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RUIM 100 JAAR KWALITEIT EN ERVARING

aantal sporten 4x4 4x5 4x6 
werkhoogte 338 394 483
ladderlengte in cm 450 569 691 
traplengte in cm 218 273 332 
transportlengte in cm 140 169 199 
gewicht in kg 15 19 24 
artikelnummer 235300 235310 235320

prijs 315,- 359,- 395,-

De Multiladder Leveler
Door de twee telescopische poten kunt u talloze situaties 
de baas. Verkrijgbaar in een 4x4, 4x5 en 4x6

De oplossing voor al uw 
hoogte verschillen!

VANAF

€315,-

Rhino Pipe Tube lengte 3 meter
De Pipe Tube is universeel toepasbaar op de meeste 
dakdragers en/of imperiaal, voorzien van poedercoating 
en afsluitbaar aan beide zijde. 

Naast de minimale luchtweerstand is het product TÜV 
gecertificeerd door o.a. een crashtest van 20g. 

Met een lengte van 3 meter en een binnenmaat van 
150x150mm is de Pipe Tube uitermate geschikt voor het 
transporteren van glaslatten, elektrabuis en/of 
stuc-profielen. art.nr. 200225

van €285,-

voor
€199,-



WIENESE KLIMMATERIALEN, VEILIGHEID VOOROP

RS Expander 135 rolsteiger
•  Indien afstand tot gevel groter is dan 15 cm 

dienen er extra voorloopleuningen te worden 
gebruikt

• Voor gevelvrij gebruik
• VLP2 voorloopleuningen
• Standaard platformen

Meerprijs
licht gewicht
platformen

€300,-

Expander
voor

€2.695,-
art.nr. 223206GV

Steigertransporter (250) 
art.nr. 254652

voor
€1.299,-

nu setprijs
€3.895,-

Robuust nylon wiel met kantelrem en 
extra lange spindel. Gecentreerde as in 
geremde stand voor optimale stabiliteit.

Gevormde doorbouwpen voorkomt 
klemmen. Sporten rondom gelast. 
Wanddikte staanders 2 mm. voor 
meer sterkte en stabiliteit.

Platform voorzien van 4 handgrepen voor 
optimale handling. Dragers voorzien van 
poedercoating.

8,2
meter
werkhoogte

Disselslot
art.nr. 254643

voor
€25,- 



RS Expander 90
Werkhoogte 7 meter / Gevelvrij 
EN1004, klasse 3, EN1298
4  stuks Nylon wiel met spindel
6  stuks Opbouwframe 90-7
2  stuks Horizontale schoor 250
2  stuks Diagonale schoor 250
2  stuks VLP voorloopleuning 250
2  stuks Platform hout met luik 250
1  stuk Set aluminium inklapbare kantplanken
2  stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 2 extra VLP verplicht.

RS Expander 90 
Werkhoogte 9 meter / Gevelvrij
EN1004, klasse 3, EN1298
4 stuks Nylon wiel met spindel
8 stuks Opbouwframe 90-7
2 stuks Horizontale schoor 250
2 stuks Diagonale schoor 250
3  stuks VLP voorloopleuning 250
3 stuks Platform hout met luik 250
1 stuk Set aluminium inklapbare kantplanken
2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

*) Bij vrijstaand gebruik zijn 3 extra VLP verplicht.

7
meter
werkhoogte

voor
€1.895,-

art.nr. SA0813

9
meter
werkhoogte

voor
€2.395,-

art.nr. SA0822

Meerprijs
licht gewicht
platformen

€200,-

Meerprijs
licht gewicht
platformen

€300,-

Expander vouwsteiger met doorbouw 

Max. werkhoogte 6 meter 
EN1004, klasse 3
art.nr. 223581
4 stuks PU wiel 200 mm met spindel
1  stuk Expander vouwsteiger
2  stuks Opbouwframe 75-7
2  stuks Leuningframe 75-2
2  stuks Platform met luik 190
1  stuk Kantplankset aluminium 75x190
3  stuks Diagonale schoor 190
7  stuks Horizontale schoor 190
2  stuks Driehoek stabilisator 240
*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

voor
€1.299,-

6
meter
werkhoogte

Meerprijs
licht gewicht
platformen

€200,-



RS Expander / Euro135 VLP2
Werkhoogte 9 meter 
EN1004, klasse 3, EN1298
4  stuks Nylon wiel met spindel
8  stuks Opbouwframe 135-7
6  stuks VLP Voorloopleuning 250
2  stuks Horizontale schoor 250
4  stuks Diagonale schoor 250
3  stuks Platform hout met luik 250
2  stuks Platform hout zonder luik 250
1  stuks Set aluminium inklapbare kantplanken
2  stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

