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RINGSCAFF 
MODULAIRE STEIGER
Welk project er ook op je agenda staat, RINGSCAFF van Scafom-rux biedt je de nodige 
flexibiliteit. 

Het RINGSCAFF verbindingsstuk maakt niet alleen de montage en demontage van je steiger 
bijzonder gemakkelijk, maar bespaart je ook veel kostbare tijd. Het systeem bestaat slechts 
uit een paar basisonderdelen die gemakkelijk op te slaan zijn. RINGSCAFF is wereldwijd 
gecertificeerd door erkende instanties als DIBT, AFNOR, AENOR, LNEC, RISE en meer, en is een 
hoogwaardig modulair steigersysteem waarmee je tientallen jaren veilig kunt werken, met 
nauwelijks onderhoudskosten.

Bij Scafom-rux word je gesteund door een team met 50 jaar ervaring in de fabricage, verkoop 
en verhuur van steiger- en ondersteuningssystemen van hoge kwaliteit. Samen maken we je 
projecten tot een succes door je te voorzien van

■	 Hoogwaardige steigeroplossingen, geproduceerd in Scafom-rux gecertificeerde fabrieken
■	 Flexibele oplossingen, waaronder aantrekkelijke steigerverhuur, huur-en-koop opties, of vervanging 

van je huidige uitrusting
■	 Technische ondersteuning, van het ontwerp van nieuwe steigeronderdelen speciaal gemaakt
 voor je individuele behoeften tot technische tekeningen en advies
■	 Individuele opleidingen die de bouwtijd en de veiligheid verbeteren
■	 Uitstekende klantenservice, ongeacht wanneer je die nodig hebt. Van het vinden van de beste 

oplossing als je snel een alternatief voor je oorspronkelijke plannen nodig hebt tot het op korte 
termijn leveren van materiaal, zelfs op feestdagen - je kunt erop rekenen dat wij je rugdekking geven

Eén ding is zeker: Je hebt meer nodig dan een goede steiger om je project te laten slagen. Nauwe 
communicatie met je leverancier en de juiste ondersteuning bij de uitdagingen van je dagelijkse 
werk zijn uiteindelijk wat voor jou het verschil maakt.

SCAFOM-RUX BIEDT  
MEER DAN GOEDE 
STEIGERPRODUCTEN

INHOUDSOPGAVE 

■	 Kennismaking met Scafom-rux   02
■	 RINGSCAFF modulaire steiger   03
■	 Je voordelen met RINGSCAFF   04 - 07
■	 Gebruikssituaties van RINGSCAFF   08 - 09
■	 RINGSCAFF technische informatie   10 - 13

■	 Certificaten en goedkeuringen   14 - 15
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RINGSCAFF WORDT GEBRUIKT VOOR ELK SOORT PROJECT IN

STRONGER. TOGETHER.
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Of je nu verantwoordelijk bent voor het bouwen van de steiger of voor het nemen van de zakelijke 
beslissingen - RINGSCAFF biedt je doorslaggevende voordelen, zowel aan de gebruikerskant als 
uit commercieel oogpunt. Die gaan van besparingen op transport- en bedrijfskosten tot een snel 
en gemakkelijk opbouwprincipe zonder grote opleidingsbelemmeringen.

RINGSCAFF MAAKT 
VOOR JOU HET VERSCHIL

STRONGER. TOGETHER.

RINGSCAFF BETAALT 
ZICH VELE MALEN 
VOOR JE TERUG

GEBRUIK RINGSCAFF DECENNIA LANG 
 
Natuurlijk zijn niet alleen de initiële kosten van een steigersysteem voor jou doorslaggevend, 
maar ook de investeringen die na verloop van tijd nodig kunnen zijn. Met RINGSCAFF kan je ploeg 
jarenlang werken met minimale investeringen in het onderhoud van het materiaal. Dit wordt 
gegarandeerd door onze eigen gecertificeerde productie en onze hoogwaardige thermische 
verzinking. Elke millimeter van elk RINGSCAFF steiger-onderdeel is optimaal beschermd tegen 
corrosie en andere schade.

