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EN 795

LEGENDA VAN 
GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN

OVERZICHT

«Tijdelijke werkzaamheden op hoogte dienen te worden uitgevoerd op basis van 
een werkplan, en vanaf een werkplek die zodanig is ontworpen, geïnstalleerd en 
uitgerust, dat de veiligheid van werknemers verzekerd is.
Werknemers moeten worden beschermd door een geschikt valbeveiligings-
systeem.»
Passage uit Besluit 2004-924 d.d. 1 september 2004 inzake het gebruik van werkuitrusting voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. 

Toegestaan aantal gelijktijdige 
gebruikers

ALTIFIX : Steun met activerings-
mechanisme

Verankeringspunt

Gepatenteerd of patent is aan-
gevraagd

Op het product rust 10 jaar garantie, 
in overeenstemming met onze 
algemene verkoopvoorwaarden

Kan in één richting worden gebruikt

Kan in alle richtingen worden gebruikt

Belangrijkste toegepaste materiaal

Borgingspunt voor veiligheidslijn

Railsteun

Kan optioneel gelakt worden in de 
RAL-kleur van uw keuze

In overeenstemming met de voor-
schriften van de Franse thermische 
wet RT2012 voor bouwwerken

In overeenstemming met de voor-
schriften van de genoemde Europese 
norm
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ALGEMENE BEVEILIGING

VEILIGHEIDSLIJNEN

RAILSYSTEMEN

BORGINGSPUNTEN

TOEGANGSMIDDELEN/SPECIALS

ALTISAFE

Verankeringsvoorzieningen

bestemd zijn voor gebruik in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte. 
EN 795

Meelopende valbeveiliging met een starre ankerlijn

gedrag, corrosiebestendigheid, markering en informatie. 
EN 

353-1

Meelopende valbeveiliging met een �exibele ankerlijn
EN 

353-2

Permanent toegangsmiddel voor machines : Werkplatforms en looppaden 
Van toepassing op werkplatforms en looppaden die deel uitmaken van een machine. Kan ook van toepassing zijn op platforms 
en looppaden die toegang bieden tot delen van het gebouw waarin de machine is geïnstalleerd, mits de belangrijkste functie 
van dit deel van het gebouw het bieden van toegang tot de machine is. 

EN 
14122-2

Permanent toegangsmiddel voor machines : Trappen, ladders en hekwerken
Van toepassing op trappen, ladders en hekwerken die deel uitmaken van een machine. Kan ook van toepassing zijn op 
trappen, ladders en hekwerken die toegang bieden tot delen van het gebouw waarin de machine is geïnstalleerd, mits de 
belangrijkste functie van dit deel van het gebouw het bieden van toegang tot de machine is.

EN 
14122-3

Permanent toegangsmiddel voor machines : Permanente ladders
Van toepassing op permanente ladders die deel uitmaken van een machine. Kan ook van toepassing zijn op permanente 
ladders die toegang bieden tot delen van het gebouw waarin de machine is geïnstalleerd, mits de belangrijkste functie van dit 
deel van het gebouw het bieden van toegang tot de machine is. Ook van toepassing op ladders die niet permanent bevestigd 
zijn aan de machine en die kunnen worden gedemonteerd, verplaatst of opzij gedraaid voor bepaalde werkzaamheden aan 
de machine. 

EN 
14122-4

ONDERLIGGENDE NORMEN
PASSAGES UIT TOEPASSELIJKE NORMEN
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VERTIC produceert en 
installeert veiligheids-
systemen voor het veilig 
werken op hoogte.

Ons bedrijf opereert 
zowel nationaal als 
internationaal.

Wij hebben een 
assortiment standaard-
producten, maar bieden 
tevens oplossingen op 
maat.

hebben 
veel ervaring in deze 
branche, en staan voor 
u klaar om in al uw 
behoeften te voorzien.

Installatie op locatie vindt plaats 
door onze gespecialiseerde instal-
latieteams. 

Deze wereldwijd actieve teams be-
staan uit getrainde en opgeleide 
specialisten in werken op hoogte. 

-
gramma's [hangsteigers, werken 
op hoogte, elektrische systemen, 
chemicaliën, etc...)

VERTIC ontwikkelt, ontwerpt en 
produceert haar eigen producten.

VERTIC maakt er een punt van 
om al deze fases te beheren 
en te controleren, teneinde 
de onberispelijke kwaliteit en 
betrouwbaarheid van haar 
producten te kunnen
garanderen.

Onze veiligheidsadviseurs en 
ingenieurs zijn gespecialiseerd in 
het ontwerpen en ontwikkelen van 
een veilige en gebruiksvriendelijke 
werkomgeving. 

Ons eigen ontwerpbureau, dat is 
uitgerust met 2D- en 3D-werkplek-
ken, maakt installatietekeningen, 
berekeningen en ontwerpt speciale 
systemen [looppaden, toegangs-
ladders, passende montagesyste-
men voor uw gebouw, etc.]

Via het bedrijf ALPIC biedt onze 
groep diverse diensten op het 
gebied van valbeveiliging : 

• Trainingen in veiligheid op 
hoogte

• Jaarlijkse controle van per-
soonlijke beschermingsmid-
delen

• Controle en onderhoud van 
de installaties en systemen 

Een team van technische 
vertegenwoordigers is aanwezig 
om uw projecten te onderzoeken 
en om standaardoplossingen of 
oplossingen op maat te bieden. 

Neem gerust contact met ons op 
voor de contactgegevens van de 
vertegenwoordiger in uw regio.

RISICO-INVENTARISATIE 
& VERKOOP ONTWERPBUREAU PRODUCTIE INSTALLATIE

TRAINING,
CONTROLE &  
ONDERHOUD

ONZE CERTIFICERINGEN :

VEILIGHEID/MILIEU

Het personeel van VERTIC staat aan de bron van 
de ontwikkeling van het bedrijf, omdat de veiligheid 
van het personeel perfectionisme en dagelijkse 
betrokkenheid van iedereen vereist.

Daarvoor heeft VERTIC het VCA
(handboek voor verbetering van de veiligheid in 
bedrijven) ontvangen, dat een belangrijke referentie 
is geworden op het gebied van gezondheid, veiligheid 
en milieu. 

KWALITEITSBEWAKING

Omdat wij ernaar streven om de kwaliteit 
continu te waarborgen, laten wij onze producten 

testinstituut dat is gespecialiseerd in persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Om de constante productiekwaliteit te waarborgen 
en de behoeften van de klanten te vervullen, 
heeft VERTIC de ISO 9001 v.2008 certi�cering 
verkregen.