RS Expander / Euro 135
Werkhoogte 9 meter 
EN1004, klasse 3, EN1298
4 stuks Nylon wiel met spindel
8 stuks Opbouwframe 135-7
8 stuks Horizontale schoor 250
12 stuks Diagonale schoor 250
2  stuks VLP voorloopleuning 250
3 stuks Platform hout met luik 250
1 stuks Platform hout zonder luik 250
1 stuk Set aluminium inklapbare kantplanken
2 stuks Telescopische stabilisatoren 300-360 cm.
*) Bij vrijstaand gebruik zijn 4 driehoekstabilisatoren verplicht.

Expander
voor

€2.895,-
art.nr. SA0820

Euro
voor

€3.295,-
art.nr. SA0821

9
meter
werkhoogte

Meerprijs
licht gewicht
platformen

€400,-

9
meter
werkhoogte

Meerprijs
licht gewicht

vloeren
€500,-

Expander
voor

€3.295,-
art.nr. 223207V

Euro
voor

€3.595,-
art.nr. 222207V

www.wienese.nl
Neem eens

een kijkje op 
onze nieuwe 

website!



Galerij / balkon 
afscherming systeem
Klempalensysteem voor het afschermen van de 
meest voorkomende galerijen & balkons, in 15 min. 
geplaatst zonder gereedschap. Het systeem bestaat 
uit 3 klempalen met een instelbare hoogte van 2.4 tot 
2.9 meter. Daarna kan men met de binders het NVO 
windreductiegaas 2.57 x 6.00 meter bevestigen. 
art.nr. 227850

MADE BY DOLAN

Doorwerkkap 250cm
Snelle montage, flexibel instelbaar en universeel 
toepasbaar. art.nr. 222247

Doorwerktent 305cm 
Voor het afschermen tijdens regen of zonneschijn. 
Eenvoudig verrijdbaar in de goot. Instelbaar voor 
dakgoothoogtes van 4.30 tot 5.65m. 
art.nr. 222253

voor
€995,- 

voor
€695,- 

voor
€499,- 



PRODUCTEN UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ DE WIENESE SELECT DEALERS.
Energieweg 36, 3771 NA  Barneveld, Postbus 139, 3770 AC  Barneveld
 T 0342-404500, F 0342-404505, info@wienese.nl, www.wienese.nl

*Alle prijzen zijn strikt netto exclusief btw. 
Wijzigingen of drukfouten voorbehouden.

Flex-plateau voor bordestrap
art.nr. 500351

Master dubbele trap 
Dubbel oploopbare trap voorzien van gecoate stijlen 
met neerklapbare veiligheidsbeugel, en een 
hooggeplaatste drukvaste spreidbeveiliging.

2x2 treden voor €80-
Maximale werkhoogte 2.20 meter. art.nr. 328220

2x3 treden voor €140,-
Maximale werkhoogte 2.46 meter. art.nr.328230

2x4 treden voor €155,-
Maximale werkhoogte 2.69 meter. art.nr.328240

2x5 treden voor €175,-
Maximale werkhoogte 2.93 meter. art.nr.328250

2x6 treden voor €195,-
Maximale werkhoogte 3.16 meter. art.nr.328260

vanaf
€120,-

Master Bordestrappen
De Bordestrap is voorzien gecoate stijlen en een 
zelfontgrendelend bordes aan de bovenzijde voorzien 
van een gereedschapbakje.  

3 treden voor €120,-
Maximale werkhoogte 2.46 meter. art.nr.328630

4 treden voor €125,-
Maximale werkhoogte 2.69 meter. art.nr.328640

5 treden voor €139,-
Maximale werkhoogte 2.93 meter. art.nr.328650

6 treden voor €159,-
Maximale werkhoogte 3.16 meter. art.nr.328660

Flex-plateau DT
voor dubbele trap
art.nr. 500352 

voor
€34,95 

max. 25 kg

vanaf
€80,-

Het plaatsen en/of verwijderen is in een handomdraai 
gebeurd. Afmeting plateau 32 x 29,5 cm. 

voor
€34,95 


