeerd 
opbouwen is vrijwel onmogelijk. Zo creëer je gegarandeerd een veilige en ergonomische 
werkplek.

SCHOORARMEN
Loodrechte tilrichting

SAFE-QUICK® 2
75% minder tilbewegingen

DUBBELE 
SCHOOR

Veilige werkplek 

voor het betreden 

van het platform

MAXIMAAL 
TILGEWICHT10 KG



PLATFORMHAAK
Nog sneller op- 

en afbouwen

GECENTREERDE 
HANDGREPEN

Platform(last) altijd 

recht getilt

LICHTGEWICHT
Halvering van de

tilbelasting

FIBER-DECK® Platform 
Sneller opbouwen, minder zwaar tillen, makkelijker verplaatsen. Het gebruik van lichtgewicht 
materialen maakt deze platformen 30% tot 50% lichter dan traditionele houten platformen. 

Fiber-Deck® platformen zitten vol handigheden. Twee dwarsliggers geven je stevige grip 
waardoor je de platformen ergonomisch optilt en verplaatst wat zorgt van een halvering 
van de tilbelasting. Met de innovatieve platformhaak bouw je nog sneller op en af. De 
opwaaibeveiliging is in het unieke ontwerp geïntegreerd.

MAXIMAAL 
TILGEWICHT17,5 KG



MiTOWER Steiger

Met slechts één paar handen veilig naar grote hoogte. Je bouwt de MiTOWER snel op en af zonder 
hulp van anderen. Het ontwerp van deze steiger dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. 
Stap voor stap naar hoogtes van 4, 5 en wel 6 meter. 

Dwarsliggers en een uniek ophangmechanisme in de platformen geven je maximale grip en 
maken het je extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en 
dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest stabiele in zijn soort. De 
MiTOWER is de ergonomische en veilige vervanger van de ladder.

OPBOUW
Door één persoon

FRAMES
Licht tilwerk, maximaal 

tilgewicht is 12,5 kg

MiTOWER
Vervangt de ladder

OPHANGMECHANISME

Verticaal transport van 

onderdelen

MAXIMAAL 
TILGEWICHT12,5 KG



Altrex B.V.
Postbus 30160

8003 CD Zwolle

+31 38 455 7777
verkoop@altrex.com

www.altrex.com

Veilig en 
ergonomisch 

werken op 
hoogte
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Ergonomisch 
getoetst door:

Stichting Ergonomie & Preventie


