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PROFESSIONELE ‘ONE’ ROLSTEIGER

Euroscaffold ‘One’ eenpersoonsrolsteigers zijn 
aluminium rolsteigers die door één persoon 
opgebouwd kunnen worden. In de steigervloer 
zijn haken bevestigd waaraan men de steiger
delen kan ophangen tijdens het opbouwen. Dit 
systeem maakt het mogelijk de steiger alleen op 
te bouwen.
Het basisdeel is te gebruiken als trolley waardoor de 
onderdelen eenvoudig vervoerd kunnen worden. 
Plaats de steigeronderdelen in de trolley en rijdt naar 
de gewenste opbouwplaats. De steiger past in een lift waar
door deze uitermate geschikt is voor indoor gebruik in o.a. 
hotels, sportcentra en theaters. Na gebruik is de rolsteiger 
door één persoon te demonteren. 
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VOORDELEN:
• Door één persoon op te bouwen
• Binnen 10 minuten gebruiksklaar
• Eenvoudig (de)monteren; weinig onderdelen
•  Compact Indoor te gebruiken 

bijvoorbeeld in hotels, sportcentra en theaters
• Geen gereedschap benodigd 
• Veilige werkomgeving op hoogte

ONDERDELEN & ACCESSOIRES
De Euroscaffold ‘One’ rolsteiger heeft slechts enkele onderdelen en 
is uit te breiden tot een werkhoogte van maximaal 6,2 meter. 

De onderdelen zijn:
• Opbouwframes
• Platform met luik
• Dubbele horizontaalschoren
• Kantplankenset
• Telestabilisator
• Wielen
• Borgclips

CERTIFICATEN
• NENEN 1004 klasse 3 norm
• EN 1298 norm

KEURING
Bij professioneel gebruik dienen de eenpersoons rolsteigers 
volgens de Arbowet jaarlijks gekeurd te worden. 
Voor particulieren is dit niet verplicht, maar dit wordt wel 
aangeraden. U kunt uw eenpersoons rolsteiger bij ons laten 
keuren, we hebben gecertificeerde keurmeesters in dienst. 
De keuring kan plaatsvinden bij u op locatie of bij ons in de 
Euroscaffold fabriek. Kijk voor de opbouwinstructies van de 
Euroscaffold ‘One’ rolsteiger op euroscaffold.com/handleidingen.

OVER EUROSCAFFOLD
Al ruim een decennium produceert Euroscaffold aluminium klimmaterialen en 
veiligheidsproducten, zoals (rol)steigers, kamersteigers, steigeraanhangwagens, 
trappen en ladders. De oorsprong van Euroscaffold ligt in de Zaanstreek en 
ondanks de enorme groei en ontwikkeling is het bedrijf de Zaanstreek altijd 
trouw gebleven. Euroscaffold beschikt over circa 10.000 m2 productie en 
distributieruimte en een ruime showroom met alle klimmaterialen op voorraad. 

CONTACT

Euroscaffold 
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
The Netherlands

T +31 (0)75 622 37 84
E info@euroscaffold.com
W euroscaffold.com
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