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A.P. Scaffolding Solutions Ltd are expanding
their services into the area of Access Tower
rentals.
We are able to provide access solutions to
whatever your needs are, whether you are a
single household needing simple access to a
ceiling or a large industry or hotel needing fast
and safe access to multiple difficult areas.
We use the BoSS Youngman range of access
towers which is considered to be the best
tower system in the world, meeting high safety
standards and is certified to European
requirements EN1004.
We offer a practical and affordable rental
service with a large range of access towers,
easy to erect and transport. The towers are
available in a range of widths, allowing you to
work at the height you need with safety and
comfort.
Our trained staff will bring the tower to your
area of work, assemble it to fit your needs and,
at the end of your work, dismantle it and
transport it away.
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Η A.P. Scaffolding Solutions Ltd επεκτείνει τις
υπηρεσίες της και στο χώρο της ενοικίασης
πύργων πρόσβασης.
Είμαστε σε θέση να παρέχουμε λύσεις
πρόσβασης οποιεσδήποτε και να είναι οι
ανάγκες σας, είτε είστε ένα νοικοκυριό που
χρειάζεται απλή πρόσβαση στο ταβάνι ή μια
μεγάλη βιομηχανία ή το ξενοδοχείο που
χρειάζεται γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε
πολλαπλά δύσκολα σημεία.
Χρησιμοποιούμε το φάσμα BoSS Youngman
των πύργων πρόσβασης που θεωρείται ότι είναι
το σύστημα με την μεγαλύτερη με εμπορική
επιτυχία στον κόσμο, που πληροί υψηλές
προδιαγραφές ασφαλείας και που έχει
πιστοποιηθεί με το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN1004.
Σας προσφέρουμε μια πρακτική και οικονομικά
προσιτή υπηρεσία ενοικίασης με ένα μεγάλο
φάσμα από πύργους πρόσβασης, εύκολους σε
ανέγερση και μεταφορά και σε μια σειρά από
πλάτη, επιτρέποντάς σας να εργαστείτε στο
ύψος που χρειάζεστε με ασφάλεια και άνεση.
Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα φέρει τον
πύργο στο χώρο της εργασίας σας, θα τον
συναρμολογήσει να ανάλογα με τις ανάγκες σας
και στο τέλος της εργασίας σας θα τον
αποσυναρμολογήσει το και θα τον απομακρύνει.
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