


InnovatiefvKruiwagens +
Kruiwagens zijn voor FORT de core business, daarnaast heeft FORT ook 
een assortiment andere producten voor klein transport. Voorbeelden hiervan 
zijn een complete lijn ergonomische steekwagens en een ingenieuze tuinhulp 
voor het verplaatsen van grote potten met planten. Als dochteronderneming 
van de Altrad groep zullen ontwikkelingsmogelijkheden en synergie in de 
productlijnen zeker hun specifieke waarde aan toevoegen.

Uitstekende prijs/prestatieverhouding
De innovatieve benadering komt niet alleen tot uitdrukking in de 
eigenschappen van FORT producten, maar ook in het productieproces. 
De meeste producten worden gemaakt in onze fabriek in Nederland. Daar 
zorgen in hoge mate geautomatiseerde productielijnen voor de constante 
kwaliteit en zo laag mogelijke productiekosten. Hierdoor biedt elk FORT 
product een werkelijk uitstekende prijs / prestatieverhouding.

Wereldwijde export
Al een paar jaar na de succesvolle start van het bedrijf begon FORT met 
de export van kruiwagens. Tegenwoordig wordt meer dan 70% van de 
totale productie wereldwijd geëxporteerd naar een groot aantal landen. 
In een aantal landen zijn dochterondernemingen van de Altrad groep 
verantwoordelijk voor de verkoop en service. In veel andere gevallen is 
er een hechte samenwerking tussen FORT en toegewijde distributeurs of 
agenten.

Puur functioneel en ergonomisch
FORT producten worden onder hoge kwaliteitsnormen vervaardigd. Kwaliteit, 
ergonomie en veiligheid zijn aspecten, die een FORT kruiwagen sterk en 
duurzaam maken. Betrouwbaarheid en efficiëntie, dat telt. Verder verzekeren 
doordachte vormen en constructies een ergonomisch verantwoord gebruik, 
een grote capaciteit en maximale stabiliteit bij een relatief laag gewicht. Een 
laatste groot voordeel van de FORT kruiwagen is dat deze door een ieder in 
5 minuten gemonteerd kan worden.

Snelle en flexibele levering
Na de overname door de Altrad groep, zijn er grote stappen gemaakt in 
het verhogen van efficiëntie van het productieproces en flexibiliteit. Door 
een efficiënt magazijn en laadcapaciteit, maakt FORT het mogelijk om de 
standaardproducten binnen een week te leveren, waardoor onze klanten 
hun voorraden laag kunnen houden. In een tijd waarin lage voorraden een 
belangrijke rol spelen, is FORT de juiste partner.

Design
Hoewel FORT zich allereerst richt op de functionaliteit, wordt daarnaast 
doelbewust aandacht geschonken aan het design van alle producten. Een 
uitgebalanceerde combinatie van gelijkmatig geverfde of gegalvaniseerde 
onderdelen en / of heldere eigentijdse kleuren zorgt voor een aantrekkelijk 
modern aanzien. Bovendien dragen aansprekende displays en verpakkingen 
bij aan de eenvoudige verkoop van FORT producten.

Geoptimaliseerd assortiment
Als het gaat om kruiwagens kan het FORT assortiment vrijwel elke 
wens vervullen. Met een aantal goed ontworpen standaardonderdelen, 
zoals bakken, frames en wielen, kunnen verschillende kruiwagens voor 
allerlei toepassingen worden samengesteld. Dit stelt distributeurs en 
wederverkopers in staat snel en efficiënt te voorzien in de behoeften van 
hun klanten zonder grote voorraden aan te houden. Waar nodig en mogelijk 
wordt hetzelfde principe ook bij de andere producten toegepast. 

Perfecte service
In de loop van de tijd heeft FORT een uitstekende reputatie verworven met 
haar service. Net als de kwaliteit van de kruiwagens vindt FORT de kwaliteit 
van de bijbehorende service van het grootste belang. Dankzij een groot 
magazijn en een uitstekend georganiseerde logistiek hoeft een klant nooit 
lang op producten of onderdelen te wachten.

