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Double Decker Altijd dé beste huishoudtrap!Double Decker Altijd dé beste huishoudtrap!

DOUBLE DECKER - aluminium trap

Omschrijving  Art.nr. Type
Aantal 
treden

Opberg lengte 
(m)

Stahoogte
(m)

Max. 
werkhoogte (m)

Gewicht
(kg)

Enkel oploopbaar 501103 D 803 3 1.45 0.60 2.60 4.8
met dubbele trede 501104 D 804 4 1.65 0.85 2.85 5.4

501105 D 805 5 1.90 1.05 3.05 6.0
501106 D 806 6 2.10 1.25 3.25 7.1
501107 D 807 7 2.35 1.45 3.45 8.2
501108 D 808 8 2.60 1.70 3.70 9.4

Verkrijgbaar in 3- t/m 8- treeds uitvoering voor diverse werkhoogtes.

De Double Decker huishoudtrap is vernieuwd. Mét 
de nieuwe SmartBox, de HandGrip, het vertrouwde 
DoubleDeck, de Altrex Mobile Safety® QR-code voor 
de gebruiksaanwijzing en de moderne kleurstelling. 
De Double Decker van Altrex is en blijft altijd dé beste 
huishoudtrap! 

De lichtgewicht aluminium Double Decker is veilig, 
stabiel en nu voorzien van nog meer handige extra’s. 
De nieuwe SmartBox is handig om materiaal in of op 
te leggen tijdens het klussen of huishouden. Met de 
nieuwe HandGrip is het bordes nu nog gemakkelijker 
te borgen en te ontgrendelen. 

De naam van de Double Decker is ontleend aan het 
DoubleDeck: de handige dubbele trede en het bordes 
met speciale antislip coating in de kleur antraciet. 
Hiermee ontstaan twee comfortabele werkplekken met 
extra stagemak. Door de combinatie van antraciet grijs, 
aluminium en rood heeft de trap weer een eigentijds 
uiterlijk gekregen. 
Mooi en onmisbaar in elk huis!  

De Altrex Mobile Safety QR-code is afgebeeld op de 
zijkant van de trap. Hiermee is de gedigitaliseerde 
gebruiksaanwijzing altijd snel en eenvoudig te 
raad plegen voor extra veiligheid.

Want voor veilig werken op hoogte kies je voor Altrex. 
Relax. Het is een Altrex.

VEILIG

Warenwet

Voldoet aan alleeisen van de Warenwet

 

150 kg

MAX.

Productvideo:
Scan de QR-Code

of ga naar 
www.altrex.com/code92011
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•  Door het deksel van de SmartBox te 
openen ontstaat een groot werkvlak

•  In de SmartBox en op het deksel 
kunnen kleinere en grotere materialen 
worden gelegd, zoals een verfblik en 
een kwast

SmartBox
•  Voor veilig en comfortabel 

klussen en huishouden
•  Kan open en gesloten worden 

gebruikt
•  Op het gesloten aluminium 

deksel kan eenvoudig materiaal 
worden gelegd

•  Tijdens het klussen is het veilig 
en handig om materiaal in en 
op de SmartBox te leggen

•  Er zijn 3 gescheiden ruimtes in 
de SmartBox: voor bijvoorbeeld  
hamer, schroeven en spijkers

•  Ook voor het huishouden is de 
SmartBox ideaal. Voor bijvoorbeeld 
emmer, spons en zeem

•  De SmartBox is voorzien van een 
nieuwe handige rode emmerhaak

HandGrip
•  Met de ergonomische 

HandGrip kan het bordes 
prettig, gemakkelijk en veilig 
worden geborgd en ontgrendeld

•  De trap kan met behulp van de
HandGrip eenvoudig worden 
ingeklapt

•  Antislip treden voor extra veiligheid
•  Afgeronde treden maken de trap extra 

prettig in gebruik
•  Zeer sterke boom-trede verbinding 

voor extra veiligheid

•  Steunen tegen de robuuste 
bordesrand voelt prettig en 
comfortabel aan 

•  Met unieke ergonomische HandGrip 
op het bordes

•  De Altrex Rode Trede wordt gevormd 
door de rode bordesrand en geeft de 
maximaal veilige stahoogte aan

DoubleDeck
•  Het DoubleDeck bestaat uit 

de unieke dubbele trede en 
het bordes met speciale antislip 
coating in de kleur antraciet

•  Op twee plaatsen een zeer groot 
stavlak voor extra veiligheid, 
comfort, stabiliteit en zekerheid

•  Altrex Mobile Safety® QR-code 
voor de gebruiksaanwijzing: 
altijd bij de hand voor extra 
veiligheid

•  QR-code voor de productvideo 
met alle voordelen

•  Extra grote slijtvaste trapvoeten 
zorgen voor extra stabiliteit

•  Lichtgewicht aluminium trap
•  Gemakkelijk te verplaatsen
•  Compact opbergen
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Sterkte eisen EN 131 
Exigences de rigidité EN 131
Strength requirements EN 131
Stärke Anforderung EN 131

Requisitos de resistencia EN 131

kg

Verpakking
Alle Double Decker huishoud-
trappen worden geleverd met een 
verpakking waarop de voordelen 
van de Double Decker worden 
afgebeeld. De trappen worden 
ter bescherming in doorschijnend 
folie geleverd.

QR-code productvideo
De trap is voorzien van twee 
zogenaamde QR-codes op de 
sticker op de zijkant van de trap.
Met behulp van een smartphone 
geven de QR-codes direct digitaal 
toegang tot de productvideo en 
de gebruiksaanwijzing.
Op de productvideo zijn alle 
voordelen van de Double Decker 
goed zichtbaar.

Extra veiligheid:
gebruiksaanwijzing
QR-code + boekje
De Altrex Mobile Safety® QR-code 
op de sticker linkt naar de 
digitale gebruiksaanwijzing. 
Hiermee is de gebruiksaanwijzing 
altijd snel en eenvoudig te 
raad  plegen voor extra veiligheid!

Uiteraard worden de trappen ook 
altijd geleverd met onderstaand  
‘papieren’ boekje gebruiks-
aanwijzing. 
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