LOGISTIEK ONVERSLAANBAAR 

We hebben RINGSCAFF zo ontworpen dat het ook in logistiek opzicht grote voordelen voor 
je heeft. Het materiaal is heel gemakkelijk te stapelen en onze stapelrekken maken het 
transport nog efficiënter. Als je een vrachtwagen hebt die je met 22 ton steigermateriaal 
kunt beladen, kun je er met Scafom-rux RINGSCAFF zeker van zijn dat je hem ten volle 
kunt benutten. Gemiddeld kun je zo’n 10 procent meer steigermateriaal vervoeren dan met 
vergelijkbare fabrikanten. 

COMPATIBEL MET ANDERE 
TOONAANGEVENDE STEIGERSYSTEMEN 
 
RINGSCAFF is goedgekeurd om te mengen met steigersystemen van andere toonaangevende 
fabrikanten. Zo kun je flexibel blijven, terwijl je de waarde van je voorraad behoudt. Met de 
mengtoelating van RINGSCAFF hoef je geen ingewikkelde statische berekeningen te maken, 
maar kun je je materiaal vrij gebruiken. Tegelijkertijd ben je goed voorbereid op orderpieken.

RINGSCAFF KOMT MET EEN STERK PARTNERSCHAP 

Een steigersysteem van hoge kwaliteit helpt je om je project met succes te realiseren. 
Maar het is minstens even belangrijk dat je alle uitdagingen die op je pad komen met 
vertrouwen tegemoet kunt zien. Met Scafom-rux aan je zijde, kun je rekenen op een sterk 
en vertrouwensvol partnerschap. Het kan gebeuren dat er zich plotseling een probleem 
voordoet op je project en dat je snel extra materiaal nodig hebt. In dit soort gevallen kun je 
altijd op onze steun rekenen. Het maakt niet uit of het een gewone werkdag is of een feestdag.
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EENVOUDIG ONTWERP 

Er is veel fysieke inspanning nodig bij het monteren en demonteren van je steiger. Je wilt geen 
energie besteden aan piekeren over welk steiger-onderdeel waar hoort, om dan te ontdekken dat 
het niet past zoals het hoort. RINGSCAFF bespaart je deze moeite. Je kunt al een veilige en stabiele 
steiger bouwen met slechts 7 basis RINGSCAFF elementen. En die passen altijd zoals het hoort, 
dankzij de hoogwaardige productie.

  RINGSCAFF MAAKT JE 
WERK GEMAKKELIJKER 
DAN OOIT

UITERST FLEXIBEL  

Bij elk project kom je op de bouwplaats andere 
omstandigheden tegen. Soms moet je een 
toegangsplatform op een bijzonder grote 
hoogte bereiken. Bij een ander project moet je 
voorwerpen met onregelmatige vormen in de 
steigers zetten. Met RINGSCAFF is dat allemaal 
geen probleem. Je kunt tot 8 elementen 
aan slechts één RINGSCAFF verbindingsstuk 
vastmaken. Zo heb je maximale flexibiliteit in 
de montage en kun je RINGSCAFF gebruiken 
voor allerlei soorten projecten in steigers en 
ondersteuning.

SNEL EN GEMAKKELIJK 
MONTEREN 

Jij en je team moeten je aan een strak schema 
houden. RINGSCAFF’s “gereedschapskist-principe” 
maakt de montage niet alleen veel eenvoudiger, 
maar ook veel sneller. De vooringestelde 
verbindingspunten zijn gemakkelijk aan te brengen 
en besparen je tijdrovend meten. Je kunt een 
eenvoudige RINGSCAFF steiger opzetten met 
een ploeg van slechts 2-3 mensen. Zo kunnen de 
arbeidskosten tot 70 procent lager uitvallen dan bij 
steigers met buizen en koppelingen.

