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BBT KUIP TROLLEY, COMPLEET MET WIELEN 

De BBT Kuip trolley is ontwikkeld en geproduceerd voor de 

stucadoors. 

De trolley voldoet volledig aan de wettelijke eisen van 

minimaal 30cm hoogte. 

De trolley is zo ontwikkeld dat deze gedemonteerd zeer 

weinig ruimte inneemt terwijl het samenstellen heel simpel 

gehouden is en nauwelijks tijd in beslag neemt. De 

gemonteerde wielen van ø125 kunnen naar wens 

gemonteerd blijven of gedemonteerd worden. 

Onze trolley is in hoogtemaat 320mm en 400mm leverbaar 

en zijn beide ook zonder wielen te leveren. 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS H=320MM, Ø490 € 137,50  

ADVIES VERKOOPPRIJS H=400MM, Ø490 € 145,00  

BBT KUIP TROLLEY, ZONDER WIELEN 

De BBT Kuip trolley is ontwikkeld en geproduceerd voor de 

stucadoors. 

De trolley voldoet volledig aan de wettelijke eisen van 

minimaal 30cm hoogte. 

De trolley is zo ontwikkeld dat deze gedemonteerd zeer 

weinig ruimte inneemt terwijl het samenstellen heel simpel 

gehouden is en nauwelijks tijd in beslag neemt. 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS H=320MM, Ø490 € 99,00  

ADVIES VERKOOPPRIJS H=400MM, Ø490 € 107,50  
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BBT XL KUIP TROLLEY, COMPLEET MET WIELEN 

De BBT XL Kuip trolley is ontwikkeld en geproduceerd voor 

de project stucadoors. 

De trolley voldoet volledig aan de wettelijke eisen van 

minimaal 30cm hoogte. 

De trolley is zo ontwikkeld dat deze gedemonteerd zeer 

weinig ruimte inneemt terwijl het samenstellen heel simpel 

gehouden is en nauwelijks tijd in beslag neemt. 

In tegenstelling tot de standaard kuiptrolley heeft deze XL 

trolley een diameter van 650mm en kan deze een last 

dragen tot 250 Kg. 
 

ADVIES VERKOOPPRIJS H=320MM, Ø650 € 150,00  

BBT KUIPDRAGER 

De BBT Kuipdrager is een alternatief voor onze kuiptrolley. In 

tegenstelling tot de trolley heeft de drager geen wielen maar is deze 

wel ook deelbaar. Deze drager is ideaal voor kleinere ruimtes en 

zeer voordelig in prijs. Aan de onderzijde zitten kunststof doppen ter 

voorkoming van vloer beschadigingen. Totale hoogte ca. 350 mm. 

 

 

 

 

 

ADVIES VERKOOPPRIJS H=350MM, Ø490 € 95,00 

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  
 