DE SPECIALIST IN  VALBEVEILIGING
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AL-LISSE

AL-A.ELD

AL-A.ELC

AL-EAA

AL-ERF

AL-BOUCH

AL-EXTM

AL-ANG90

H
=1

,1
0

 m

D=1,50 m

EN 
14122-3

AL-PAL

TEL : +31 (0)88 321 8000

ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk

ZELFDRAGEND HEKWERK 
ALTILISSE

 ZELFDRAGEND 
HEKWERK ALTILISSE

Dakhelling <10°

INSTALLATIEGEMAK
De boven- en onderrailing maken gebruik van een ingenieus, gepatenteerd 
klemmechanisme. De hoogte van de onderrailing op de staander 
kan worden aangepast om te zorgen voor een uniforme tussenruimte, 
afhankelijk van de hoogte van de opstaande dakrand.

STABILITEIT VAN HET SYSTEEM
Een contragewicht met een ergonomische 
handgreep waarborgt de stabiliteit van het systeem. 
Kan door één persoon worden gehanteerd.

GEOPTIMALISEERDE 
OPSLAGMOGELIJKHEID
Vier positioneringspennen 
maken stapelen en gemakkelijk 
opslaan mogelijk.

VRIJE CIRCULATIE VAN REGENWATER
onder de accumulatie

EFFECTIEVE BESCHERMING VAN DE WATERDICHTE DAKBEDEKKING
De ergonomische, afgeronde vorm van de ballast en het stootblok aan de 
voorzijde
Het kunststof omhulsel van de ballast voorkomt dat het betonblok scheurt.

O N D E R D E L E N  ALTILISSE ®

Boven- en onderrailing

-
nium.
Geleverd in lengten van 3 m, met 
eenzijdig gereduceerde diameter.

Montage-element :
Recht, met contragewicht

Betonnen contragewicht met kunststof 
omhulsel en stootblok aan de voorzijde 

bescherming van de waterdichte dak-
bedekking garandeert. 
Geleverd met montageset van boven- 
en onderrailing voorgemonteerd. 
Slechts één gereedschap (nr. 10) 
wordt gebruikt om het contragewicht 
en de klemmen vast te zetten. 

Montage-element : 
Gebogen met contragewicht

Betonnen contragewicht met kunststof 
omhulsel en stootblok aan de voorzijde 

bescherming van de waterdichte dak-
bedekking garandeert. 
Geleverd met montageset van boven- 
en onderrailing voorgemonteerd. 
Slechts één gereedschap (nr. 10) 
wordt gebruikt om het contragewicht 
en de klemmen vast te zetten. 

Gebogen hoekrailing

Kan in de railing worden 
aangebracht om te zorgen voor 
esthetische continuïteit. Eenvoudig 
te installeren. 

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180° te maken. Ter plaatse eenvou-
dig aanpasbaar. Diameter en materiaal 
zijn identiek aan dat van de (boven)rai-
ling voor esthetische continuïteit. 

Vaste, rechte koppeling

Voor het monteren van lengtesecties 
van railingen en onderrailingen zonder 
gereduceerd uiteinde.
Past direct in de boven- en 
onderrailingen. 

Eindstop

Onopvallende geribde stop voor 
de uiteinden van de boven- en 
onderrailingen.

Muurmontagebeugel

Maakt het monteren van railing op een 
muur mogelijk. 
Direct bevestigd op de muur met 2 
bevestigingspunten met een diameter 

Aluminium schoprand

De opstelling van een schoprand is 
verplicht als de opstaande dakrand 
minder dan 100 mm (daken) of 
150 mm (machines) bedraagt.
in verhouding tot de verkeersruimte. 
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*ZSN

1000 < H < 1100 mm (NF E85-015)
H > 1100 mm (EN ISO 14122-3)

h

h
h

h

h
h

H

h
*

AL-A.IAI AL-EAA

AL-BOUCH

AL-EXTM

AL-A.M/
AL-A.MC

AL-A.SV

AL-A.SL

AL-A.SD

EN 
14122-3

AL-ANG90

AL-LISSE

TEL : +31 (0)88 321 8000

ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk

ALTILISSE OP DAKRAND
ALTILISSE 

OP DAKRAND

Aanpasbaar bevestigingssysteem van de rails

Verbinding voor geïsoleerde borstwering

De Franse thermische wet RT2012 vereist gewoonlijk dat 
borstweringen worden geïsoleerd. 

plaat worden bevestigd tot een isolerende binnenlaag van 
130 mm. 

Voldoet aan de professionele aanbevelingen van de CFSE 
(Frans comité voor waterdichte dakbedekkingen).

De boven- en onderrailingen 
worden op hun plaats gehouden 
door een gepatenteerd 
klemmechanisme. 
De hoogte van de onderrailing 
op de staander kan worden 
aangepast om te zorgen voor 
een uniforme tussenruimte, 
afhankelijk van de hoogte van de 
opstaande dakrand.

O N D E R D E L E N  ALTILISSE ®

Verbinding voor geïsoleerde 
borstwering

Sterke beugel van gegalvaniseerd 
staal, voor bevestiging van de 
zijmontagebeugel. 

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180° te maken. Ter plaatse een-
voudig aanpasbaar. Diameter en ma-
teriaal zijn identiek aan dat van de bo-
venrailing voor esthetische continuïteit. 

Eindstop

Onopvallende geribde stop voor 
de uiteinden van de boven- en 
onderrailingen.

Muurmontagebeugel

Maakt het monteren van railing 
op een muur mogelijk. Direct be-
vestigd op de muur met 2 bevesti-
gingspunten met een diameter van 

Staander van geëxtrudeerd 
aluminium

Geleverd met de montageset 
voor boven- en onderrailing 
voorgemonteerd. Ter plaatse 
aanpassen van de hoogte van de 
onderrailing is mogelijk. 

Verticale montagebeugel

Gebruikt bij het installeren van 
een handrailing op de opstaande 
dakrand. Kan worden gemonteerd 
op een metalen of betonnen steun. 
De verticale stand is aanpasbaar. 

Zijmontagebeugel

Gebruikt om een hekwerk tegen de 
borstwering te monteren. Heeft een 

om montage op de bestaande 
borstweringkap mogelijk te maken. 

Versprongen montagebeugel

Installatie op een betonnen of me-
talen borstwering met 2 beves-
tigingsbouten M10 of 1 bevesti-
gingsbout M12 (niet bijgeleverd). 
De verticale stand is aanpasbaar. 