” WERKEN MET RINGSCAFF WAS GEWELDIG. HET WAS EENVOUDIG 
TE MONTEREN, OP TE SLAAN, EN OP TE STAPELEN IN DE 
GELEVERDE REKKEN  ”

 Adam Alvarez, Directeur Operations, Chaparral Industrial Services.

RINGSCAFF HOUDT JE VEILIG 
 
RINGSCAFF zorgt ervoor dat je altijd veilig 
bent, zelfs in veeleisende omgevingen zoals 
chemische fabrieken en in de offshore. Dit wordt 
ondersteund door accessoires zoals anti-slip 
vlonders, spleetvullende vlonders of leuningen, 
veiligheidsleuningen en meer. Deze kunnen 
gemakkelijk aan de eisen van je project aangepast 
worden. Externe en interne kwaliteitscontroles 
volgens internationale normen geven je ook het 
vertrouwen dat je nodig hebt om je volledig op 
je werk te concentreren.

ARBEIDS-
KOSTEN
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OLIE & GAS: 
REPSOL RAFFINADERIJ 
IN TARRAGONA, SPANJE 
 
Een steiger bij een kraker kan gemakkelijk 90 meter hoog zijn. 
Dat was ook het geval voor onze klant, EXIN Tecnicas Tubulares, 
die RINGSCAFF gebruikte voor zandstraalwerk in de REPSOL 
raffinaderij in Tarragona. Maar niet alleen de hoogte was een 
echte uitdaging wat de statica betreft.

SCAFFOLDING UITDAGING:
Temperatuurschommelingen in de raffinaderijkolom deden deze 
tot 16 cm schommelen. Beschermende dekzeilen zorgden voor 
een verhoogde windbelasting en er moest worden voorkomen dat 
straalgrit zich op de steiger zou ophopen. 

SCAFFOLDING OPLOSSING:
Zorgvuldig geplande verankeringen compenseerden het schommelen. 
Een speciale configuratie maakte de steiger statisch stabiel en 
geperforeerde stalen planken zorgden ervoor dat het grit op de grond 
viel in plaats van zich op de steiger op te hopen.

MARITIEME INDUSTRIE: 
RENOVATIEWERK IN LNG-CARRIER  
 
In de scheepsbouw en het onderhoud moeten steigers zich kunnen 
aanpassen aan de individuele vorm van een schip en bijzonder 
bestendig zijn. Voor de vervanging van het tankmembraan in 
een LNG-carrier monteerde Scafom-rux klant GABADI S.L. een 
werkplatform met 800 ton RINGSCAFF materiaal.  

SCAFFOLDING UITDAGING:
Materiaalaanvoer was alleen mogelijk via een enkele opening 
in het plafond van de tank. Speciale onderdelen waren nodig 
vanwege de achthoekige vorm van de tank. Ook moest het gevoelige 
membraanmateriaal beschermd worden tegen verontreiniging met vuil.

SCAFFOLDING OPLOSSING:
Materiaalleveringen werden aangepast aan de montagevolgorde 
binnen in de tank. Speciale onderdelen werden gehuurd voor optimale 
kostenefficiëntie. Het gehuurde steigermateriaal was ook nieuw en 
schoon om verontreiniging van het membraan te voorkomen.

STRONGER. TOGETHER.

 GEBRUIK RINGSCAFF 
VOOR ALLERLEI 
SOORTEN PROJECTEN

Erin Mills Town Center, Canada.
Als je van binnen en van buiten aan een glazen atrium wilt werken, heb je een 

veelzijdige en gemakkelijk aanpasbare steiger nodig. Met RINGSCAFF krijg je 
toegang tot alle benodigde gebieden. 