ALTRAD FORT, 
de innovatieve fabrikant van kruiwagens en ander klein transport
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De bouwkruiwagens van FORT zijn zeer solide en 
uitgebalanceerd met een verfijnde afwerking.
De bouwkruiwagens kunnen bestaan uit ronde buis 
waarmee het bekende, sterke, standaardframe uit één 
stuk wordt vervaardigd, of uit ovale buis. Alle bakken van 
de bouwkruiwagens hebben een gekraalde rand.

Een uitzondering zijn de kruiwagens van het type SMB-100 
en RMB-100, Deze type kruiwagens hebben een speciaal 
ontworpen HDPE bak. 

Constructie
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Constructie

SMB-100 ovaal
Art.nr.  : 02100
EAN-code  : 87.11755.02100.5
Inhoud  : 100 Ltr.
Gewicht  : 17,5 kg
Type bak : HDPE
Montage : gemonteerd

RMB-100 : Export kruiwagen
Art.nr.  : 02200
EAN-code  : 87.11755.02200.2
Inhoud  : 100 Ltr.
Gewicht  : 17 kg
Type bak : HDPE
Montage : gedemonteerd

116-90
Art.nr.  : 58002
EAN-code  : 87.11755.58002.1
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 15,7 kg
Type bak : gelakt
Montage : gelast

Krachtpatser voor alle klussen. Geschikt 
voor de zwaarste bouwmaterialen, 
stenen, tegels etc.

Een sterk staaltje in kunststof! Deze kruiwagen is 
een absolute must voor de stratenmaker en hovenier. 
Geschikt voor het allerzwaarste werk. Deze ruime 100 
liter kunststof bak is van HDPE kwaliteit en hierdoor 
zeer sterk. Altrad Fort verleent op de hele constructie 
één jaar garantie.

Een sterk staaltje in kunststof, speciaal voor de 
export! Deze kruiwagen is een absolute must voor de 
stratenmaker en hovenier. Geschikt voor het allerzwaarste 
werk. Deze ruime 100 liter kunststof bak is van HDPE 
kwaliteit en hierdoor zeer sterk. Altrad Fort verleent op de 
hele constructie één jaar garantie.

PE-100  : Export kruiwagen
Art.nr.  : 02110
EAN-code  : 87.11755.02110.4
Inhoud  : 100 Ltr.
Gewicht  : 15 kg
Type bak : PP
Montage : gedemonteerd 

Deze kruiwagen is gepatenteerd in 
Noord Amerika en is bestemd voor de 
export.
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116-90 ovaal
Art.nr.  : 59000
EAN-code  : 87.11755.59000.6
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht : 15,9 kg
Type bak : gelakt

Volledig gelast. Krachtpatser voor alle 
klussen in de bouw. Geschikt voor de 
zwaarste bouwmaterialen. 

6-80
Art.nr.  : 68002
EAN-code  : 87.11755.68002.8
Inhoud  : 80 Ltr.
Gewicht  : 16,1 kg
Type bak : gelakt

Volledig gelast. Krachtpatser voor alle 
klussen in de bouw. Geschikt voor de 
zwaarste bouwmaterialen, stenen, tegels 
etc.

6B-80
Art.nr. * : 68605
EAN-code  : 87.11755.68605.1 
Art.nr. ** : 68701
EAN-code  : 87.11755.68701.0
Inhoud  : 80 Ltr.
Gewicht  : 15,8 kg
Type bak : gegalvaniseerd

Krachtpatser voor alle klussen in de 
bouw. Geschikt voor de zwaarste 
bouwmaterialen, stenen, tegels etc.

* gemonteerd  ** gedemonteerd
               Pallet 15 / Pallet 40
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Constructie

Stenenwagen ovaal
Art.nr.  : 96006
EAN-code  : 87.11755.96006.9
Gewicht  : 23 kg
Type bak : gelakt

Gelaste stenenwagen, geschikt voor 60 
stenen.

Gereedschapskist ovaal
Art.nr.  : 58040
EAN-code  : 87.11755.58040.3
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 30 kg
Type bak : gelakt

Gereedschapskist met een rechthoekige 
bak en plat deksel. De gereeschapskist 
is compleet gelakt en uitgevoerd met een 
ovaal onderstel. Deze gereedschapskist 
wordt gemonteerd geleverd.