Gebogen hoekrailing

Kan in de railing worden aange-
bracht om te zorgen voor esthe-
tische continuïteit. Eenvoudig te 
installeren. 

Boven- en onderrailing

-
nium.
Geleverd in lengten van 3 m, met 
eenzijdig gereduceerde diameter.

Er zijn diverse staanders mogelijk, afhankelijk van het type montagebeugel en de hoogte van de 
opstaande dakrand

*ZSN : normale verkeersruimte 
(als er gravel ligt, meet dan boven de gravel)

Kan worden gebruikt wanneer een 
gebouw een opstaande dakrand 
heeft met een hoogte tot h* =
 
    50 cm voor daken
    60 cm voor daken

Verhoging opstaande dakrand
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AL-A.EBD

D

e

AL-EAA

AL-ERF

AL-BOUCH

AL-EXTM

AL-A.EBC

EN 
14122-3

AL-ANG90 AL-PAL

AL-LISSE

TEL : +31 (0)88 321 8000

ALTILISSE VOOR STALEN 
DAKCONSTRUCTIES

ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk
ALTILISSE VOOR STALEN 

DAKCONSTRUCTIES

AANPASSING AAN DE HELLING VAN DE CANNELURE

Opmerking: : bij gebouwen met een horizontale opstaande 
dakrand rondom, kan het zijn dat het hekwerk niet de 
horizontale lijn volgt, omdat het systeem rechtstreeks 
gemonteerd is op het dak zelf, dat hellend kan zijn.

Kies in dit geval voor de geknikte optie, die minder zichtbaar 
is.

De afstand «D» tussen de staanders is afhankelijk van de 
ruimte «e» tussen de cannelure : 
  => Voor e = 250 mm : D = 1,5 m
  => Voor e = 333 mm : D = 1.332 m

INSTALLATIEGEMAK
De boven- en onderrailing maken gebruik van een 
ingenieus, gepatenteerd klemmechanisme.
De hoogte van de onderrailing op de staander 
kan worden aangepast om te zorgen voor een 
uniforme tussenruimte, afhankelijk van de hoogte 
van de opstaande dakrand.

WATERDICHTHEID VAN HET DAK
De waterdichtheid van het dak wordt ge-
garandeerd door de EPDM-afdichtingen 
en het gebruik van 6 waterdichte klink-
nagels.

SPECIALE BEVESTIGINGSARM
De arm is voorzien van modulaire beves-
tigingsplaten, waardoor het hekwerk in 
beide richtingen van de cannelure van 
de dakconstructie kan worden gemon-
teerd. 
In de standaarduitvoering is een monta-
ge mogelijk met een tussenafstand tus-
sen de cannelure van 250 of 333 mm.

STANDAARDHOOGTE
e worden rechtstreeks op het loopvlak 
aangebracht

MODULAIRE INSTALLATIE
Kan zowel haaks op de cannelure als 
evenwijdig aan de cannelure worden 
geïnstalleerd. 

COMPATIBILITEIT 
Geschikt voor alle soorten staaldaken of 
sandwichpanelen die geïnstalleerd zijn in 
overeenstemming met DTU 40.35

O N D E R D E L E N  ALTILISSE ®

Recht montage-element

Voorgeboorde bodemplaten met 
gaten elke 250 en 333 mm.

Snelle installatie en sterke montage 
(6 klinknagels per staander). 

Geleverd met montageset van bo-
ven- en onderrailing voorgemon-
teerd.

Gebogen montage-element

Voorgeboorde bodemplaten met 
gaten elke 250 en 333 mm.

Snelle installatie en sterke montage 
(6 klinknagels per staander). 

Geleverd met montageset van bo-
ven- en onderrailing voorgemon-
teerd.
 

Gebogen hoekrailing

Kan in de railing worden 
aangebracht om te zorgen voor 
esthetische continuïteit. Eenvoudig 
te installeren. 

Boven- en onderrailing

-
nium.
Geleverd in lengten van 3 m, met 
eenzijdig gereduceerde diameter.

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180° te maken. Ter plaatse eenvou-
dig aanpasbaar. Diameter en materiaal 
zijn identiek aan dat van de bovenrailing 
voor esthetische continuïteit. 

Vaste, rechte koppeling

Voor het monteren van lengtesecties 
van railingen en onderrailingen zonder 
gereduceerd uiteinde.
Past direct in de boven- en 
onderrailingen. 

Eindstop

Onopvallende geribde stop voor 
de uiteinden van de boven- en 
onderrailingen.

Muurmontagebeugel

Maakt het monteren van railing op een 
muur mogelijk. 
Direct bevestigd op de muur met 2 
bevestigingspunten met een diameter 

Aluminium schoprand

De opstelling van een schoprand is 
verplicht als de opstaande dakrand 
minder dan 100 mm (daken) of 
150 mm (machines) bedraagt.
in verhouding tot de verkeersruimte. 
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AL-LISSE

AL-A.ELDR

AL-A.ELCR

AL-A.SLDR

AL-A.SLCR

EN 
14122-3

AL-EAR

TEL : +31 (0)88 321 8000

NEERKLAPBAAR HEKWERK 
ALTILISSE

ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk
NEERKLAPBAAR 

HEKWERK ALTILISSE 

KAN DOOR ÉÉN PERSOON WORDEN 
NEERGEKLAPT

N E E R K L A P B A A R  R E C H T  O F  H E L L E N D  H E K W E R K  T E G E N  O P S TA A N D E  D A K R A N D

V R I J S TA A N D  R E C H T  O F  H E L L E N D  H E K W E R K

O N D E R D E L E N  ALTILISSE ®

Boven- en onderrailing

-
nium.
Geleverd in lengten van 3 m, met 
eenzijdig gereduceerde diameter.

Montage-element :
Recht, met contragewicht

Betonnen contragewicht. Stootblok 
aan de voorzijde gemaakt van 
gegalvaniseerd staal met EPDM 
omhulsel. 

Slechts één gereedschap 
(nr. 10) wordt gebruikt om het 
contragewicht en de klemmen 
vast te zetten. 

Montage-element :
Gebogen, met contragewicht

Betonnen contragewicht. Stootblok 
aan de voorzijde gemaakt van 
gegalvaniseerd staal met EPDM 
omhulsel. 

Slechts één gereedschap 
(nr. 10) wordt gebruikt om het 
contragewicht en de klemmen 
vast te zetten. 