Olie & gas

Off-shore

Elektriciteitscentrales

Maritieme industrie 

Bouw en renovatie

Infrastructuur

Mijnbouw

Chemische fabrieken 

Als je een steiger in elkaar zet, moet je rekening houden met verschillende dingen, 
afhankelijk van de plaats van gebruik. In de maritieme industrie heb je vaak te maken met 
kleine materiaaltoegangen en onregelmatige vormen. In de industrie worden steigers 
gebouwd  rond pijpen en houd je je aan strakke schema’s. RINGSCAFF gebruikers over de 
hele wereld beheersen de meest uiteenlopende uitdagingen in alle denkbare sectoren, bv.  
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Soms heb je alleen de naakte feiten nodig. Hier zijn ze: Scafom-rux levert het RINGSCAFF modulaire 
steigersysteem in metrische, imperial en 07 afmetingen. Verdere technische details zijn:

■	 Stalen vlonders met een draagvermogen tot 6,0 kN/m2 maken het mogelijk om tot 600 kg 
bouwmateriaal op een enkele vierkante meter van een RINGSCAFF steiger op te slaan*

■	 RINGSCAFF verbindingsstukken kunnen tot 2,6 ton dragen (25,7 kN)
■	 Door WorkSafe geclassificeerd als steiger voor licht, middelzwaar en zwaar gebruik
■	 Gemaakt van gegalvaniseerd staal voor langere levensduur
■	 Compatibel met andere steigersystemen op de markt
■	 Internationaal gecertificeerd en gecontroleerd door externe instanties

  RINGSCAFF VOLDOET 
AAN DE HOOGSTE 
TECHNISCHE NORMEN

STRONGER. TOGETHER.

VAN VRACHTWAGENS TOT OLIFANTEN
RINGSCAFF KAN HET ALLEMAAL DRAGEN
 
Op een enkele m2 van een RINGSCAFF steiger kan tot 611 kg opgeslagen worden. Op een steiger 
van 20 m2 met dekken van 2,07 m is dat ongeveer 12,2 ton bouwmateriaal, een middelzware tot 
zware vrachtwagen of - als we creatief zijn - twee volgroeide olifanten, die gemakkelijk door je 
RINGSCAFF steiger gedragen kunnen worden.

STANDAARD MET 
RINGSCAFF VERBINDINGSSTUK 

De staanders met rozetverbindingen vormen de kern van het 
RINGSCAFF systeem. Ze zijn verkrijgbaar met en zonder pen voor 
meer werkruimte op het bovenste niveau.

■	 RINGSCAFF rozetten hebben een draagvermogen tot 25,7 kN
■	 Ringverbindingen op vaste afstanden van 50 cm
■	 Verkrijgbaar in lengtes van 0,5 m tot 4,00 m

STALEN EN ALUMINIUM VLOERDELEN  

Van schilderwerk tot metselwerk of het stallen van zware machines 
op de steiger - het kan allemaal met modulaire of systeemvrije 
vloerdelen. Het geperforeerde oppervlak voorkomt uitglijden en het 
ophopen van bouwmateriaal. Geïntegreerde opwaaibeveiliging en 
handgrepen aan de onderkant voor handig hanteren en vervoeren.

■	 Belastingsklassen 4,5,6
■	 Goedgekeurd door WorkSafe voor lichte, 
 middelzware en zware belasting
■	 Lengtes van 0,65 m tot 3,07 m verkrijgbaar

VOETSPINDEL

Onmisbaar voor het compenseren van oneffen oppervlakken. De 
traploze hoogteverstelling geeft je de flexibiliteit om een stabiele 
steiger te bouwen, zelfs op moeilijke oppervlakken.

■	 Draagvermogen tot 50 kN wat overeenkomt met een gewicht 
van meer dan 5 ton

■	 Ook verkrijgbaar als zwenkbare voetspindel met 25,4 kN 
draagvermogen voor traploze instelling van de steunhoek

LEUNINGEN, KORTELINGEN DIAGONALEN

Geen steiger zonder leuningen, kortelingen en diagonalen. Welke 
afmetingen je ook nodig hebt, je krijgt de juiste.

