
DÉ SPECIALIST IN:
PROFESSIONEEL KLIMMATERIAAL 
VOOR BOUW EN INDUSTRIE



Meer dan 100 jaar ervaring in bouw en
industie

100 % Nederlandse producten. 

ALGA is specialist in maatwerk
klimmateriaal. Maatwerk kent geen
grenzen tot het 100% past!

ALGA ontwikkelt en produceert
professioneel aluminium klimmateriaal.
Onze kijk op veiligheid, kwaliteit en
maatwerk klimoplossingen worden vaak
als bijzonder ervaren, wij vinden het
gewoon. Praktisch, nuchter en betrokken:
zo maken wij al meer dan 50 jaar veilige
klimmaterialen voor professionals in de
bouw en industrie.

Voldoet aan de hoogte kwaliteit en
veiligheidsnormen!

http://www.alga.nl/


Professioneel
Klimmateriaal 
ALGA klimmateriaal is geschikt voor
professioneel gebruik en voldoet aan
de hoogst gestelde normen en
veiligheidseisen.



TRAPPEN:
ALUMINIUM TRAPPEN VAN ALGA 
DAT WERKT ZEKER!



Altijd veilig op hoogte
met de sterkste ladder...
Ieder hoogteverschil vraagt om een andere
oplossing en daar weten we bij ALGA als
geen ander het antwoord op. In welke
situatie pas je welk type ladder toe? Of het
nu een enkele ladder, reformladder of een
uitschuifbare ladder is, voor veel
professionals in de bouw en industrie zijn
onze aluminium ladders een solide basis
waarmee veilig en relaxt ieder
hoogteverschil wordt overbrugt. Kijk welke
aluminium ladder het beste bij jouw klus
past.

https://www.alga.nl/shop/c/ladders


TRAPPEN:
EEN PROFESSIONELE TRAP DAT
WERKT ZEKER!



ALGA trappen, dat
werkt zeker...
Ieder hoogteverschil en iedere klus
vraagt om een andere oplossing en daar
weten we bij Alga als geen ander het
antwoord op. In welke situatie pas je
welk type aluminium trap toe? En welke
werktrap past het beste bij de gewenste
werkhoogte. Voor veel professionals in
de bouw en industrie zijn onze
professionele trappen een solide basis
waarmee veilig en relaxt het
hoogteverschil overbrugt wordt. Kijk
welke professionele trap het beste bij
jouw klus past.

https://www.alga.nl/shop/c/trappen




Altijd een passende
bordestrap...
De verrijdbare bordestrappen van ALGA  zijn
volledige gelast en daardoor oersterk. De
trap maar ook het bordes is standaard
voorzien van leuningen waardoor de
werkplek gegarandeerd veilig is. Deze
professionele platformtrap voldoet aan de
Europese norm NEN EN 14122. Je wilt er
tenslotte zeker van zijn dat de bordestrap
waar jij of jouw medewerkers op werken
100% veilig is. 

https://www.alga.nl/shop/c/trappen/verrijdbare-bordestrap




Altijd een veilige
daktoegang...
Dakveiligheid begint natuurlijk met een veilige
daktoegang. Voor het realiseren van een veilige
daktoegang zijn er verschillende mogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld aan toetreding met een
kooiladder, gevelladder of via een dakluik met
luikladder. Er wordt de laatste jaren veel werk
gemaakt van dakveiligheid en daktoetreding.
Veilig werken op hoogte is dan ook een belangrijk
en actueel onderwerp.

https://www.alga.nl/shop/c/ladders/kooiladders
http://www.alga.nl/
https://www.alga.nl/shop/c/ladders/gevelladder


Veilige daktoegang door
een  dakluik...
Op veel platte daken is een dakluik of een
lichtkoepel geplaatst. Via een dakluik of
lichtkoepel kun je met een luikladder
eenvoudig een veilige daktoegang creëren. De
professionele luikladders van ALGA voldoen 
 aan de hoogste keuring en veiligheidseisen .
Je wilt er tenslotte zeker van zijn dat de
daktoegang het dak 100% veilig is.

https://www.alga.nl/shop/c/ladders/luikladder
https://www.alga.nl/shop/c/ladders/luikladder


DÉ SPECIALIST IN:
ALUMINIUM ROLSTEIGERS
VOOR BOUW EN INDUSTRIE



Altijd veilig op
hoogte met de beste
steiger...
ALGA heeft een breed assortiment
steigers. Alle steigers zijn gemaakt
voor speciale doeleinden die
aansluiten bij de werkzaamheden
van en voor professionals in bouw
en industrie.

https://www.alga.nl/shop/c/steigers




ALGA maritiem
Door de jarenlange ervaring in
de maritieme wereld z�n de
aluminium producten van ALGA
een begrip geworden. De
gangways, ruimladders en
bulwark ladders staan bekend
om hun hoge standaard van
kwaliteit, veiligheid en
productbeleving.

https://www.alga.nl/shop/c/maritiem
https://www.alga.nl/shop/c/maritiem


Altijd het juiste
onderdeel...
De producten van ALGA kunnen tegen
een stootje maar het kan natuurl�k
voorkomen dat er onderdelen van jouw
ladder, trap  of rolsteiger vervangen
moeten worden. Afhankel�k van de
omstandigheden waaronder je jouw
klimmateriaal gebruikt gaat sl�tage
snel of juist minder snel. Alle
onderdelen van onze producten z�n los
verkr�gbaar. 

http://www.alga.nl/
https://www.alga.nl/shop/c/onderdelen




Specialist in
maatwerk...
De oplossingen van op maat gemaakt
aluminium klimmateriaal door ALGA
zijn een breed begrip. Veel
professionals in de bouw, industrie en
dakveiligheid  zijn al bekend met onze
slogan; “Maatwerk kent geen grenzen
totdat het 100% past”

http://www.alga.nl/
https://www.alga.nl/maatwerk-aluminium-klimmateriaal/




Eén keurmeester
voor alle keuringen.
Regelmatige keuring en inspectie
van ladders, trappen, rolsteigers,
valbeveiliging, magazijnstellingen en
elektrisch handgereedschap
garandeert een langere levensduur.
Daarnaast geeft het werkgevers en
werknemers de zekerheid dat het
gereedschap waarmee ze werken
veilig te gebruiken is.

https://www.alga.nl/keuring-en-inspectie/




Cursussen: Veiligheid
start met kennis.
ALGA verzorgt een een aantal
praktijkgerichte cursussen. Deze
cursussen en trainingen zijn bedoeld
voor professionals die al keurmeester
ladders en trappen en rolsteigers of 
 keurmeester kooiladders zijn. Wil je
keurmeester worden? Schrijf je dan
meteen in!

https://www.alga.nl/cursussen/
https://www.alga.nl/cursussen/


ALGA B.V.
Cruijckelcreke 37
4491 PS Wissenkerke
+31 (0) 113 37 64 44      info@alga.nl      www.alga.nl

http://www.alga.nl/
mailto:info@alga.nl
mailto:info@alga.nl
http://www.alga.nl/

