
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS

MADE IN BELGIUM

Producten voor de  
professionele schilder

Veiligheid door innovatie

model

DT

model

PT

model

PTC

Professionele trapladder

Professionele trapladder  
in compacte uitvoering

Dubbele trapladder
> Dubbele trapladder met scharnierplatform  

voor professioneel gebruik
> Extra brede treden voor meer comfort
> Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2e 

scharnierplatform onder het bovenste platform
> Bestaat uit 2 trapgedeelten
> Verkrijgbaar met beugel vast of klapbaar  

(vanaf 5 treden) (in optie)

EU

EN 131

> Speciaal ontworpen voor professioneel gebruik
> Extra brede treden voor meer comfort
> Voorzien van een kunststofgereedschapsbakje bovenaan en 

scharnierend platform
> Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte
> Voorzien van een extra gelaste versteviging onderaan

> Compact ontwerp tot 20% lichter, speicaal voor de schilder 
> Ideaal voor afwerking zowel binnen als buiten 

(schilderwerken, decoratie, enz.) 
> Uitgerust met aluminium platform en gereedschapsbakje 
> Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte

With
polyester
coating

With
polyester
coating

With
polyester
coating

20% lichter  
door compact ontwerp

Speciaal voor  
schilders:  

haak om verfpot  
op te hangen

Al onze   
producten zijn   

voorzien van een 
 polyester coating.

Dankzij deze coating
blijven uw handen 
  steeds proper!

10
JAAR

GARANTIE

Verkrijgbaar  
met klapbeugel

Materiaalplatform



model

C

model

D

model

SCH

model

RS/VS

2-delig

Omvormbare ladder

3-delig 

Omvormbare ladder 

Steigers

Schragen

> Uitschuifbaar, uiteenneembaar en omvormbaar tot 
dubbele ladder (tot en met model 2 x 16)

> Mogelijk om steeds in 100% horizontale positie  
(en dus uiterst comfortabel) te werken dankzij speciale  
ergonomische constructie sporten ladders

> Gevelrollen voorzien vanaf 2 x 14 sporten

> Uitschuifbaar, uiteenneembaar en omvormbaar tot dubbele ladder (tot en met 
model 3 x 16)

> Mogelijk om steeds in 100% horizontale positie (en dus uiterst comfortabel) te 
werken dankzij speciale ergonomische constructie sporten ladders

> Gevelrollen voorzien vanaf 3 x 12 sporten

> Uitgebreid gamma steigers met als basis de VS30 vouwsteiger 
die kan uitgebreid worden tot rolsteiger of zelfs gevelsteiger

> Mogelijkheid van omvormen tot dakkapelsteiger  
(met uitwijkconsole)

> Nieuwe voorloopleuning (4S systeem) voor veiliger werken
> Mogelijkheid om te  

werken op trappen

> 2 schragen met platform vormen een ideale werktafel
> Nieuwe spreidbeveiliging 100% zeker

With
polyester
coating

With
polyester
coating

www.solide.com

Speciaal voor  
schilders:  

ladderlimb

Scharnier- 
voetjes

Telescopische
ladderafstands-

houder

Speciaal voor  
schilders:  

schildersbakje

EU

EN 131

10
JAAR

GARANTIE Al onze   
producten zijn   

voorzien van een 
 polyester coating.

Dankzij deze coating
blijven uw handen 
  steeds proper!
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