■	 Liggers en Kortelingen zijn er in lengtes van 0,25 tot 3,07 m
■	 Belastingsklassen 1 tot 6 / Licht, Middelzwaar, Zwaar
■	 Diagonalen zijn er voor lengtes van 0,67 m tot 3,07 m en 

slaghoogtes van 1,00 m tot 2,00 m

Staander met 

RINGSCAFF verbinding

Vloerdelen van 

staal en aluminium

Voetspindel

Ligger611
KG

* Alle in dit marketingmateriaal vermelde belastingen zijn referentiewaarden.
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VERGROOT JE 
FLEXIBILITEIT 
MET RINGSCAFF 
ACCESSOIRES

STRONGER. TOGETHER.

ÉÉN SYSTEEM, ONEINDIG 
VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 

Trappen, daken, bescherming van bouwterreinen en meer - alles is 
mogelijk met onderdelen van het RINGSCAFF systeem. RINGSCAFF 
is uitzonderlijk veelzijdig en wordt in een groot aantal toepassingen 
gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld de RINGSCAFF koppeling gebruiken 
om de SCAFFGUARD steigerbekleding in elkaar te zetten. Of heb je 
een dak nodig? Gebruik het RINGSCAFF materiaal dat je al in voorraad 
hebt om onze MULTI-ROOF met 40 m overspanningsbreedte te 
bouwen. Zelfs zeer stabiele trappentorens kunnen gemakkelijk en 
veilig met RINGSCAFF gerealiseerd worden. Eén systeem voor alle 
toepassingen.

Met de juiste steigeraccessoires heb je altijd de beste oplossing voor alle mogelijke toepassingen. 
Dit gaat van de materiaalkeuze tot de geschikte afmetingen. Uit een variëteit van vlonders en 
platform oplossingen kun je de beste optie voor je toepassing kiezen. Altijd aanpasbaar aan de 
sector waarin je werkt.

RINGSCAFF IS EEN VAN DE 
VEILIGSTE STEIGERSYSTEMEN 
TER WERELD
Wie in de chemie, energiecentrales of olie & gas werkt, krijgt te maken met de individuele eisen van de 
betreffende operator. Vooral in zulke uitdagende omgevingen komt de veiligheid van alle medewerkers 
altijd op de eerste plaats. Met RINGSCAFF steigeraccessoires kun je aan elke veiligheidseis voldoen. 
RINGSCAFF is bijvoorbeeld een van de weinige steigersystemen die goedgekeurd is voor de hoge 
veiligheidseisen in chemische fabrieken van grote exploitanten.

Kies tussen

■	 Verschillende variaties van trappen en ladders
■	 Kantplanken van staal of hout
■	 Veiligheidsleuningen en klaphekken
■	 Opvulroosters en liggers
■	 Vaste en flexibele hoekvlonders
■	 Consoles voor tot wel 4 planken
■	 en meer

Hoge veiligheidseisen vragen vaak om speciale steigeroplossingen. Onze ingenieurs helpen je door 
steigermateriaal op maat te ontwerpen dat speciaal aan de eisen van je project is aangepast.

Flexibele hoekvlonders Vaste hoekvlonders SCAFFGUARD

MULTI-ROOF

Trappentoren
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 JE KUNT REKENEN OP
DE GECERTIFICEERDE 
KWALITEIT VAN 
RINGSCAFF

RINGSCAFF COMBINEREN 
MET ANDERE STEIGERSYSTEMEN 

Scafom-rux RINGSCAFF is door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) officieel gecertificeerd 
om met andere toonaangevende steigersystemen gemengd te worden. 

Zo kun je je planning flexibeler maken, je voorraad optimaal benutten en jezelf de vrijheid geven 
om steeds het beste product met de best mogelijke service te kiezen.