Recht, neerklapbaar montage-
element
De plaat springt 70 mm in om montage 
op de bestaande borstweringkap 
mogelijk te maken. 

De plaat wordt bevestigd met M10-
bouten (niet bijgesloten). 

Hellend, neerklapbaar montage-
element
De plaat springt 70 mm in om montage 
op de bestaande borstweringkap 
mogelijk te maken. 

De plaat wordt bevestigd met M10-
bouten (niet bijgesloten). 

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 
70° tot 180° te maken. Ter plaatse 
eenvoudig aanpasbaar. 
Inclusief borgvleugelbout.
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Cale support éclisse

C.ANGR/C.ANGS

C.COUV C.CJOINT

C.ECL 801009

C.SUP C.KRE

C.KVE

TEL : +31 (0)88 321 8000

BORSTWERINGKAPPEN
Windtestrapport CSTB 
EN-CAPE 10.181C-V0

ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk BORSTWERINGKAPPEN 

A F M E T I N G E N  BORSTWERINGKAP

De kap wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de binnen- en 
buitenafwerking van de borstwering (isolatie, waterdichtheid, coating, ...)

Combinatie van borstweringkappen met het ALTILISSE-hekwerk op Z-plaat: de waterafvoerbevestigingsbeugel wordt op een aanpasbare 
egalisatieplaat van 30 mm geklemd

O N D E R D E L E N  KAP

PRODUCTVOORDELEN

• Systeem vervaardigd van aluminium of gelakt 
staal

• Bescherming van de borstwering tegen vochtaf-
zetting

• Onzichtbare bevestiging 

• Uitschuifbare en waterafvoerende bevestigings-
beugel

UITSCHUIFBARE WATERAFVOERBEVESTIGINGSBEUGEL

De bevestigingsbeugel, 
geklemd op de steun, 
kan worden bijgesteld 
voor een perfecte 
uitlijning met de 
borstweringkap. In- of uitspringende hoek

Voorgesneden af-fabriek voor 
eenvoudige montage ter plaatse. 

Kap 

Op maat vervaardigd uit voorgelakt 
aluminium of staal. 

Waterafvoerbevestigingsbeugel

Op de stripbasis geklemd of op het 
klauwstuk bevestigd.
Voert regenwater af om het terug te 
winnen.

Striphouder

Op het klauwstuk bevestigd.
Hierop kunnen de strippen worden 
geklemd en afgesteld om de kap 
perfect uit te lijnen

Afdekbrugstuk

Voor een perfecte afwerking aan de 
verbindingspunten van de kap.

Inslagbevestiging 

HPS 6/30*55
Verkocht per 100 stuks

Lucht- en waterdichte klinknagel

Kit met de 25 lucht- en waterdichte 
aluminium klinknagels
RAL 9006

Lucht- en waterdichte zelftap-
pende schroef

Kit met van 25 lucht- en waterdichte 
zelftappende schroeven
RAL 9006
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HORIZONTAAL VEILIGHEIDSLIJNSYSTEEM

BATILINE
BATILINE

PRODUCTVOORDELEN 

• Kan worden gebruikt zonder automatische meeloper, maar met een eenvoudige veiligheidshaak

• Maakt het gemakkelijk passeren van de brackets mogelijk zonder te ontkoppelen 

• A

• Visuele indicator maakt optimale afstelling van de kabelspanning mogelijk 

• Eenvoudig te installeren dankzij de kabeluiteinden die in een pers gecrimpt kunnen worden of ter plaatse 

bevestigd kunnen worden zonder speciaal gereedschap. 

• Corrosiebestendig dankzij de roestvast stalen onderdelen (RVS)

De gebruiker kan zich 
vrij en soepel langs 
de brackets bewegen 
zonder zich te hoeven 
ontkoppelen. 

Een eenvoudige veilig-
heidshaak stelt de gebrui-
ker in staat volledige veilig 
te werken in de nabijheid 
van de veiligheidslijn.

In overeenstemming 
met de eisen van 
de norm EN 795, 
biedt VERTIC een 
programma voor de 
berekening van de 
veiligheidslijnsyste-
men. 

CALCULATIEPROGRAMMAVEILIGHEID ZONDER TE ONTKOPPELEN

O N D E R D E L E N  BATILINE®

Handmatige spaninrichting

Maakt het mogelijk de veiligheidslijn voor 
te spannen tot 50 kg. Omvat een span-
ningsindicator. Handmatig te installeren, 

Gecrimpte spanningsindicator

Maakt het mogelijk de veiligheidslijn 
voor te spannen tot 50 kg. Maakt ook 
controle van het over- of onderspan-
nen van de veiligheidslijn mogelijk. 

Handmatig aan te brengen 
eindstuk
Wordt met de hand aangebracht 
op het uiteinde van de veiligheidslijn, 
zonder speciaal gereedschap.

Bracket

onderlinge afstand van 15 m. Maakt 
het passeren van de veiligheidshaak 
mogelijk zonder te ontkoppelen. 

Valdemper

Wordt aangebracht aan het einde 
van de veiligheidslijn en beperkt 
de vrijkomende krachten op de 
constructie.

Hoekstuk

Maakt het aanbrengen van 
aanpasbare hoeken mogelijk. 
Kan worden geïnstalleerd op de gevel 
met de gevelsteun (BA.ANGSA).

Gecrimpt scharnierend eindstuk

Uiteinde van de veiligheidslijn, waarbij 
de kabel op sommige punten is 
vastgecrimpt. 

Hoeksteun voor gevel

Maakt het mogelijk een hoekstuk 
te installeren op een buiten- of 
binnenhoek.
Aanpasbaar aan de hoek.

Kabel

VERTIC bolduc is verwerkt in de 
kern van de kabel voor een betere 
routering.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 
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HORIZONTAAL VEILIGHEIDSLIJNSYSTEEM

ALTILINE
ALTILINE

PRODUCTVOORDELEN 

• Ideaal wanneer de gebruiker op enige afstand van het systeem werkt 

• E

mogelijk 

• Zorgvuldig ontwerp en afwerking van de lijn zorgen voor perfecte integratie met de diverse bouwkundige restricties

• Afstand van 15 m tussen 2 steunen

• Zichtbare veiligheid door de geïntegreerde spanningsindicator en valindicator

• Eenvoudig te installeren 

• Corrosiebestendig, vervaardigd van roestvast staal (RVS)

In overeenstemming met de eisen van de norm 
EN 795, biedt VERTIC een programma voor de 
berekening van de veiligheidslijnsystemen. 

