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Mulder Montage biedt complete dienstverlening 
voor fabrikanten en exploitanten van roltrappen 
en rolpaden. Van het monteren, demonteren, 
afmonteren en in bedrijf stellen van de installatie 
tot en met transport, tijdelijke opslag en 
onderhoud. 

Naast de uitgebreide dienstverlening is Mulder 
Montage gespecialiseerd in het ontwikkelen 
van innovatieve producten voor roltrappen en 
rolpaden. De afdeling Engineering combineert 
in de praktijk opgedane kennis en ervaring met 
de nieuwste techniek en ontwikkelt producten 
die de kwaliteit, veiligheid en levensduur van de 
installaties bevorderen. 

producten:

•	 Lightspeed balustradesokkel veiligheidsysteem

•	 Lightspeed kamplaat veiligheidsysteem

•	 Lightspeed start-stopsysteem

•	 Reactiveringsysteem

•	 G-rib (trede reparatie) 

•	 Anti-slip

•	 ecoLATOR (energiebesparing)

•	 Opstapluiken 

•	 LED-verlichting 

Bezoek de website voor uitgebreide informatie over de producten www.muldermontage.com
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Montage en deMontage
De goede voortgang van een bouwproject is afhankelijk 
van een goede, realistische planning. Mulder Montage 
adviseert actief bij het inplannen van plaatsingen van 
roltrappen en hellingbanen. Te vroeg plaatsen heeft tot 
gevolg dat de kostbare installatie tijdens de resterende 
fases van de bouw beschadigd kunnen raken. Te laat 
monteren betekent vaak een lastige klus, omdat er dan 
wellicht binnenmuren of andere zaken in de weg staan. 
Het vaststellen van het juiste moment is van groot be-
lang. Elke situatie is anders, de montage vergt daarom 
een goede voorbereiding. Om dit te realiseren voert 
Mulder Montage projectbezoeken uit en levert advies 
op maat door middel van werkplannen, situatie- en 
montagetekeningen en lastdiagrammen van het krach-
tenspel op het gebouw.
Met gespecialiseerd en zelf ontwikkeld materieel wor-
den de installaties vervolgens gemonteerd. 

MULdeR Montage MeeR dan 40 JaaR eRVaRIng
Oorspronkelijk is Mulder Montage een transportbedrijf, opgericht door de heer Mulder in1971, toen nog genaamd Mulder 
Transport. Het transportbedrijf vervoerde roltrappen, hellingbanen en looppaden in opdracht van roltrapfabrikanten. 
Destijds was het gebruikelijk dat roltrapfabrikanten niet alleen fabriceerde, maar ook hun producten monteerden. 
Mulder Transport bleek in staat te zijn het transport en ook de montages sneller en goedkoper te kunnen uitvoeren dan de 
roltrapfabrikanten zelf. Dit leidde tot de eerste montage-opdracht in 1973, de bouw van de metro in Rotterdam. Zo ontstond 
Mulder Montage en werd er vanaf dat moment veel ervaring opgedaan in het monteren en demonteren van roltrappen.

Afgelopen 15 jaar zijn er meer dan 200 metro-, station- en vliegveldprojecten gerealiseerd en is Mulder Montage betrokken 
geweest bij diverse prestigieuze projecten binnen en buiten Europa. Bijvoorbeeld bij Atomium in Brussel, België, Westfield 
Shopping Centre in Stratford, Engeland, Museum het Louvre in Parijs, Frankrijk en het vliegveld Ben Goerion in Tel Aviv, Israël.

tRanspoRt en WaRehoUsIng
Mulder Montage is gespecialiseerd in transport op het 
gebied van roltrappen en rolpaden. Ook wordt er veel 
zwaar transport voor derden uitgevoerd. Hierbij wordt 
het totale proces van vergunning, ontheffingen tot en 
met het laden en lossen verzorgd. 
Naast transport biedt Mulder Montage ook de moge-
lijkheid voor tijdelijke opslag.

Mulder Montage is een totaal dienstverlener en neemt 
de totale fysieke distributie van roltrappen, hellingba-
nen, rolpaden en onderdelen voor fabrikanten uit han-
den. Met deze full-service neemt Mulder Montage de 
zorg over transport, opslag en montage in zijn geheel 
op zich. Het voordeel hiervan is dat de fabrikant tijdens 
het fysieke distributieproces maar met één partner te 
maken heeft. Zo wordt alles efficiënt geregeld en is ‘Just 
In Time’ leveren mogelijk.

•	 Transport 

•	 Opslag

•	 Montage & demontage

•	 Afmontage

•	 In bedrijf stellen

•	 Ondersteuning & onderhoud

•	 Inspectie 

•	 Revisie

•	 Opbouwen

•	 Leveren onderdelen

ondeRhoUd en InspectIe
Tijdens de levensloop van een installatie is het van cru-
ciaal belang dat deze periodiek geïnspecteerd en on-
derhouden wordt om de levensduur en de veiligheid te 
optimaliseren. Mulder Montage voert deze inspecties uit 
of verleent assistentie bij onderhoud. Het reinigen op lo-
catie kan gelijktijdig met het uitvoeren van deze inspec-
ties. Mulder Montage heeft een eigen voorraadsysteem 
en een breed netwerk om zo aan de vraag van onderde-
len van diverse fabricaten te voldoen. Door inspecties en 
de daaruit voortkomende reparaties op tijd uit te voeren, 
blijft de installatie in topconditie. 

VeILIgheId en kWaLIteIt 
Het beleid van Mulder Montage is erop gericht te vol-
doen aan externe kwaliteitsnormen. Het verkrijgen en 
behouden van erkenning is een integraal onderdeel van 
het kwaliteitsbeleid. Investeren in kwaliteit en veiligheid 
heeft binnen Mulder Montage de hoogste prioriteit. 
Om dit te waarborgen en te garanderen heeft Mulder 
Montage een kwaliteitssysteem opgezet dat voldoet aan 
de ISO-9001 eisen. Ook voldoet Mulder Montage aan 
de veiligheidseisen volgens VCA*. 
De medewerkers zijn gedegen opgeleid en beschikken 
over de benodigde kennis en ervaring om veilig te wer-
ken en kwaliteit te leveren. Doordat Mulder Montage 
zijn medewerkers voorziet van periodieke scholing en 
specifieke opleidingen, zoals Veiligheid langs het spoor, 
NEN3140 en SOL, is men goed voorbereid en breed 
inzetbaar. 

diensten:

MULDER 
MONTAGE BV 
ESCALATORS & MOVING WALKS
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