RINGSCAFF heeft de volgende menggoedkeuringen van DIBt:

■	 Z-8.22-901: mengtoelating met Layher Allround K2000+
■	 Z-8.22.911: mengtoelating met Plettac Assco Contur
■	 Z-8.22.971: dubbele mengtoelating met Layher Allround en Plettac Assco Contur/Altrad Futuro

RINGSCAFF BEZIT ONDER ANDERE CERTIFICATEN 
EN GOEDKEURINGEN VAN DE VOLGENDE INSTITUTEN:

■	 AENOR
■	 AFNOR
■	 DIBt
■	 LNEC 

■	 RISE
■	 VÚBP 
■	 WorkSafe 

DIBt 

National
Technical 
Approval1

Date:
Reference:

30.03.2016 I37-1.8.22-69/15

Deutsches 
Institut 

für 

Bautechnik 

Approval body for construction products and types of 

construction

Construction audit body

An institution under Public Law jointly advocated by 

the Federal Government and the States

Member of EOTA, UEAtc and WFTAO

              

Authorisation number:

Validity period

Z-8.22-869

from: 9. April 2016

until:   9. April 2021

Applicant:
Scafom Holding BV

De Kempen 5 

6021 PZ BUDEL 

NETHERLANDS

Subject of approval: 

Modular Scaffold system “RINGSCAFF"

This above mentioned approval subject is hereby officially building inspectorate authorized. 

This National Technical approval document comprises 22 pages plus Annex A (page 1 to 4), 

Annex B (page 1 to 62), Annex C (page 1 to 4) and Annex D (page 1 to 8).

The approval subject was granted for the first time on March, 5th 2001 a National Technical 

Approval.

DIBt | Kolonnenstraße 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

1. Translation of the original German version, not authorised by the Deutsches Insitut für Bautechnik

05.01.2016 I 37.1-1.8.22-37/12 

Z-8.22-901

5. Januar 20165. Januar 2021

Scafom-rux HoldingDe Kempen 5 6021 PZ BUDEL NIEDERLANDE

Modulsystem "RINGSCAFF-V"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 24 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 2), 

Anlage B (Seiten 1 bis 101), Anlage C (Seiten 1 bis 4) und Anlage D (Seiten 1 bis 12). 

Der Gegenstand ist erstmals am 27. Juli 2005 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

Certificaten en goedkeuringen van onafhankelijke instituten helpen je om vast te stellen 
of een steiger aan je verwachtingen van veiligheid en kwaliteit voldoet.

Wij stellen de kwaliteit van onze steigersystemen altijd voorop. Onze grondstoffen uitsluitend 
betrekken van betrouwbare partners speelt daarbij een grote rol. Omwille van deze vraag naar 
kwaliteit heeft ons RINGSCAFF steigersysteem talrijke certificeringen van gerenommeerde 
instanties over de hele wereld. Bovendien laten we regelmatig audits uitvoeren door onafhankelijke 
instanties, zoals de Engelse National Access and Scaffolding Federation (NASC). Zo kun je er zeker 
van zijn dat je RINGSCAFF steiger altijd aan de huidige veiligheidseisen voldoet - waar ter wereld 
je het ook wilt gebruiken.



016 SCAFOM-RUX 017

RINGSCAFF I MODULAIRE STEIGERS

GECERTIFICEERD PRODUCTIEPROCES
 
Ons kwaliteitsgarantieproces begint met de keuze van gecertificeerde grondstoffen en gaat door 
in de hele productieketen tot de goederen veilig geladen zijn voor verzending en transport. Dit 
betekent dat je altijd producten van een constant hoge kwaliteit ontvangt - ongeacht uit welke van 
onze fabrieken je bestelling komt. Dit wordt regelmatig bevestigd door interne en externe inspecties 
van onze producten en productie.  