CALCULATIEPROGRAMMA

De VERTIC-meeloper maakt 
ononderbroken beweging door de 
gebruiker mogelijk op elke afstand 
van de veiligheidslijn.

Heeft een groot bevestigingsoog, 
waardoor elke willekeurige 
veiligheidshaak kan worden gebruikt. 

Enkelvoudige meeloper

Voor zware belastingen kunnen er 
looprollen aan de meeloper worden 
toegevoegd.

Vergemakkelijkt de beweging wanneer 
er een spanrol of een aanhechting op 
grote hoogte wordt gebruikt.

Meeloper met looprollen

A LT I L I N E  MEELOPERS®

O N D E R D E L E N  ALTILINE®

Bewegend tussenstuk

De beweegbaarheid van het 
tussenstuk stelt de gebruiker in staat 
om aan beide kanten van de lijn te 
werken.

Valdemper

Wordt aangebracht aan het einde 
van de veiligheidslijn en beperkt 
de vrijkomende krachten op de 
constructie.

Vast tussenstuk

Vast tussenstuk dat de meeloper 
eenvoudig kan passeren aan beide 
kanten van de veiligheidslijn zonder te 
ontkoppelen. 

Voorspaninrichting

Maak het mogelijk de kabel voor te 
spannen tot 50 kg. Geïntegreerde 
valindicator. 

Gecrimpte spaninrichting

Maakt het spannen van de kabel aan het uit-
einde van de kabel mogelijk. De open struc-
tuur maakt visuele controle van het uiteinde 
en van de bevestiging van de lijn mogelijk.

Handmatige spaninrichting

Maakt het spannen van de kabel aan het 
uiteinde van de kabel mogelijk, zonder spe-

maakt visuele controle van het uiteinde en 
van de bevestiging van de lijn mogelijk.

Kabel

VERTIC bolduc is verwerkt in de 
kern van de kabel voor een betere 
routering.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 

Gecrimpt scharnierend eindstuk

Handmatig aan te brengen 
eindstuk

Hoekstuk voor mast

Hoekstuk van 90° of 135°

Uiteinde van de veiligheidslijn, waarbij de ka-
bel op sommige punten is vastgecrimpt. Het 
scharnierstuk met de harpsluiting maakt 
bevestiging aan de eindsteunen mogelijk. 

Kan met de hand worden aangebracht 
op het uiteinde van de kabel, zonder 

kabel te ontvlechten. 

De hoek kan op locatie worden 
aangepast, waar de uiteinden 
van de buis tot een hoek van 45° 
kunnen worden ingekort. 

Kan worden geïnstalleerd op een 
gevel met de gevelsteun (R.EQG). 
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PRODUCTVOORDELEN 

• Maakt horizontale, verticale en diagonale toepassingen mogelijk in volledige veiligheid zonder te ontkoppelen 

van het systeem

• Voldoet aan de veiligheidsvereisten voor hellingen van meer dan 15°

• E

van de gebruiker

• Uiteenlopende toepassingsgebieden: diagonale constructies, gebogen daken, pretparken, drukleidingen ...

• Corrosiebestendig: vervaardigd van roestvast staal

HORIZONTAAL, VERTICAAL EN DIAGONAAL 
VEILIGHEIDSLIJNSYSTEEM

COMBILINE
COMBILINE

M E E L O P E R S  COMBILINE®

Maakt werken op enige afstand 
van de veiligheidslijn mogelijk.
Voorzien van bi-directionele 
remfunctie. Kan worden bevestigd 
op elk willekeurig punt van de 
kabel.

Bi-directionele, blokkerende 
meeloper

Loopt op een afstand met gemak over de 
steunen van de veiligheidslijn. Voorzien van 
uni-directionele remfunctie. Kan worden 
bevestigd op elk willekeurig punt van de kabel. 

Uni-directionele, blokkerende meeloper

Het COMBILINE-systeem is bestemd voor 

horizontaal of verticaal zijn, heeft VERTIC een 
valstopsysteem gepatenteerd dat kan worden 
gebruikt van 0° tot 180°.

De vanglijnen gebruiken: 
van 0 tot 60° : gebruik van vanglijn is toegestaan 
(EN 355)
van 60 tot 90° : gebruik van vanglijn is niet 
toegestaan. Directe bevestiging aan het harnas 
is vereist. 

O N D E R D E L E N  COMBILINE®

Bewegend tussenstuk

De beweegbaarheid van het 
tussenstuk stelt de gebruiker in staat 
om aan beide kanten van de lijn te
werken.

Vast tussenstuk

Vast tussenstuk dat de meeloper 
eenvoudig kan passeren aan beide 
kanten van de veiligheidslijn zonder te 
ontkoppelen. 

Voorspaninrichting

Maakt het mogelijk de kabel voor te 
spannen tot 50 kg. Geïntegreerde 
valindicator. 

Gecrimpte spaninrichting

Maakt het spannen van de kabel aan het uit-
einde van de kabel mogelijk. De open struc-
tuur maakt visuele controle van het uiteinde 
en van de bevestiging van de lijn mogelijk.

Handmatige spaninrichting

Maakt het spannen van de kabel aan het 
uiteinde van de kabel mogelijk, zonder spe-

maakt visuele controle van het uiteinde en 
van de bevestiging van de lijn mogelijk.

Valdemper

Wordt aangebracht aan het einde 
van de veiligheidslijn en beperkt 
de vrijkomende krachten op de 
constructie.

Kabel

VERTIC bolduc is verwerkt in de 
kern van de kabel voor een betere 
routering.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 

Gecrimpt scharnierend eindstuk

Uiteinde van de veiligheidslijn, waarbij 
de kabel op sommige punten is 
vastgecrimpt. Het scharnierstuk met 
de harpsluiting maakt bevestiging aan de 
eindsteunen mogelijk. 

Handmatig aan te brengen 
eindstuk
Kan met de hand worden aangebracht 
op het uiteinde van de kabel, zonder 

kabel te ontvlechten. 

Hoekstuk voor mast

De hoek kan op locatie worden 
aangepast, waar de uiteinden 
van de buis tot een hoek van 45° 
kunnen worden ingekort. 

Hoekstuk van 90° of 135°

Kan worden geïnstalleerd op een 
gevel met de gevelsteun (R.EQG). 