6-80 ovaal
Art.nr.  : 69030
EAN-code  : 87.11755.69030.0
Inhoud  : 80 Ltr.
Gewicht   : 16,1 kg
Type bak : gelakt

Volledig gelast. Krachtpatser voor alle 
klussen in de bouw met een ovalen 
frame. Geschikt voor de zwaarste 
bouwmaterialen, stenen, tegels etc. 
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FORT: voor het betere tuintransport

FORT heeft voor elke klus in de tuin en rondom het huis 
speciale kruiwagens ontwikkeld. Bij de ontwikkeling 
van deze werkpaarden heeft FORT in het bijzonder 
rekening gehouden met veiligheid, belastbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid.

Standaard voor elke FORT is de voortreffelijke 
ergonomie en uitgekiende gewichtsverdeling voor een 
perfecte balans. Voor extra stabiliteit kan het FORT 
wiel afhankelijk van de last, de gebruikerslengte en 
gewichtsverdeling eenvoudig worden versteld.

Alle FORT velgen zijn voorzien van een speciaal 
ontwikkeld rollenlager met vetvulling dat ervoor zorgt dat 
ieder karwei – voorjaar in en najaar uit- zonder piepen 
wordt geklaard. 

Een FORT kruiwagen vraagt bijna geen onderhoud en 
indien nodig zijn alle onderdelen en toebehoren los 
verkrijgbaar.
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515-90 cotta
Art.nr.   : 05106
EAN-code  : 87.11755.05106.4
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 10,2 kg
Type bak : PP
Gedemonteerd : pallet 15 / pallet 40

Lichte kruiwagen voor gebruik in de 
tuin en om het huis, geschikt voor 
bladeren, gras, zand en lichte materialen. 
Uitgevoerd met een cotta kleur bak, 
handvatten en velg. 

515-90 chiaro
Art.nr.  : 05102
EAN-code  : 87.11755.05102.6
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 10,2 kg
Type bak : PP
Gedemonteerd : pallet 15 / pallet 40

Lichte kruiwagen voor gebruik in de 
tuin en om het huis, geschikt voor 
bladeren, gras, zand en lichte materialen. 
Uitgevoerd met een lichtgroene bak en 
oranje details. 

515-90 chianti
Art.nr.  : 05103
EAN-code  : 87.11755.05103.3
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 10,2 kg
Type bak : PP
Gedemonteerd : pallet 15 / pallet 40

Lichte kruiwagen voor gebruik in de tuin 
en om het huis, geschikt voor bladeren, 
gras, zand en lichte materialen. 
Uitgevoerd met een bordeaux bak, 
handvatten en velg. 

515-90 scuro
Art.nr.  : 05108
EAN-code  : 87.11755.05108.8
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 10,2 kg
Type bak : PP
Gedemonteerd : pallet 15 / pallet 40

Lichte kruiwagen voor gebruik in de 
tuin en om het huis, geschikt voor 
bladeren, gras, zand en lichte materialen. 
Uitgevoerd met een donkergroene bak en 
oranje details. 
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TK-100
Art.nr.*  : 01007
EAN-code  : 87.11755.01007.8
Art.nr.** : 01103
EAN-code : 87.11755.01103.7
Inhoud  : 100 Ltr.
Gewicht : 11,9 kg
Type bak : PP

De kruiwagen voor alle klussen in de tuin 
en om het huis. Geschikt voor de zware 
bouwmaterialen, stenen, tegels, etc. en 
zeer licht in gebruik.

* gemonteerd  ** gedemonteerd
       pallet 15 / pallet 40

215-90/2
Art.nr.*  : 32484
EAN-code  : 87.11755.32484.7
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 19,7 kg
Type bak : gegalvaniseerd

Stabiele kruiwagen voor vrijwel alle klus-
sen in de tuin en om het huis. Geschikt 
voor de meest zware materialen. Uit-
gevoerd met 2 wielen.

215-90
Art.nr.*  : 32407
EAN-code : 87.11755.32407.6
Art.nr.** : 32503
EAN-code  : 87.11755.32503.5
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 15,2 kg
Type bak : gegalvaniseerd

Stabiele kruiwagen voor vrijwel alle klus-
sen in de tuin en om het huis. Geschikt 
voor de meest zware materialen. .

