
SUPREME ALUMINIUM LADDERS
Reformladders

Opsteekladders
Enkele ladders
Optrekladders

Ladderaccessoires

De Supreme ladders van Wienese zijn van hoogwaardig aluminium en geconstrueerd 
voor intensief professioneel gebruik. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, 

zoals Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131. 
De schuin geplaatste sporten hebben een diepte van 28 mm en zijn onwrikbaar 

in de bomen verankerd. De reformladders zijn voorzien van een unieke 
spreidstandbeveiliging met Easy Click. De speciale constructie garandeert extra 

stabiliteit en een lange levensduur; mede daardoor kunnen wij u op fabricage- 
en/of constructiefouten 5 jaar garantie bieden.



Supreme reformladder 2-delig
Door zijn vele gebruiksmogelijkheden is deze ladder zeer geschikt voor uiteenlopende 
doeleinden; deze ladder kan zowel vrijstaand als opgestoken gebruikt worden. Om wegglijden in 
de A-stand te voorkomen zijn alle Supreme reformladders standaard voorzien van een drukvas-
te spreidbeveiliging. Tevens hebben zij een uitschuifbegrenzing en de verplichte borging op de 
opzethaak. 

aantal sporten  2x8 2x10* 2x12* 2x14* 

lengte ingeschoven in cm  242 298 354 410 
lengte uitgeschoven in cm  408 492 576 688
breedte onder in cm  89 89 102 110 
gewicht in kg  13,5 16,5 23 26

artikelnummer  322080 322100 322120 328270
* standaard voorzien van toprollen

Supreme reformladder 3-delig
De 3-delige reformladder heeft de verplichte drukvaste spreidbeveiliging en op de beide uit-
schuifbare delen borging op de opzethaak. Bij de 3-delige reformladder is het in vrijstaande 
positie toegestaan het scharnierpunt als maximale standplaats te gebruiken.

aantal sporten  3x8 3x10* 3x12* 3x14* 3x16*

lengte ingeschoven in cm  250 306 362 418 474
lengte uitgeschoven in cm  584 696 805 917 1090
breedte onder in cm  89 89 102 116 116
gewicht in kg  23 28 34 38 44

artikelnummer  323080 323100 323120 323140 323160
* standaard voorzien van toprollen

Touwoptrekladders
Deze ladder is uitermate geschikt voor werken op grotere hoogte. Door middel van een 
optrekinrichting en de toprollen is hij gemakkelijk uit te schuiven.

aantal sporten  2x16* 2x18* 2x22* 

lengte ingeschoven in cm  469 525 637 
lengte uitgeschoven in cm  832 916 1056 
breedte excl. beslag in cm  42 42 42 
gewicht in kg  28,5 30 36,5 

artikelnummer  320160 320180 320220
* standaard voorzien van toprollen

• Let op! Draagbaar klimmateriaal dient jaarlijks gekeurd te worden.

WIENESE KLIMMATERIALEN, VEILIGHEID VOOROP



Supreme enkele ladder
Ideaal voor plaatsen waar met een vaste lengte gewerkt kan worden. De standaarduitvoering is 
geheel recht (R-model) en op verzoek ook leverbaar met breed uitlopende bomen (B-model).

aantal sporten  8 10 12 14 16 18 20

lengte in cm  245 301 357 413 469 525 581
gewicht R-model in kg  6 7,5 8,5 10 11 13,5 16,5
boombreedte R-model in cm  42 42 42 42 42 42 42
gewicht B-model in kg  7 8 9,5 12 14,5  
boombreedte B-model in cm  82 82 82 82 82  

artikelnummer R-model  321080 321100 321120 321140 321160 321180 321200
artikelnummer B-model  321580 321600 321620 321640 321660  

Supreme rechte opsteekladder 2-delig
De rechte opsteekladder is door zijn vorm uitermate geschikt voor gebruik in smalle ruimten en 
is hierdoor ook zeer gemakkelijk te transporteren en op te bergen.

aantal treden  2x8 2x10* 2x12*

lengte ingeschoven in cm  242 298 354 
lengte uitgeschoven in cm  408 492 576
breedte onder in cm  42 42 42
gewicht in kg  11 14 18

artikelnummer  322580 322600 322620
* standaard voorzien van toprollen

Supreme brede opsteekladder 2-delig
Deze ladder komt qua uitvoering en kwaliteit overeen met de 2-delige reformladder maar kan 
niet in de A-stand worden gezet.

aantal sporten  2x10* 2x12* 2x14* 2x16*

lengte ingeschoven in cm  298 354 410 466 
lengte uitgeschoven in cm  492 576 688 772
breedte onder in cm  89 89 89 89
gewicht in kg  16 21 24 27

artikelnummer  322800 322820 322840 322860
* standaard voorzien van toprollen

Supreme brede opsteekladder 3-delig
Deze ladder komt qua uitvoering en kwaliteit overeen met de 3-delige reformladder maar kan 
niet in de A-stand worden gezet.

aantal sporten  3x10* 3x12* 3x14* 

lengte ingeschoven in cm  306 362 418  
lengte uitgeschoven in cm  696 805 917 
breedte onder in cm  89 89 89 
gewicht in kg  28 32,5 36 

artikelnummer  323800 323820 323840 
* standaard voorzien van toprollen
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Ladderlimb
Het universele hulpmiddel voor in de sport van een 
ladder waarmee het verfblik, gereedschap en emmers 
altijd veilig binnen handbereik zijn. 
art.nr. 500335

Laddermat
Maak gebruik van de laddermat voor nog veiliger werken 
op de ladder. Voorkomt het wegglijden of wegzakken van 
de ladder en beschadigingen aan de ondergrond.
Laddermat 98 cm art.nr. 211138
Laddermat 130 cm art.nr. 211139

Professionele verfblikhouder 
Het hulpmiddel tijdens het schilderwerk en bevordert 
het veilig werken op de ladder. Links en rechts 
toepasbaar. Voorzien van ergonomische handgreep.
art.nr. 500330

Afstandhouder met toprollen 
Toepasbaar op de meest voorkomende professionele 
ladders. Tevens voorzien van plateau voor verfblik of 
gereedschap.
art.nr. 500310

Nokbeugel 
Toepasbaar op de meest voorkomende professionele 
ladders.
art.nr. 225801 (sport afstand 28cm)
art.nr. 225800 (sport afstand 25cm)

Rhino ladderklemmen
Set van 2 stuks. Universeel toepasbaar. 
Geschikt voor vier laddersecties. 
Afsluitbaar d.m.v. sleutel (2). 
Voorzien van TUV-keuring.
art.nr. 200220
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