22 23

www.vertic.nl

TEL : +33 (0)4 76 13 12 15

EVH2

IMV

IFV

CI8

EVB3

PS

SHL1 

Pièce en T

PHR

EN 
353-2

CMB

SHL4

BAG01/ESC8

TEL : +31 (0)88 321 8000

PRODUCTVOORDELEN 

• Maakt het mogelijk om in volledige veiligheid te werken op uiteenlopende verticale constructies: ladders, 
elektriciteitsmasten, windturbines, daktoegang, etc. 

• Automatische activering van de meeloper op de veiligheidslijn, zelfs wanneer de gebruiker handschoenen draagt. 
• Geen ongewenste remwerking van de meeloper. De snelheid van stijgen en dalen wordt bepaald door de 

gebruiker. 
• Continue geleiding van de veiligheidslijn: de operator hoeft de veiligheidslijn na gebruik niet terug te plaatsen in 

de geleidesteunen. 
• Omvat een spaninrichting. 
• Energie-absorberende inrichting bovenaan, herbruikbaar na laden.
• Volledig vervaardigd van roestvast staal.

VERTICAAL VALSTOPSYSTEEM

VERTILINE
VERTILINE

O N D E R D E L E N  VERTILINE®

De CMB-meeloper maakt het passeren van de tussensteunen op 
een afstand mogelijk. 

De meeloper zorgt voor uni-directionele remwerking. 

De meeloper kan overal op de veiligheidslijn worden geplaatst. 

Automatische activering van de meeloper op de veiligheidslijn, zelfs 
wanneer de gebruiker handschoenen draagt. 

REMMENDE MEELOPER

Bovenstuk

Bovenstuk met gecrimpte punt. Het 
onderdeel van elastomeer draagt bij 
aan de energie-absorptie.

Mobiel tussenstuk 

Biedt bewegingsvrijheid tijdens de 
verplaatsing. 
Geleverd met haken in 3 maten, voor 
aanpassing aan de laddertreden. 

Vast tussenstuk

Biedt bewegingsvrijheid tijdens de 
verplaatsing. 
Geleverd met haken in 3 maten, voor 
aanpassing aan de laddertreden. 

Kabel

VERTIC bolduc is verwerkt in de 
kern van de kabel voor een betere 
routering.

Onderstuk

Spant de kabel voor en maakt een 
snelle bevestiging van de meeloper 
aan de onderzijde van het systeem 
mogelijk.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 

Buismastbevestigingen

Standaardonderdelen kunnen worden 
gebruikt als boven- of onderstukken.
Verstelbare modellen, aan te passen 
aan de diameter van de mast.

Betonmuurbevestigingen

Steun voor het bovenste deel, voor 
bevestiging op de gevel of op het 
onderoppervlak van de betonnen balk. 

Verlengstuk

Wordt bevestigd aan de bovenkant 
van de ladder. Maakt het voor de 
gebruiker eenvoudiger om van de 
ladder op het dak te klimmen.

Ladderbevestingsbeugels

Toepasbaar voor de bevestiging van 
zowel boven- als onderkant, afhanke-
lijk van de constructie. Te combine-
ren met staanders in diverse maten.

Kabelvergrendelend eindstuk

Maakt bochten en veranderingen van 
richting mogelijk.
Verkrijgbaar in verwijderbare of 
gecrimpte versies.
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PRODUCTVOORDELEN 

• Ideaal voor toepassingen aan hoge installaties, aan de onderkant van een dak 
of wanneer de vrije hoogte (valvrijheid) onvoldoende is voor een veiligheidslijn. 

• Ideaal voor werken op een afstand van de rail, of in combinatie met een 
automatisch valstopapparaat.

• Z -
maal 4 verschillende richtingen, waardoor diverse trajecten mogelijk zijn. 

• Lagere valhoogte door de starheid van het systeem. 
• Kan worden toegepast op de meeste daken, dankzij de ALTIFIX-steunen 

die geschikt zijn voor het railsysteem.
• Meerdere gelijktijdige gebruikers 

HORIZONTAAL RAILSYSTEEM

ALTIRAIL
ALTIRAIL

Kan op verzoek speciaal worden gebogen

De VERTIC meeloper rolt bij belasting. 
Maakt beweging mogelijk tijdens 
hangende belasting of in combinatie 

Meeloper met kogellagers

Diverse toepassingsmogelijkheden

Aanbevelingen voor gebruik

Voor speciale toepassingen waar geen steun 
beschikbaar is, kan de rail worden bevestigd 
aan een kabel.

overspanningen tot 30 m.

ALTIRAIL gecombineerde con�guratie

D = 4 meter als de rail alleen als valdemper wordt 
gebruikt 

D = 2 meter voor hangend gebruik

O N D E R D E L E N  ALTIRAIL®

Boven het hoofdVerplaatsing boven de railZijwaartse verplaatsing

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Geleverd in lengten van 3 m, 
voorgeboord en gefreesd. 

Intrekbare eindstop

Deze eindstop maakt het mogelijk 
de meeloper aan te brengen op het 
einde van de rail.
Automatische blokkering. 

Vaste eindstop

Blokkeert de meeloper aan het einde, 
beveiligt het systeem. 
Werkt het uiteinde van de rail netjes 
af. 

Railkoppelingsblok

Maakt het mogelijk twee stukken rail 
met elkaar te verbinden. De 4 pennen 
zorgen voor een perfecte uitlijning van 
de rail. 

Openingssteun

Vervaardigd van koper-aluminium. 
Maakt het bevestigen en verwijderen 
van de rail mogelijk. Maakt ook het 
uitzetten van de rail mogelijk.

Ingangs-/uitgangsstuk voor 
meeloper

Kan worden geïnstalleerd op elk punt 
van de rail om het mogelijk te maken 
verschillende meelopers te installeren. 

Bracket

Maakt installatie van de rail op een 
gevel mogelijk, wanneer men bij de 
onderzijde van een oppervlak moet 
kunnen komen. 

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 

Wissel

Maakt continuïteit van de beweging 
mogelijk en verandering van richting 
van de meeloper. Verkrijgbaar in 3 of 
4 richtingen.

Meeloper met geleidewieltjes

De VERTIC-meeloper is uitgerust met 
meerdere geleidewieltjes om een perfec-
te verplaatsing te garanderen, ongeacht 
de positie van waaruit wordt gewerkt.

Hoek van 90° voor zijwaartse 
verplaatsing 

Binnen- of buitenhoek om de 
meeloper zijwaarts te laten lopen. 

