Uiterwaardenstraat 7
8081HJ Elburg
T. 0525-655383
E. info@mgacces.nl

PROFESSIONEEL
OP IEDERE HOOGTE

UW PARTNER

VERKOOP

MG-ACCÈS is uw partner in het veilig en efficiënt werken op hoogte.

Onderstaand een kleine greep uit ons assortimen.

Daarbij staat veiligheid, vanzelfsprekend, zeer hoog in het vaandel.
Dankzij onze jarenlange kennis, ervaring en ons brede assortiment
van klimmaterialen kunnen wij altijd maatwerk leveren.
Wij onderscheiden ons in:
• Vakkennis
• Een zeer gemotiveerd team
• Hoge kwaliteit van onze materialen
Vanaf
€ 76,-

• We leveren uit eigen voorraad, zowel staal als aluminium
• Vaste contactpersonen met kennis over alle projecten

VERHUUR
Heeft u tijdelijk een steigerconstructie, rolsteiger, gevelsteiger of
hangbrug nodig? Dan bent u bij ons óók aan het juiste adres.

MG-ACCES Bordestrap
3 treden € 76,4 treden € 89,5 treden € 103,-

6 treden € 119,Overige maten op aanvraag

Vanaf
€ 81,MG-ACCES Dubbele Trappen
6 treden € 135,3 treden € 81,Overige maten op aanvraag
4 treden € 101,5 treden € 115,-

Naast verkoop kunt u bij ons terecht voor verhuur van klimmateriaal.
Wij leveren diverse toepassingen en type steigers. Bijvoorbeeld brede
en smalle rolsteigers in verschillende hoogtes. Dankzij de standaardonderdelen kunt u in voorkomende gevallen voor uw eigen steiger
onderdelen bij ons huren bv. uitwijksteigers etc. Zo kan uw rolsteiger
bijvoorbeeld worden uitgebreid met uitwijkconsoles, anti-inklim, spindels
of loopbruggen.
Daarnaast bieden wij een ruim assortiment waaronder:
• Hoogwerkers (elk type)

• Schilderstellingen

• Hangbruggen

• Regen-afscherming

• Stalen steigers (Type Blitz en Allround)

• Dakrandbeveiliging

• Aluminium steigers

Vanaf
€ 199,-

Vanaf
€ 171,MG-ACCES Premium Ladders leverbaar twee- en driedelig
3x10
€ 268,2x10
€ 171,3x12
€ 313,2x12
€ 202,3x14
€ 404,2x14
€ 223,--

De MG-ACCES Vouwsteiger
Varianten op aanvraag

?
prijs
op aanvraag

De MG-ACCES HT/Fast-Clic Rolsteiger
1,35m x 2,50m x 8,20m werkhoogte.
(Ook leverbaar met steigeraanhanger)

Heeft u een vraag over een product of maatwerk?
Neem dan contact met ons op: 0525-655383
(Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.)

