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Q-TOP C13 - GESLOTEN ALUMINIUM IMPERIAAL (TÜV) Q-TOP O19 - OPEN ALUMINIUM IMPERIAAL (TÜV)

Q-TOP C13: GESLOTEN ALUMINIUM IMPERIAAL (TÜV) 
Optimaal daktransport in een strak design

• twee dichte zijprofielen
• type-specifiek aantal dwarsliggers
• zijprofiel met rubberstrip als antislip-functie bij vastsnoeren
• aluminium; licht in gewicht, onderhoudsvrij en duurzaam
• TÜV gecertificeerd

Maakt lading op het dak eenvoudiger bereikbaar. 
Montage via een klemsysteem.
Geschikt voor Q-Top imperiaal C13 en O19.

Een 700 mm lange natuurrubber rol.  
Geschikt bij gebruik van een loopbaan.
Een volledige natuurrubber opsteekrol is ook 
beschikbaar. 

RVS-inox laadtool. Handig bij het snoeren van 
lading aan de zijkant van het imperiaal.
Geschikt voor Q-Top imperiaal C13.

OPSTAANDE KANT ZIJPROFIEL 
RVS-INOX (SET À 2)

LAMPBEUGEL RVS-INOX

OPSTAANDE KANT DWARSPROFIEL 
RVS-INOX (SET À 2)

BINDHAAK RVS-INOX (SET À 2)

RVS-inox laadtool. Handig bij het snoeren van 
lading aan imperiaal; is op elke positie van een 
dwarsdrager te plaatsen.
Geschikt voor Q-Top imperiaal C13 en O19 en 
alu allesdragers.

RVS-inox beugel om diverse soorten  
werklampen aan te bevestigen.
Geschikt voor Q-Top imperiaal C13 en O19.

RVS-inox laadtool. Handig bij het snoeren van 
lading aan imperiaal; is op elke positie van een 
dwarsdrager te plaatsen.
Geschikt voor Q-Top imperiaal C13 en O19 en 
alu allesdragers.

ALUMINIUM ANTISLIP LOOPBAAN NATUURRUBBER HALVE OPSTEEKROL

Q-TOP O19: OPEN ALUMINIUM IMPERIAAL (TÜV)
Functioneel daktransport in een strak design

• twee open zijprofielen
• type-specifiek aantal dwarsliggers
• eenvoudig lading vastzetten
• zeer geschikt voor het vervoeren van een ladder 
• aluminium; licht in gewicht, onderhoudsvrij en duurzaam
• TÜV gecertificeerd
• ook leverbaar in zwart

Q-TOP ALUMINIUM IMPERIAAL Q-TOP ALUMINIUM IMPERIAALACCESSOIRES  Q-TOP IMPERIAAL
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Q-TOP ALLESDRAGERS

• eenvoudig lange materialen vervoeren
• aluminium; lichtgewicht, onderhoudsvrij en duurzaam
• bevestiging op montagepunten af-fabriek

Q-TOP GET-UP LADDER 

• top-down telescopische ladder
• aluminium uitvoering
• i.c.m. de imperiaal en/of op het werk te gebruiken
• verkrijgbaar in 4-Steps & 6-Steps uitvoering
• tailor made by Altrex ® 
• alleen geschikt voor Q-Top imperiaal
• TÜV gecertificeerd

RVS LADDER

• eenvoudig de imperiaal op- en afladen
• uitgevoerd in RVS
• gemonteerd op scharnier en 180º open draaiend 
• gemonteerd op de deur en 270º open draaiend  

Surprisingly Flexible

COMFORT MODUS
geruisloos, economisch en duurzaam rijden 

TRANSPORT MODUS
altijd stand-by om lange materialen mee te nemen

Q-TOP COMFORT BARS 
Slim daktransport & comfortabel rijgedrag ineen

• in één handeling de rij-modus bepalen: comfort of transport
• switch-mechanisme met robuuste handle
• unieke vergendeling: veilig transport 
• dragers van curved aluminium
• minimale luchtweerstand
• TÜV gecertificeerd

Q-TOP COMFORT BARS
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BUMPERPANEEL 

80 
mm

160 
mm

RVS SILVER ALUMINIUM 5-TRAANS MATRVS ZWART RVS RIBBEL HOOGGLANS

STEEL-STEP 
(80X80 MM)

STEEL-STEP XL 
(160X80 MM)

GRIP-STEP  
(160X80 MM)

GRIP-STEP DOUBLE 
(160X80 MM)

FULL-STEP
(1500 MM)

SHORT-STEP 
(1700 MM)

SHORT-STEP DOUBLE
(2X615 MM)

ONE-STEP
(ENKELE OPSTAP)

TWO-STEP
(DUBBELE OPSTAP)

COMPACT EN STERK

• staal & RVS • montagebeugels van zwart gecoat staal
• sterk en robuust • RVS antislip opstapvlak
• compact formaat
Alleen voor voertuigen met een op de flens gemonteerde trekhaak-kogel!

DUURZAAM ALU

• aluminium • antislip sta-vlak
• onderhoudsvrij • in hoogte en diepte verstelbaar
• licht in gewicht • geschikt voor alle typen 
• stalen montagebeugels  bedrijfswagens

HEAVY DUTY STAAL

• thermisch verzinkt staal
• robuust en sterk
• voor intensief gebruik

SAFEGUARD 

• beschermt tegen inbraak 
 laadruimte
• disselslot-functie
• montage op trekhaakflens van 
 afneembare trekhaak

BACKBAR RVS-INOX

• beschermt bij lichte 
 aanrijding
• mat of hoogglans RVS-inox
• licht gebogen bocht
• dichtgelaste uiteinden
• ook in zwart verkrijgbaar

INBRAAKWERING 

• beschermt tegen inbraak
• bevestiging aan binnenzijde 
• stalen plaat van 1,5 mm
• maaswijdte 35 x 35 mm
• verkrijgbaar in zwart en wit

BACKBAR OM DE BOCHT

• beschermt bij lichte aanrijding
• zij- en achterbumper 
• mat of hoogglans RVS-inox
• bestaat uit 1 geheel
• dichtgelaste uiteinden

EU-PUSHBAR RVS-INOX

• beschermt bij lichte 
 aanrijding
• EU-gecertificeerd
• hoogglans RVS-inox
• ook in zwart verkrijgbaar

SIDEBARS RVS-INOX

• beschermt bij lichte 
 aanrijding
• mat of hoogglans RVS-inox
• licht gebogen bocht
• dichtgelaste uiteinden
• ook in zwart verkrijgbaar

Q-STEP OPSTAPPEN Q-SAFE
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