Hoeken van 90° voor beweging 
naar onderzijde van oppervlak

Binnen- of buitenhoek om de 
meeloper naar de onderzijde van 
een oppervlak te laten lopen. 
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PRODUCTVOORDELEN 

• Star valbeveiligingssysteem, verticaal, horizontaal en diagonaal. 
• Meeloper met valdemper uitgerust met een bi-directioneel 

centrifugaal blokkeermechanisme. 
• De blokkeerfunctie kan worden uitgeschakeld in de horizontale 

stand door de rail om te keren. 
• Voor alle toepassingen wordt een enkele systeemrail gebruikt. 
• Kan worden toegepast op de meeste daken, dankzij de ALTIFIX-

steunen die geschikt zijn voor het railsysteem. 

HORIZONTAAL, VERTICAAL EN 
DIAGONAAL RAILSYSTEEM

COMBIRAIL
COMBIRAIL+ voldoet aan de vereisten 

van pr EN 353-1:2012 en 
WG2 N446

BI-DIRECTIONEEL BLOKKEERSYSTEEM
op hellingen van 15 tot 90°

De VERTIC-meeloper is uitgerust met meerdere 
geleidewieltjes om een perfecte verplaatsing te garanderen, 
ongeacht de positie van waaruit gewerkt wordt.

Bi-directionele blokkerende meeloper

(1) Blokkerende werking in 
twee richtingen, alleen als 
de gebruiker dat wenst. 
Snelheid vergrendelen on-
geacht de helling van het 
traject.

(2) De blokkeerfunctie kan 
worden
uitgeschakeld op hellingen 
van minder dan 15°.

O N D E R D E L E N  COMBIRAIL®

Vrije
verplaatsing 

Hellingshoek>15°

Bi-directionele 
snelheidsver-
grendeling

Hellings-
hoek>15°

Kan op verzoek speciaal worden gebo-
gen

Intrekbare eindstop

Deze eindstop maakt het mogelijk 
de meeloper aan te brengen op het 
einde van de rail.
Automatische blokkering. 

Vaste eindstop

Blokkeert de meeloper aan het einde, 
beveiligt het systeem. 
Werkt het uiteinde van de rail netjes 
af. 

Railkoppelingsblok

Maakt het mogelijk twee stukken rail 
met elkaar te verbinden. De 4 pennen 
zorgen voor een perfecte uitlijning van 
de rail. 

Openingssteun

Vervaardigd van koper-aluminium. 
Maakt het bevestigen en verwijderen 
van de rail mogelijk. Maakt ook het 
uitzetten van de rail mogelijk.

Hellingshoekindicator

Waarschuwt de operator wanneer 
er sprake is van een wijziging in de 
hellingshoek van de rail om aanpassing 
van de vanglijn mogelijk te maken. 

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Geleverd in lengten van 3 m, 
voorgeboord en gefreesd. 

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 

Wissel

Waarborgt de continuïteit van de 
beweging en de veranderingen van 
richting van de meeloper. Bestaat in 
uitvoering voor 3 of 4 richtingen.

Hoek van 90° voor zijwaartse 
verplaatsing 

Binnen- of buitenhoek om de 
meeloper zijwaarts te laten lopen. 

Hoeken van 90° voor beweging 
naar onderzijde van oppervlak

Binnen- of buitenhoek om de 
meeloper naar de onderzijde van 
een oppervlak te laten lopen. 

Bracket

Maakt installatie van de rail op een 
gevel mogelijk, wanneer men bij de 
onderzijde van een oppervlak moet 
kunnen komen. 

Ingangs-/uitgangsstuk voor 
meeloper

Kan worden geïnstalleerd op elk punt 
van de rail om het mogelijk te maken 
verschillende meelopers te installeren. 
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PRODUCTVOORDELEN 

• Uni-directionele, blokkerende meeloper. 

• Voorzien van een valdemper. 

• Voor alle toepassing wordt een enkele rail gebruikt. 

• Installatie onder de sporten van de ladder mogelijk.

VERTICAAL RAILSYSTEEM

VERTIRAIL
VERTIRAIL+ voldoet aan de vereisten van pr 

EN 353-1:2012 en WG2 N446

O N D E R D E L E N  VERTIRAIL®

Bevestigingsprincipe van de R.SUPECH-railsteun 
op een ladder 

Vaste eindstop

Blokkeert de meeloper aan het einde, 
beveiligt het systeem. 
Werkt het uiteinde van de rail netjes 
af. 

Railkoppelingsblok

Maakt het mogelijk twee stukken rail 
met elkaar te verbinden. De 4 pennen 
zorgen voor een perfecte uitlijning van 
de rail. 

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Geleverd in lengten van 3 m, 
voorgeboord en gefreesd. 

Intrekbare eindstop

Deze eindstop maakt het mogelijk 
de meeloper aan te brengen op het 
einde van de rail.
Automatische blokkering. 

Bevestigingsbeugel voor ladders

Kan langs de rail worden geïnstal-
leerd. Aanpasbaar aan de maat 
en de tussenruimte van de ladder-
sporten. Te combineren met alle 
tussenruimten.

Foutcontrole-apparaat

Voorkomt dat fouten worden 
gemaakt bij het aanbrengen van de 
meeloper op het systeem. 

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de 
toegang van het systeem. 

het systeem mogelijk. 
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NF 517
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TEL : +31 (0)88 321 8000

STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN OP DAKEN 

ALTIFIX VOOR STALEN 
DAKCONSTRUCTIES

ALTIFIX VOOR STALEN 
DAKCONSTRUCTIES

ALTIFIX : DE STEUN MET VALDEMPER

Om te voorkomen dat de veiligheidslijn de 
dakbedekking raakt, moet deze worden geïn-
stalleerd op een voldoende hoge steun, wat 
belasting van de bevestigingspunten oplevert. 

Daarom is een valdemper geïntegreerd in de 
ALTIFIX-steun om deze lasten te verminderen. 

