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 ASBEST 
Type apparaat Huurprijs per dag Huurprijs per week Langdurig huren? Bel 010 – 497 10 00 of m

ail naar info@
ast.nl 

Mobiele deco-units 3 of 4 meter, Selfsupporting: dieselverwarming & 
accuvoeding incl eenmalig gratis waterfilters 

€ 70,00 - 

   

Panelendouche UltraDouche, afm (lxbxh) 300x100x198cm  € 24,00 - 
Vouwdouche  € 17,00 - 
   

Materiaalsluis 2 kamers, afm (lxbxh) 280x180x223cm € 75,00 - 
OPTIONEEL bijbehorende rollenbaan 2 compartimenten € 11,00 - 
OPTIONEEL bijbehorende op- of afrit € 11,00 - 
OPTIONEEL bijbehorende waterfiltersysteem TTSA 300 incl eenmalig gratis 
waterfilters 

€ 15,00 - 

   

Waterblok D25L, 230 Volt, 2 personen incl eenmalig gratis waterfilters € 23,00 - 
Waterblok D110L, 230 Volt, 2 - 4 personen incl eenmalig gratis waterfilters € 23,00 - 
Waterblok D130L, 230 Volt, 4 - 6 personen incl eenmalig gratis waterfilters € 23,00 - 
Waterblok WMS400, 400 Volt, > 6 personen incl eenmalig gratis waterfilters € 23,00 - 
   

Onderdrukapparatuur D60 SE (600 m3/uur) € 15,00 - 
Onderdrukapparatuur D100 SE (1.000 m3/uur) of G50SE (1.000 m3/uur) € 20,00 - 
Onderdrukapparatuur D305 SE (2.000 m3/uur) of G100SE (1.650 m3/uur) € 29,00 - 
Onderdrukapparatuur D610 SE (5.000 m3/uur) of G200SE (3.000 m3/uur) € 33,00 - 
Onderdrukapparatuur D910 SE (6.000 m3/uur) of G300SRE+ (5.150 m3/uur) € 44,00 - 
Onderdrukapparatuur C25.000 SE (25.000 m3/uur, 400V, 32A) n.v.t. € 425,00 
Onderdrukapparatuur C50.000 SRE (50.000 m3/uur. 400V, 63A) n.v.t. € 1.140,00 
Onderdrukapparatuur C100.000 SRE (100.000 m3/uur, 400V, 2x63A) n.v.t. € 1.575,00 
   

Onderdrukmonitor Aircontrol, 1 kanaal, incl 2m meetbuis € 15,00 - 
   

Adembescherming  Proflow SC Asbestos 160 compleet met Vision 2 (grijs) n.v.t. € 50,00  
Adembescherming  RAS asbestos, compleet met Vision 3 (grijs) n.v.t. € 50,00 
Adembescherming  onafhankelijk ademluchtslang, lengte 20m € 5,00 - 
Adembescherming  230V, onafhankelijk ademlucht compressoren, 2x voor 
2 personen icm 1x droger / filterstraat 

€ 13,00 - 

Adembescherming  230V, onafhankelijk ademlucht droger / filterstraat, 1x 
voor 2 personen icm 2x compressor 

€ 28,00 - 

Adembescherming 400V, 32A, 4 persoons onafhankelijk ademlucht 
bestaande uit 1 compresor incl filterstraat  

€ 52,00 - 

Adembescherming 400V, 64A, 6 persoons onafhankelijk ademlucht 
bestaande uit 1 compresor incl filterstraat op aanhanger 

€ 94,00 - 

Adembescherming diesel, 6 persoons onafhankelijk ademlucht bestaande 
uit 1 compresor incl filterstraat op aanhanger 

€ 94,00 - 

Adembescherming diesel, 8 persoons onafhankelijk ademlucht bestaande 
uit 1 compresor incl filterstraat op aanhanger 

€ 94,00 - 

Adembescherming Voedingslang tussen verdeler/hondje en compressor 
(20m) 

€ 5,00 - 

Adembescherming Verdeler / hondje, 6 aansluitingen € 11,00 - 
Adembescherming Verdeler / hondje, 8 aansluitingen € 15,00 - 
   

Rolsteiger incl. aanhanger werkhoogte 8,2m € 25,00 - 
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BODEM 

Type apparaat Huurprijs per dag Huurprijs per week  Langdurig huren? Bel 010 – 497 10 00 
 of m

ail naar info@
ast.nl 

Mobiele deco-units 3 of 4 meter, Selfsupporting: dieselverwarming & 
accuvoeding incl eenmalig gratis waterfilters 

€ 70,00 - 

   

Laarzenwasser € 7,00 - 
   

Wielwasinstallatie DK-G03 EX (400V, 63A), excl. transport en (de-)montage n.v.t. € 565,00* 
   

Adembescherming  Proflow SC Asbestos 160 compleet met Vision 2 (grijs) n.v.t. € 50,00 
Adembescherming  RAS asbestos, compleet met Vision 3 (grijs) n.v.t. € 50,00 
Adembescherming  onafhankelijk ademluchtslang, lengte 20m € 5,00 - 
Adembescherming  230V, onafhankelijk ademlucht compressoren, 2x voor 
2 personen icm 1x droger / filterstraat 

€ 13,00 - 

Adembescherming  230V, onafhankelijk ademlucht droger / filterstraat, 1x 
voor 2 personen icm 2x compressor 

€ 28,00 - 

Adembescherming 400V, 32A, 4 persoons onafhankelijk ademlucht 
bestaande uit 1 compresor incl filterstraat  

€ 52,00 - 

Adembescherming 400V, 64A, 6 persoons onafhankelijk ademlucht 
bestaande uit 1 compresor incl filterstraat op aanhanger 

€ 94,00 - 

Adembescherming diesel, 4 persoons onafhankelijk ademlucht bestaande 
uit 1 compresor incl filterstraat op aanhanger 

€ 94,00 - 

Adembescherming diesel, 8 persoons onafhankelijk ademlucht bestaande 
uit 1 compresor incl filterstraat op aanhanger 

€ 94,00 - 

Adembescherming Voedingslang tussen verdeler/hondje en compressor 
(20m) 

€ 5,00 - 

Adembescherming Verdeler / hondje, 6 aansluitingen € 11,00 - 
Adembescherming Verdeler / hondje, 8 aansluitingen € 15,00 - 
   

Gasdetectie Multi RAE 5 gas  (LEL, PID, O2, H2S en CO) € 30,00 - 
   

Bodemvochtmeter TDR100 incl meetstaven € 13,00 - 
      
       
• Prijs per dag (tenzij anders aangegeven).   
• Huur op basis van 5 werkdagen per week. 
• Af magazijn AST.  Vraag naar de mogelijkheden om op locatie te leveren. 
• Gratis automatisch verzekerd tegen verlies, diefstal en schade met een vast eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis/per      
     machine (gevolgschade uitgesloten, evenals schades aan vastgoed, eigen materieel en wagens).  
• Langdurig apparatuur huren? Vraag naar de mogelijkheden voor het huren tegen gunstige tarieven. 
• Alle prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele vervoerskosten. 
• Opgetelde huurpenningen geven geen recht op (extra) korting bij aanschaf nieuw materieel dan wel overname  
    huurmaterieel. 
• Apparatuur dient schoon en vrij van gezondheidsgevaarlijke stoffen te worden ingeleverd. 
• Voor afmetingen, gewichten en toebehoren: zie onze website www.ast.nl 

 
* of een deel daarvan.  
     

 
Op al onze prijsopgaven, transacties en leveringen zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing, 

welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. 
Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
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