BBT FLEX STEIGER
BBT group heeft voor de afbouwsector een
unieke FLEXSTEIGER in eigen beheer
ontwikkeld en geproduceerd.
Deze steiger is iets lager dan de bekende
kamersteiger, heeft een inklapbaar bordes,
gladde sporten en kunststof klauwen. Door de
bereikte afmetingen kan de flexsteiger in
nagenoeg iedere auto vervoerd worden. De
opbouwdelen van de flexsteiger produceren wij
volledig uit hoogfrequent gelaste glansbuis
waardoor deze niet afgeven aan de handen
tijdens gebruik. Dus geen zwarte handen!
Daarnaast zijn deze buizen sterker dan de
“normaal” toegepaste aluminium buizen wat het
risico op induiken sterk verminderd.
De kunststof klauwen zorgen ervoor dat de kans op schade op bestaande vloeren tot een minimum
beperkt worden terwijl de sterkte wel gegarandeerd blijft.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

275,00

BBT SPORTVERHOGER FLEXSTEIGER
De sportverhogers worden door ons vervaardigd uit stalen buis en strip
welke thermisch verzinkt worden. De sportverhogers zijn op elke gewenste
hoogte aan de vaste sporten op te hangen. Door de sportverhogers toe te
passen heeft men meer mogelijkheden om op ARBO verantwoorde wijze te
werken.
De sportverhogers geven de gebruiker de mogelijkheid om het bordes met
ca. 10cm te verhogen ten opzichte van de vaste sporten.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€ 25,00 / STUK

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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BBT WIELDRAGER
De BBT Wieldrager is een zeer handig hulpmiddel wanneer u met enige regelmaat
kamersteiger wielen uit uw steiger of trolley los meeneemt.

ADVIES VERKOOPPRIJS

€

30,00

ADVIES VERKOOPPRIJS 120MM (BIJ AFNAME VAN 20 STUKS)

€

57,00

ADVIES VERKOOPPRIJS 200MM (BIJ AFNAME VAN 20 STUKS)

€

58,50

BBT GEREEDSCHAP BAK
De BBT Gereedschapbak is een uit aluminium vervaardigde
bak welke makkelijk aan de bovensport van de steiger is te
hangen zodat u tijdens het werken uw gereedschappen en
bevestigingsmaterialen kunt opbergen maar toch dicht bij de
hand hebt. De bak is leverbaar in 120mm en 200mm breed.

* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Buyten Staalbouw B.V. van toepassing.
** De informatie in deze documentatie is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten.
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