* gemonteerd  ** gedemonteerd
       pallet 15 / pallet 40

515-85
Art.nr.*  : 35401
EAN-code  : 87.11755.35401.1
Art.nr.** : 35506
EAN-code  : 87.11755.35506.3
Inhoud  : 85 Ltr.
Gewicht  : 11,4 kg
Type bak : gegalvaniseerd 9

Huis & Tuin

Deze populaire kruiwagen wordt veelal gebruikt voor 
de tuin en DIY. Deze kruiwagen wordt geleverd met 
een baksteun voor extra versteviging van de bak. 
Deze bak is 0,8 mm dik en is net als andere bakken 
bij de rand maar liefst 2 keer gekraald.
* gemonteerd  ** gedemonteerd
       pallet 15 / pallet 40



Huis & Tuin

615-80
Art.nr.  : 35655
EAN-code  : 87.11755.35655.8
Inhoud  : 80 Ltr.
Gewicht  : 11,5 kg
Type bak : gegalvaniseerd
Gedemonteerd : pallet 15 / pallet 40

Deze populaire kruiwagen wordt veelal 
gebruikt voor de tuin en DIY. Deze 
kruiwagen wordt geleverd met een 
baksteun voor extra versteviging van de 
bak. Deze bak is 0,8 mm dik en is net als 
andere bakken bij de rand maar liefst 2
keer gekraald. 

516B-90
Art.nr.  : 38000
EAN-code  : 87.11755.38000.3
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 15,7 kg
Type bak : gegalvaniseerd
Gedemonteerd : pallet 15 / pallet 40

Deze populaire kruiwagen wordt veelal 
gebruikt voor de tuin en DIY. Deze bak is 
0,8 mm dik en is net als andere bakken 
bij de rand maar liefst 2 keer gekraald en 
heeft een extra brede kopbeugel.

116B-90
Art.nr.*  : 58605
EAN-code : 87.11755.58605.4
Art.nr.** : 58701
EAN-code  : 87.11755.58701.3
Inhoud  : 90 Ltr.
Gewicht  : 14,8 kg
Type bak : gegalvaniseerd

Krachtpatser voor alle klussen in de 
tuin en om het huis. Geschikt voor de 
zwaarste materialen, stenen, tegels etc.
Ook verkrijgbaar met 100 L bak

* gemonteerd  ** gedemonteerd
       pallet 15 / pallet 40
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De PE-160 is een veel voorkomende kruiwagen in de 
landbouwsector. Het frame van dit type kruiwagen is 
thermisch gegalvaniseerd, de bakken zijn van kunststof/ 
HDPE.

Enkele voordelen van deze kunststof bak zijn:

• Slijtvast
• Solide
• Licht in gewicht
• Gebruiksvriendelijk
• Goed schoon te houden

De PE-160 kruiwagen is verkrijgbaar in een één- of 
tweewielige uitvoering. 

Land- & tuinbouw
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Land- & tuinbouw

PE-160 2 wieler
Art.nr.  : 20287
EAN-code  : 87.11755.20287.9
Inhoud  : 160 Ltr.
Gewicht  : 21,9 kg
Type bak : HDPE
Montage : gemonteerd

Stalkruiwagen voor gebruik in de 
grotere tuin, kwekerij, manege of andere 
agrarische toepassingen. Geschikt voor 
alle materialen, met name voor mest, 
hooi, etc.

PE-160 1 wiel
Art.nr.  : 20214
EAN-code  : 87.11755.20214.5
Inhoud  : 160 Ltr.
Gewicht  : 19 kg
Type bak : HDPE
Montage : ge monteerd

Stalkruiwagen voor gebruik in de grotere 
tuin, manege of andere agrarische 
toepassingen, geschikt voor alle 
materialen, met name mest, hooi, etc

116V-130
Art.nr.  : 25200
EAN-code  : 87.11755.25200.3
Inhoud  : 130 Ltr.
Gewicht  : 19,8 kg
Type bak : gegalvaniseerd
Montage : gelast

De “Tuinder”, volledig thermisch verzinkte 
kruiwagen met een 130 liter gekraalde 
bak.

