


1. Stel de A-B-C maat vast

A= loodrechte hoogte
B= breedte/diepte dakrand 
C= hoogte dakrand

Wijk de gevel af van de standaard situatie maak dan
een foto of schets en vraag naar de (maatwerk)
mogelijkheden. 

http://www.alga.nl/


2. Stel de montage/plaatsings methode vast 
KLC1  = Bevestiging aan de gevel. Zeer geschikt voor verharde  zoals stenen
gevels. (C-maat tot max. 35cm) (B-maat max 60cm) Groter bordes op
aanvraag. 

KLC2* = Bevestiging aan de gevel + voetplaat. Door de voetplaat geschikt
voor kwetsbaardere gevels zoals bijv. damwandprofiel (C maat tot max.
35cm) (B-maat max 60cm) Groter bordes op aanvraag. 

KLC3* = Vrij geballaste plaatsing. Plaatsen zonder te boren. Bijzonder
geschikt voor kwetsbare gevels zoals bijv.  glas. (standaard tot maximaal 5
meter) (B-maat max 60cm) Groter bordes en hoogte op aanvraag.

KLC4* = Bevestiging aan de gevel + voetplaat. Geschikt voor bijna alle
gevels. Altijd gebruiken bij een C maat hoger dan 35 cm. (B-maat max
50cm) Groter bordes op aanvraag.

*Levering exclusief tegels/ballast 

http://www.alga.nl/


3. Stel prijs en type vast  
Bezoek alga.nl/shop/c/ladders/kooiladders  

Op basis van stap 2 weet je nu welk type kooiladder het beste past. Na het
selecteren van jouw kooiladder naar keuze kun je nu eenvoudig op basis van de
A-B-C- maat (stap 1) kiezen welke maat kooiladder jij nodig hebt om jouw
daktoegang veilig toegankelijk te maken. De prijs (exclusief montage) staat er
direct bij. 

Twijfel je over jouw keuze of maatvoering? Bel of mail onze klantenservice:  
Tel: +31 (0) 113 37 64 44 Email: info@alga.nl (voeg eventueel een foto van de
situatie toe) 

Let op! De norm NEN-EN 14122-4 stelt een zelfsluitend veiligheidspoortje
verplicht. Bestel dit er altijd los bij.

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


4. Stel aanvullende opties  vast
Let op! De norm NEN-EN 14122-4 stelt een zelfsluitend veiligheidspoortje
verplicht bestel dit er altijd bij.
Kies een hekwerk van 2 of 4 meter lang voor voor de looprichting naar de
veilige zone of om direct valgevaar bij de dakrand te voorkomen
Is de kooiladder openbaar toegankelijk? Sluit de kooiladder dan af met een
deur of afsluitbare klep om ongewenste inklimmers te voorkomen. 
Extra ballast gewicht nodig werk dan met een ballastframe. Ook geschikt
voor een nette en professionele afwerking. 

Twijfel je over jouw keuze of welke aanvullende opties jij nodig hebt? Bel of mail
onze klantenservice: Tel: +31 (0) 113 37 64 44 Email: info@alga.nl 
(voeg eventueel een foto van de situatie toe) 

https://www.alga.nl/shop/c/onderdelen/kooiladder-onderdelen
https://www.alga.nl/shop/c/onderdelen/kooiladder-onderdelen/overige-kooiladder-onderdelen


5. Maatwerk & Montage
Heb je een kooiladder langer dan 10 meter nodig, dan is een
rust/onderbordes verplicht. (vraag een maatwerk offerte aan) 
Moet de kooiladder vrij geballast geplaatst worden en is deze langer dan 5
meter? (vraag een maatwerk offerte aan) 
Hulp nodig? Onze gecertificeerde adviseurs en monteurs geven advies op
locatie, als we er dan toch zijn nemen we ook gelijk de maat op. Je krijgt op
deze manier altijd een advies op maat. (vraag offerte inmeetkosten aan) 
Wanneer je dat wilt komen wij de kooiladder zelf plaatsen. Je kunt er dan
op rekenen dat het met de kooiladder en de veilige daktoegang aan jouw
pand 100% goed zit. (vraag offerte aan) 

Maatwerk, advies of montage nodig? Bel of mail onze klantenservice: 
Tel: +31 (0) 113 37 64 44 Email: info@alga.nl 

https://www.alga.nl/shop/c/onderdelen/kooiladder-onderdelen
https://www.alga.nl/shop/c/onderdelen/kooiladder-onderdelen/overige-kooiladder-onderdelen


WAAROM KOOILADDERS VAN
ALGA?

Wij meten, produceren en plaatsen 

Voldoet aan de NEN-EN-14122-4

Kooiladders op maat gemaakt

Levering uit voorraad 1-3 dagen

Sterk merk (letterlijk en figuurlijk)

Eigen professionele montageteams



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.



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