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Specials

Roossien Hoogwerktechniek is specialist op het gebied van veilig werken op hoogte en diepte. Uw aanvraag wordt met één 
van onze technische adviseurs in detail doorgelopen. Mocht het tot een opdracht komen, transport doen wij het liefst zelf, via 
onze eigen expeditiedienst. Hiermee bent u verzekerd van een correcte en schadevrije levering van uw zorgvuldig 
geselecteerd klimmateriaal.

Onze eigen assemblage en montagedienst zorgt ervoor dat het klimmateriaal op locatie gemonteerd kan worden, wij 
verzorgen dit graag voor u. Onze ervaren montagedienst is, evenals Roossien Hoogwerktechniek in haar geheel al sinds 2004, 
VCA gecertificeerd.  
 
Heeft u al producten zoals ladders of trappen van Roossien of zelfs andere leveranciers? Vraag gelijk een keuring aan van uw 
klimmateriaal. Conform de Arbowet dient namelijk al uw klimmateriaal jaarlijks te worden geïnspecteerd. Wij beschikken 
over een ervaren en deskundig inspectieteam. Onze inspecteurs rijden door heel Nederland en België om klimmateriaal te 
inspecteren en er voor te zorgen dat u en uw collega’s jarenlang veilig kunnen werken.



Roossien Hoogwerktechniek
 

Producent en totaalleverancier van onder andere ladders, putladders, zelfsluitende luiken, trap-
pen, kooiladders, bordessen, roostervloeren en bordestrappen. 

Naast ons zeer uitgebreide standaard assortiment, zijn wij gespecialiseerd in maatwerk. Veilig 
werken op hoogte.

Onze visie
Slim en innovatief de veiligste werkplek leveren en voor een 
betaalbare prijs, die voldoet aan de wetgeving van vandaag. 
Veilig werken op hoogte maar ook op diepte.

Ons volledig geautomatiseerd systeem biedt ons de mogelijkheid 
om maatwerk producten te bedenken, ontwerpen, produceren, 
assembleren en monteren met de snelheid van bulkproductie. 

Vanaf het meedenken naar aanleiding van de initiële vraagstel-
ling tot en met de montage door onze deskundige technische 
adviseurs. Via onze inspectie- en onderhoudsdienst tot vele jaren 
daarna, ontzorgt Roossien Hoogwerktechniek u van A tot Z.

Materiaalsoorten
Al onze maatwerkproducten zijn leverbaar in aluminium, RVS, staalverzinkt 
(gepoedercoat) en kunststof. 

Onze poedercoating kan van alle verschillende RAL-kleuren worden voorzien. 
Door de modulaire opbouw van onze producten kunnen er verschillende 
onderdelen voorzien worden van verschillende poedercoating. 
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