6V-80
Art.nr.  : 68203
EAN-code  : 87.11755.68203.9
Inhoud  : 80 Ltr.
Gewicht  : 16,8 kg
Type bak : gegalvaniseerd

Volledig gelast en gegalvaniseerd.
Krachtpatser voor alle klussen in de 
tuin en om het huis. Geschikt voor de 
zwaarste materialen, stenen, tegels etc.
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Altrad FORT heeft naast de bekende kruiwagens en 
steekwagens een groot assortiment andere producten,
zoals de tuinmand, Kangaroo en Grasshopper.

Overige producten
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Overige producten
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Grasshopper
Art.nr.  : 12010
EAN-code  : 87.11755.12010.4
Gewicht  : 1,6 kg
Type  : PP

Opzetrand voor uw kruiwagen. 
Verdubbelt het volume van uw kruiwagen 
voor licht materiaal als bladeren. 
Geschikt voor elke kruiwagen.

Kangaroo
Art.nr.  : 15000
EAN-code  : 87.11755.15000.2
Gewicht   : 0,374 kg
Type  : PP

Gereedschapsbuidel voor al uw 
handgereedschap. De Kangaroo past op 
alle Fort kruiwagens en is gemaakt van 
polypropyleen. 

Power Basket
Art.nr.  : 16000
EAN-code  : 87.11755.16000.1
Gewicht  : 1,6 kg
Type  : PE

Universele mand, geschikt voor diverse 
materialen met een inhoud van 44 liter. 
Gemaakt van slagvast en oersterk 
polyethyleen met een hoge dichtheid. In 
FORT groen.

Kinderkruiwagen
Art.nr.  : 35602
EAN-code  : 87.11755.35602.
Gewicht  : 2,45 kg

Leuke stevige kruiwagen voor de jongste 
klusser in huis.



De nieuwe professionele steekwagenlijn van 
FORT. Bij het ontwerp van deze steekwagens is in 
het bijzonder rekening gehouden met veiligheid, 
belastbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en ergonomie. 
Het frame bestaat uit stalen buis en is groen gelakt. De 
veiligheidshandgrepen en velgen zijn van PP en rood van 
kleur. 
 
Kenmerken:
 
• solide, sterk en ergonomisch
• veiligheidshandgrepen
• luchtbandwielen 260x85 mm
• wielen met naaldlagers
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Steekwagens
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Steekwagen H-200
Art.nr.  : 94000
EAN-code  : 87.11755.94000.9
Breedte : 520 mm
Hoogte  : 1100 mm
Steekvlak : 145 mm x 415 mm
Draag verm. : 200 kg
Spoorbreedte : 480 mm
Wiel  : luchtbandwiel
Gewicht  : 8,2 kg

Steekwagen K-300
Art.nr.  : 94030
EAN-code  : 87.11755.94030.6
Breedte : 530 mm
Hoogte  : 1290 mm
Steekvlak : 240 mm x 400 mm
Draag verm. : 300 kg
Spoorbreedte : 570 mm
Wiel  : luchtbandwiel
Gewicht  : 13,4 kg

Steekwagen S-300
Art.nr.  : 94010
EAN-code  : 87.11755.94010.8
Breedte : 530 mm
Hoogte  : 1100 mm
Steekvlak : 180 mm x 425 mm
Draag verm. : 300 kg
Spoorbreedte : 520 mm
Wiel  : luchtbandwiel
Gewicht  : 13,2 kg

Steekwagen KS-300
Art.nr.  : 94040
EAN-code  : 87.11755.94040.5
Breedte : 530 mm
Hoogte  : 1210 mm
Steekvlak : 240 mm x 280 mm
Draag verm. : 300 kg
Spoorbreedte : 470 mm
Wiel  : luchtbandwiel
Gewicht  : 9,6 kg

Steekwagen KXL-250
Art.nr.  : 94020
EAN-code  : 87.11755.94020.7
Breedte : 520 mm
Hoogte  : 1100 mm
Steekvlak : 180 mm x 425 mm
Draag verm. : 250 kg
Spoorbreedte : 520 mm
Wiel  : luchtbandwiel
Gewicht : 15 kg



Onderdelen
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Set bouten & moeren
Art.nr.  : 13030
EAN-code  : 87.11755.13030.1
Gewicht  : 0,18 kg
Bouten en moeren verpakt

