
R200
STALEN FRAMESTEIGER



VALGEVAAR UITGESLOTEN

Waar veel andere steigersystemen nog gebruik maken van een 
geïmproviseerde voorloopleuning is deze bij de R200 steiger een 
volwaardig onderdeel. Door het gebruik van H-frames is er altijd 
een complete leuning aanwezig bij het betreden van de bovenste 
vloer. In de montage fase hoeft er daarom ook niet gewerkt te 
worden met hinderlijke harnasgordels en lijnen. Het platform en 
het leuningframe worden eenvoudig vanaf de ondergelegen vloer 
gemonteerd. Na het verankeren van de slag is de volgende vloer 
veilig via een ladder te bereiken en kan de daarop volgende slag 
direct worden opgebouwd.

R200 - STALEN FRAMESTEIGER 

De R200 framesteiger is ideaal voor het uitvoeren van 
onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan een gevel. 
De unieke combinatie van H-frames en leuningframes zorgt 
ervoor dat deze steiger snel en zonder valgevaar opgebouwd 
kan worden. De extra brede platformen maken het passeren 
van een luik een stuk gemakkelijker en ook op het platform 
is het eenvoudiger om elkaar te passeren.

De R200 steiger is ontwikkeld met aandacht voor comfort en veiligheid 
in alle fasen van de toepassing. De gebruiker merkt dit met name aan het 
voordeel van de 0,7m brede platformen en frames met een binnenmaat 
van 0,75m, waardoor je makkelijk door de steiger kan bewegen. En aan 
de solide spieverbindingen die de steiger veel stijfheid geven. Factoren 
die belangrijk zijn bij het uitvoeren van precisiewerk, zoals bijvoorbeeld 
schilderen in combinatie met andere herstelwerkzaamheden.   

“IK STA ALTIJD VEILIG 
ACHTER EEN LEUNING, 
OOK TIJDENS HET 
OPBOUWEN EN AFBREKEN.”



Vloerhoogte

6 8 10

2+2 (4) CS002206 CS002208 CS002210

2+3 (5) CS002306 CS002308 CS002310

3+3 (6) CS003303 CS003308 CS003310

Vloerhoogte

6 8 10

2+2+2 (6) CS022206 CS022208 CS022210

2+3+2 (7) CS023206 CS023208 CS023210

2+3+3 (8) CS023306 CS023308 CS023310

3+3+3 (9) CS033306 CS033308 CS033310Va
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Vloerhoogte

6 8 10

2+2+2+2 (8) CS222206 CS222208 CS222210

2+2+3+2 (9) CS223206 CS223208 CS223210

2+2+3+3 (10) CS223306 CS223308 CS223310

2+3+3+3 (11) CS233306 CS233308 CS233310

3+3+3+3 (12) CS333306 CS333308 CS333310
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Polyrack - basis Polyrack - basis compleet Polyrack - basis 
compleet op wielen

Polyrack - 
basis compleet 

& met rooster

R200 - OPTIES

TRANSPORT

VEILIG EN COMFORTABEL

ALTIJD ACHTER 
EEN LEUNING

SNELLE 
MONTAGE

=

1 3

EXTRA BREDE DOORLOOP 750 MM

Opvouwbare 
polyrack

730 MM

RUIME 
TOEGANG



“EEN STEIGER MET LEKKER 
VEEL DOORLOOPRUIMTE 
TUSSEN DE STAANDERS.”

VAN EEN ENKEL WOONHUIS TOT 
EEN VOLLEDIG FLATGEBOUW
De R200 framesteiger is breed inzetbaar voor onderhoudswerk 
met een beperkte opslag van materiaal, zoals schilder-, voeg- en 
stukadoorwerkzaamheden. Door de smalle basis is de steiger ook 
goed in te zetten in de binnenstad. De steiger is eenvoudig uit te 
breiden van een paar velden voor de buitengevel van een woonhuis 
tot de volle breedte van een kantoorpand met meerdere bouwlagen.

‘MET GEBRUIK VAN DE CONSOLES 
KAN IK DE RAMEN OOK ALTIJD NAAR 
BUITEN TOE OPENEN.”

VOORDELEN VAN 
DE R200 STEIGER
• Goede doorgang door extra brede werkvloer en frames

• Makkelijke toegang via extra grote luikopening 

• Snelle montage met de geïntegreerde leuning

• Uitbreidbaar met o.a. consoles en kapconstructie

• Platformen met houten vloer geschikt voor klasse 3 (200kg/m2) 

• Voldoet aan NEN-EN 12810 en NEN-EN 12811



VESTIGINGEN

VCA * *
NEN-EN-ISO 9001
Gecertificeerd

Amsterdam Tel.     amsterdam@skyworks.nl
Arnhem  Tel.     arnhem@skyworks.nl
Drachten  Tel.    drachten@skyworks.nl
Rotterdam Tel.     rotterdam@skyworks.nl
Utrecht Tel.     utrecht@skyworks.nl
Zwolle  Tel.     zwolle@skyworks.nl
Hoofdkantoor  Tel.    info@skyworks.nl

020 - 6971518
026 - 3219155
0512 - 538485
010 - 4222577
030 - 2880524
038 - 4605550
010 - 5140050