  HOOGWAARDIGE 
PRODUCTIE VAN 
STEIGERSYSTEMEN DIE 
EEN LEVEN LANG MEEGAAN
Toegegeven, we zijn nogal trots op onze eigen productie-installaties. Want de fabrieken waar onze producten 
gemaakt worden mogen wij onze eigen fabrieken noemen, dat geeft ons 100 procent controle over het complete 
productieproces. Dit is de beste manier om er zeker van te zijn dat we onze steigersystemen aan jou kunnen 
doorgeven met de hoogste kwaliteitsnormen.

STRONGER. TOGETHER.

  SELECTIE VAN GRONDSTOFFEN  PRODUCTIE  VERZINKEN  

  INSPECTIE  TESTEN  VERPAKKEN  TRANSPORT  

HOOGWAARDIGE 
AFWERKING
Een groot voordeel van onze eigen productie is de eigen afwerking van ons steigermateriaal: ons galvanisatieproces 
beschermt elk steigerdeel van alle kanten, van binnen en van buiten, tegen invloeden en beschadigingen van 
buitenaf. Zo kun je er zeker van zijn dat je je steigermateriaal tientallen jaren kunt gebruiken.

OVERAL 
TER WERELD 
GEVESTIGD
Onze in totaal vijf fabrieken staan in China, België, Polen en 
Roemenië. Zo kunnen we onze leveringsroutes zo kort mogelijk 
houden en je altijd gemakkelijk en snel toegang geven tot onze 
steigerproducten. 

Scafom-rux producten worden in al onze productievestigingen 
wereldwijd volgens Europese normen geproduceerd. Onze 
gecertificeerde en bekwame teams in onze fabrieken zorgen ervoor 
dat zowel de handmatige als de geautomatiseerde productiestappen 
altijd volgens de hoogste kwaliteitsnormen verlopen. Zo krijgen 
we het beste product om je werk met steigers zo veilig en efficiënt 
mogelijk te maken.
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STEIGERMATERIAAL VERKOPEN
 
Met RINGSCAFF koop je niet alleen een steigersysteem voor je volgende paar projecten, maar 
ook voor de toekomst. Je zult het tientallen jaren kunnen gebruiken en voor een breed scala 
van toepassingen en industrieën. Dit wordt verzekerd door de uitstekende veelzijdigheid van 
RINGSCAFF en het hoogwaardige productieproces. De gecertificeerde compatibiliteit met 
andere toonaangevende modulaire steigersystemen houdt ook de waarde van je voorraad op 
lange termijn op peil.

STEIGER VERHUUR
 
Soms plan je een project waarvoor je speciale steigeronderdelen nodig hebt die je maar één 
keer nodig hebt. Of je verwacht een piekde bestelsituatie is bijzonder hoog en je moet voor 
een korte periode steigermateriaal inslaan. Voor deze gevallen en meer biedt Scafom-rux je 
flexibele steigerverhuurmogelijkheden voor RINGSCAFF en al onze steigersystemen.*

 
KLANTSPECIFIEKE STEIGEROPLOSSINGEN
 
Een goed steigersysteem past zich aan aan de uitdagingen waarvoor je staat. Daarom kunnen 
we je RINGSCAFF steiger altijd aanpassen aan je wensen.

Kleuren en stickers
Op de bouwplaats moet het altijd herkenbaar zijn welk steigerdeel bij welke steigerbouwer hoort. 
Scafom-rux maakt je steigermateriaal klantspecifiek door het in je bedrijfskleuren te schilderen, 
je bedrijfsnaam op sommige onderdelen te drukken of stickers met je logo te personaliseren.

Hoge veiligheidsnormen, zoals die in chemische fabrieken of raffinaderijen, vragen vaak 
speciale oplossingen. Welke uitdagingen je ook wilt aanpakken, ons engineering team staat 
je terzijde bij het aanpassen van bestaande producten of het ontwerpen van geheel nieuwe 
producten speciaal voor jouw toepassing.