Handvat wit
Art.nr.  : 13040
EAN-code  : 87.11755.13040.0
Gewicht   : 0,08 kg
Handvat wit rond per 2 stuks 
verpakt

Veiligheidshandvat rood
Art.nr.  : 13050
EAN-code  : 87.11755.13050.9
Gewicht  : 0,1 kg
Veiligheidshandvat professioneel 
rood per 2 stuks verpakt

Binnenband kruiwagen
Art.nr.  : 13010
EAN-code  : 87.11755.13010.3
Gewicht   : 0,6 kg
Binnenband 400x100 verpakt

Binnenband steekwagen
Art.nr.  : 13015
EAN-code  : 87.11755.13015.8
Gewicht   : 0,3 kg
Binnenband 260x85 verpakt

Buitenband
Art.nr.  : 13020
EAN-code  : 87.11755.13020.2
Gewicht  : 0,9 kg
Buitenband 400x100 2ply met 
wikkel

Natuurlijk zijn alle onderdelen uit het assortiment van FORT los 
verkrijgbaar.  Een aantal van deze onderdelen zijn blister verpakt 
waardoor u ze makkelijk kunt etaleren. Enkele voordelen van een 
blisterverpakking zijn :

• Milieuvriendelijk
• Recyclebaar
• Makkelijk te openen

Alle kruiwagens worden standaard uitgerust met een 2-ply band. 
Uiteraard zijn deze kruiwagens eveneens leverbaar met een:

• 4ply band, 4 i.p.v. 2 lagen rubber
• NML-wiel, de Nooit Meer Lek polyurethaanband
• ZL-wiel, band met luchtkamers
• Stalen velg, rood gelakt



Systeem 3000

Rekken

Systeem 1200

Presentatiestandaard

Systeem 1200
Art.nr.  : 13923
EAN-code  : 87.11755.13923.6
Gewicht  : 66 kg

De mogelijkheid om op 1 vierkante 
meter 10 kruiwagens gedemonteerd te 
presenteren. 

Presentatiestandaard
Art.nr.  : 40000
EAN-code  : 87.11755.40000.8
Gewicht  : 3 kg
Type bak : Gelakt
Presentatiestandaard voor 1 kruiwagen

FORT verkoopt niet alleen kruiwagens – FORT helpt 
retailers om FORT kruiwagens te verkopen

Wij weten dat ons succes nauw verbonden is aan dat van 
u. Daarom hebben wij een aantal verkoopoplossingen 
ontwikkeld die weinig tijd kosten, omzetverhogend zijn en 
optimaal de producten presenteren.

• Onze logistiek verzekert een supersnelle levering.
• Onze verkoopsystemen zijn ontwikkeld voor de tuincentra,     
  bouwmarkten en grote DIY markten.
• FORT systemen bieden maximale productpresentatie op      
  een vierkante meter en bieden zelfs plek voor onderdelen   
  en accessoires.

Het nettoresultaat is compact. De producten van Fort zijn 
gemakkelijk te bestellen, te hanteren, op te bergen, te 
showen en te verkopen.
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Systeem 3000
Art.nr.  : 13930
EAN-code  : 87.11755.13930.4
Gewicht  : 100 kg
Een rek van 2,70 meter, speciaal ge-
maakt voor de grotere bouwmarkten. 
Op deze manier kunnen er 4 verschil-
lende types worden gepresenteerd. 



Pallets
O

pslag
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Onze compact verpakte pallet maakt het mogelijk om op een minimale oppervlakte een maximale verkoop te behalen.

• 15 kruiwagens vertonen op minder dan een vierkante meter
• Kruiwagens staan op de beste plaats, namelijk op de gereedschappenafdeling
• De producten staan vrij en kunnen direct worden verkocht vanaf de pallet
• Een ultra-compacte opberging. 15 kruiwagens op minder dan 3’ x 4’!

De compact verpakte pallet zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar met de volgende kruiwagens:
• Cosmo ( diverse types)
• TK-100
• 515-85

15-pallet compleet 40-pallet onderstellen + wielen 40-pallet bakken



Altrad Fort B.V.

Postbus 6222

4000 HE Tiel

Simon Stevinstraat 6

 4004 JV Tiel

Nederland

T +31 344 638 484

F +31 344 638 485

E info@altradfort.nl

I   www.altradfort.nl


