
Relax. Het is een Altrex.
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Wijzigingen EN 1004 

Steigers zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen. Met de recent gewijzigde 
EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid 
een nieuw niveau. Zo kan het zijn dat de samenstellingen van diverse aanbieders van 
rolsteigers niet gelijk zijn aan elkaar. Om zeker te weten dat jouw steiger aan de 
nieuwste EN 1004 voldoet, kun je de steiger controleren op onderstaande kenmerken.

Rolsteigers

   Het eerste platform ligt op maximaal 3,40 m vanaf 
     de grond

   De afstand tussen de platformen is maximaal 2,25 m

   De platformen zijn aan 2 zijden geborgd tegen 
     opwaaien

   Het platform is ook tijdens de opbouw veilig te 
     betreden

   Elk platform heeft een heup- en knieleuning

   Het werkplatform heeft heup- en knieleuning 
     en kantplank

   De steiger heeft rondom 4 stabilisatoren

   Een sterkte en stabiliteitsberekening is beschikbaar

   De juiste handleiding is beschikbaar bij het product
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Wijzigingen EN 1004 

Steigers zijn er in vele soorten, maten en uitvoeringen. Met de recent gewijzigde 
EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid 
een nieuw niveau. Zo kan het zijn dat de samenstellingen van diverse aanbieders van 
rolsteigers niet gelijk zijn aan elkaar. Om zeker te weten dat jouw steiger aan de 
nieuwste EN 1004 voldoet, kun je de steiger controleren op onderstaande kenmerken.

Vouwsteigers tot 1 m platformhoogte

   4 zijden een heupleuning

   3 zijden een knieleuning

   Stabiliteit in de vorm van ballast of 
     stabilisatoren

Bij een platformhoogte tot 1 meter met 
extra valgevaar is aan 3 zijden een kantplank 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij het werken op 
verdiepingsvloeren waarbij de kans bestaat 
dat arbeidsmiddelen van de 
verdiepingsvloeren vallen (vastgesteld op 
basis van een RIE).

Relax. Het is een Altrex.


