Uw specialist in rijplaten
en stempelplaten.
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ATS Rijplaten is al jaren met veel succes
actief als leverancier van kunststof en stalen
rijplaten en stempelplaten.

ATS Rijplaten is een succesvol familiebedrijf
dat al jaren bekend staat om:
//	Het leveren van rijplaten en stempelplaten in
alle typen en uitvoeringen
//	Uiterst scherpe prijzen én zeer korte levertijden
//	Bezorging in de gehele Benelux
//	Stalen rijplaten, vervaardigd in eigen staalsnijderij en
leverbaar in alle gewenste formaten en kunnen worden
voorzien met afgeronde hoeken en trekgaten
// Kunststof rijplaten, voorzien van antislipprofiel en handgrepen
en indien gewenst infrezen bedrijfsnaam

Kunststof en stalen rijplaten voorkomen dat machines en materialen
wegzakken op onverharde ondergronden. Tevens geeft het ook

//	Kunststof stempelplaten met draagvermogens
van 10 tot 90 ton

bescherming aan al aangelegde wegen, fietspaden en grasvelden.
Rijplaten kunnen ook gebruikt worden voor het inrichten van
bouwplaatsen, evenementen-terreinen en als werkplatformen.

KUNSTSTOF EN STALEN RIJPLATEN // STEMPELPLATEN

ATSRIJPLATEN.NL

L

LE

Elke kunststof rijplaat heeft mogelijkheid
tot het infrezen van uw bedrijfsnaam.
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Duurzaam en met antislip
AA - KWALITEIT

A - KWALITEIT

STAPELBOX
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// Opbergen en vervoeren van rijplaten
// Verwijderbare zijplaten
// Stapelbaar

Onze hoogwaardige kunststof
rijplaten zijn licht van gewicht
en vrijwel onbreekbaar door de
unieke samenstelling en de manier
waarop de rijplaten geperst zijn.
De kunststof rijplaten zijn veelal
vervaardigd van gerecycled plastic
en daardoor zeer duurzaam en
milieuvriendelijk.

Op maat beschikbaar
Lange levensduur
5 jaar fabrieksgarantie
Made in Germany

De rijplaten zijn enkelzijdig of

300 x 100 cm, dikte 15/20 mm
Unieke enkelzijdig antislip
Standaard 4 handvatten
Belastbaar tot 60 ton
Standaard 2 jaar fabrieksgarantie
Made in Denmark

dubbelzijdig voorzien van
een antislip structuur en zijn
zeer handzaam.

B - KWALITEIT

ARBOPLAAT

KOPPELSTUK

// 300 x 100 cm, dikte 15/20 mm
// Anti-slip traanplaatstructuur

// 200 x 80 of 100 cm, dikte 15/20 mm
// A - kwaliteit

// Hoogwaardige kwaliteit
// Eenvoudig koppelen van
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Standaard 4 handvatten
Belastbaar tot 50 ton
Leverbaar in 2 afmetingen
Made in Great Britain

Standaard 1 of 4 handvat(ten)
Laag gewicht
Standaard 2 jaar fabrieksgarantie
Made in Denmark

kunststof rijplaten

STALEN
RIJPLATEN
Van de beste kwaliteit

ATS Rijplaten levert stalen rijplaten van
hoogwaardige kwaliteit tegen uiterst
scherpe prijzen. De rijplaten worden
vervaardigd in onze eigen staalsnijderij
en zijn leverbaar in alle gewenste
afmetingen en diktes. De stalen
rijplaten worden voorzien van
afgeronde hoeken en trekgaten.

STEMPELPLATEN
Vervaardigd uit 100% gerecycled kunststof
ATS Rijplaten biedt ook een groot assortiment hoogwaardige
kunststof stempelplaten met een ruime keuze uit formaten,
diktes en draagvermogen. Zodoende zijn er voor elk gewenst
gebruik geschikte stempelplaten leverbaar. Onze levertijden
zijn kort en wij bezorgen door de gehele Benelux.

ATSRIJPLATEN.NL

// In elke gewenste lengte, breedte en dikte
// Leverbaar met afgeronde hoeken

// Kunnen worden voorzien van trekgaten
// Standaard formaten beschikbaar

DE VOORDELEN VAN ATS RIJPLATEN
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SCHERPE PRIJZEN

KORTE LEVERTIJD

FABRIEKSGARANTIE

GROOT ASSORTIMENT

BEDRIJFSNAAM
INFREZEN

DE AVEZAAT BEDRIJVENGROEP
ATS Rijplaten behoort tot de AVEZAAT
Bedrijvengroep. Er zijn nog drie andere
grote werkplaatsen die specifiek voor
bepaalde werkzaamheden zijn ingericht.

AVEZAAT CRANES
De specialist bij uitstek op het gebied van herstel en revisie van mobiele kranen
en toebehoren van alle merken en typen.
// AVEZAAT.COM

AVEZAAT STAAL
Met een eigen staalsnijderij en een grote, zeer gevarieerde voorraad staalsoorten.
// AVEZAATSTAAL.NL

AVEZAAT HOOGWERKERS
Richt zich specifiek op het herstellen van alle typen hoogwerkers.
// AVEZAATHOOGWERKERS.NL

Uw specialist in rijplaten
en stempelplaten.
//ATS TRADING B.V.
SCHIEDAMSEDIJK 72
3134 KK VLAARDINGEN
T 010 - 437 71 01
F 010 - 437 78 33
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Bestel uw rijplaten in onze webshop of vraag een offerte op maat aan.
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