 KIES DE IDEALE 
OPTIE VOOR 
JE VOLGENDE 
PROJECT
Samenwerken met Scafom-rux gaat over meer dan alleen een geweldig product. Met 
RINGSCAFF krijg je niet alleen een van de toonaangevende modulaire steigersystemen, 
maar ook Scafom-rux als partner die samen met jou je uitdagingen aanpakt.

Je mogelijkheden gaan verder dan RINGSCAFF kopen en variëren van flexibele huurmogelijkheden, 
opleidingen voor je team, technische ondersteuning tot het op maat maken van steigermateriaal 
voor je individuele eisen.

* SCAFOM Steiger verhuurorganisaties zijn gevestigd in de volgende landen: 

België, Brazilië, Canada, Chili, China, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Peru, Spanje, VSA

STRONGER. TOGETHER.

ERVARINGEN VAN ONZE OPDRACHTEVERS

” DE KLANTENSERVICE IS GEWELDIG, EN ZE GEVEN 
SNEL ANTWOORD TELKENS ALS WE ZE NODIG 
HEBBEN. HET TEAM HEEFT ONS STEEDS DE JUISTE 
INFORMATIE KUNNEN GEVEN DIE WE NODIG 
HEBBEN OM SUCCES TE VERZEKEREN BIJ HET 
OPBOUWEN EN AFBREKEN VAN STEIGERS. WE ZIJN 
OOK IN STAAT OM TIJDIG ALLE INFORMATIE TE 
KRIJGEN DIE ONZE KLANTEN VRAGEN  ”

 Adam Alvarez, Director of Operations, Chaparral Industrial Services

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
 
Het engineering team van Scafom-rux ondersteunt je graag met verschillende steiger- 
en technische diensten om je project tot een succes te maken, waaronder het maken van 
ontwerpen, tekeningen en statische berekeningen, technische ondersteuning wanneer je die 
nodig hebt, bezoeken aan je projectplaats en de volledige planning van je project van begin 
tot eind.

OPLEIDINGEN EN SEMINARS

De juiste planning, het juiste gebruik, en het vermogen om te weten wat te doen in geval 
van nood, zijn even belangrijk als steigersystemen van hoge kwaliteit. Daarom biedt 
Scafom-rux regelmatig opleidingen aan als speciale opleidingen voor steigerbouwers 
en  ingenieurs. 



MODULAIRE STEIGERS

DEPOTS

KANTOREN

PRODUCTIE LOCATIE’S 
FABRIEKEN 

Scafom-rux
Beekerheide 1
5741 HB Beek en Donk 
Nederland 

T. +31 887 307 202
E. team.benelux@scafom-rux.com
www.scafom-rux.nl 

SCAFOM-RUX 
UW PARTNER IN STEIGERS

Scafom-rux is fabrikant, distributeur en verhuurder van steigeroplossingen van topkwaliteit. 
Ons hele team is toegewijd aan het begrijpen van de behoeften en eisen van steigerbouwers in 
industrieën als de bouw, olie & gas, mijnbouw, scheepsbouw, en meer. Zo kunnen we advies en 
expertise geven om de best mogelijke oplossing te vinden voor elk steigerproject wereldwijd. Dit 
wordt aangevuld met extra diensten zoals professionele opleidingen of technische engineering. 

Dankzij een vindingrijke geest en een jarenlange ervaring zijn Scafom-rux producten ontworpen en 
gebouwd om steigerbouwers steeds veilig te houden. Tegelijk handhaven ze de hoogste normen in 
duurzaamheid. Ons RINGSCAFF modulair steigersysteem is uiterst veelzijdig en wordt door klanten 
over de hele wereld gebruikt voor een grote verscheidenheid aan projecten.   

Meer informatie over Scafom-rux, onze steigerproducten en diensten vind je op www.scafom-rux.nl of 
op ons YouTube kanaal www.youtube.com/c/scafom-rux-scaffolds.