Een balscharnier maakt multidirectionele 
activering mogelijk. 

e = 250/280/333 mm

Waterdichte bevestiging op: 

Waterdichte bevestiging op: 

e = 250/280/304/333 mm

Verkrijgbaar in versie AFXBACO-PA 
voor

Waterdichte bevestiging op: 

e = 250/280/333 mm

Waterdichte bevestiging op: 

Crimptang voor M6-inschroef-
moeren Ref : AFX.PNC1

Waterdichte bevestiging op: 
Metalen gording met geribde staalplaat
L > 50 mm ; Dikte > 1,5 mm

Waterdichte bevestiging op: 
Metalen balk min.: IPN 80/UPN 80
L > 50 mm ; Dikte > 1,5 mm
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AFX-ZN-PA AFX-ZN R.AFX-ZNR.AFX-ALAFXKAL1AFXKAL2
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TEL : +31 (0)88 321 8000

STEUNEN & BORGINGSPUNTEN OP FELSDAKEN

ALTIFIX VOOR ZINKEN OF KOPEREN 
DAKCONSTRUCTIES

ALTIFIX VOOR ALUMINIUM 
DAKCONSTRUCTIES

STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN OP FELSDAKEN

PRODUCTVOORDELEN 

• Installatie eenvoudig van bovenaf mogelijk.

• Snel geïnstalleerd met één enkel 
gereedschap. 

• Volledig vervaardigd van roestvast staal.

• S

• Bevestiging vindt plaats met klemmen, direct 
op de felsen met een diameter van 20 mm 
(type Kalzip, Bemo, ...)

PRODUCTVOORDELEN 

• Installatie eenvoudig van bovenaf mogelijk.
• Maakt vrije uitzetting van het zink mogelijk.
• Multidirectionele activering.
• G
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AFX-BM-PA/AFX-PVC-PA AFX-BM/AFX-PVC R.AFX-BM/R.AFX-PVC

EN 795

TEL : +31 (0)88 321 8000

ALTIFIX OP WATERDICHT DAK MET

BITUMINEUZE/ 
PVC-DAKBEDEKKING

ALTIFIX VOOR 
BITUMINEUZE OF  

PVC-DAKBEDEKKING

PRODUCTVOORDELEN 

• Locatie is onafhankelijk van het skelet.
• Installatie eenvoudig van bovenaf mogelijk.
• Vereenvoudigd afdichtingsproces.
• Er wordt één centrale bevestiging 

gebruikt voor het installeren op de stalen 
dakbedekking. 

• Vervanging van het borgingspunt is mogelijk 
na verwijdering zonder dat de afdichting 
hoeft te worden verwijderd.

• Snel te installeren
• Ook verkrijgbaar met   -bevestiging

Bitumineuze dakbedekking

Bevestigingsprincipe

PVC dakbedekking

VERSIE VOOR GEPERFOREERDE DAKBEDEKKING
De hierboven beschreven producten zijn ook verkrijgbaar 
met 4 bevestigingspunten voor installatie op geperforeerde 
dakbedekking. 

BBC-BEVESTIGING

• Zeer lage warmtebrug om condensvorming 
tegen te gaan 

• Luchtdicht op plekken waar het stalen dak 
wordt geperforeerd. 

• Doorlopende isolatie rond het bevestigingspunt. 
• Beschikbaar met één centrale bevestiging of 

met 4 bevestigingen

Om te voldoen aan de eisen van de Franse thermische wet 
RT2012 (ISO 10211), is een speciale bevestiging verkrijgbaar. 

VERSIE VOOR HOUTEN STEUN

22 met een stalen achterplaat bevestigd op 
het onderoppervlak. 

Geïsoleerde 
afstandhouder

Waterdichte verbinding
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BWOOD-C

BWOOD

NF 517
: 2007A

TEL : +31 (0)88 321 8000

STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN OP

HOUTEN DAKCONSTRUC-
TIES MET PANNENDAK

HOUTEN CONSTRUCTIE 
MET PANNENDAK

• Verstelbaar borgingspunt, met of zonder ladderhaak. 
• Omvat een gepatenteerd activeringsmechanisme dat het mogelijk maakt de last in de as van het dakspant 

• Rechtstreeks op houten dakspant of constructie aangebracht met 4 kraagschroeven (bijgeleverd). 
• Vervaardigd van gegalvaniseerd staal (ook verkrijgbaar in RAL-kleur 8012).
• Zijwaartse afstelling om het borgingspunt uit te lijnen met de geul van de dakpannen wanneer deze niet in 

de as van het dakspant ligt (stelbereik : 180 mm).
• Grote borgingshaak maakt het gebruik van elk willekeurig type veiligheidshaak mogelijk. 
• Installatie zonder doorboring van de regen- of dampwerende afscherming van het dakbeschot.

• De verstelbare offset-arm heeft een gepatenteerd 
activeringsmechanisme dat in geval van een val het mogelijk 
maakt torsielasten van opzij uit te schakelen. 

• Dankzij dit systeem is installatie op zwakke houten 
constructies mogelijk zonder versterking aan te brengen. 

Ook verkrijgbaar als 
enkelvoudig borgingspunt

BWOOD :  EEN  BORG INGSPUNT  SPEC IAAL  VOOR  ZWAKKE  HOUTEN  CONSTRUCT IES

B O R G I N G S P U N T  V O O R  V E I L I G H E I D S L I J N  O P  Z W A K K E  H O U T E N  C O N S T R U C T I E

PRODUCTVOORDELEN 

• V
op het dakspant en een staander. 

• Lengte-afstelling maakt uitlijning van het borgingspunt 
met de geul van de dakpannen mogelijk. 

• Vervaardigd van gegalvaniseerd staal. 
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PST1/PSTINX1 PST-C PST-IS

FPVC1 FALU1KEFP-TUILCHPIPEC4EC

+

KC1 : L < 145 mm
KC2 : 145 mm < L < 250 mm

L
KB1 : L < 145 mm
KB2 : 145 mm < L < 250 mm

L

TEL : +31 (0)88 321 8000

STEUNEN EN 
BORGINGSPUNTEN

STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN OP

metalen/houten/betonnen 
dakconstructies

Standaardhoogte: 500 mm Standaardhoogte : 500 mm

Verwijderbare 
�ens

Verwijderbare 
�ens

Om te voldoen aan de 
vereisten van RT2012 
(ISO 10211) is deze 
staander geïsoleerd 
over de hele lengte. 
Onbrandbaar con-
form klasse A1 en 
rotbestendig.

B E V E S T I G I N G S M E T H O D E N

M O F F E N  E N  V E R B I N D I N G E N  V O O R  H E T  W AT E R D I C H T  M A K E N  VA N  P S T 1  E N  P S T - I S

V E R B I N D I N G E N  E N  B O R G I N G S P U N T E N

Geklikt op metalen balk Geklemd op constructieOp betonnen vloertegel

Loden mof PVC-mof

EPDM zachte verbindingskit Voor waterdicht maken van PVC-dakbedekking

T-stuk Verankering PLFIXVormvaste verankering PEX.AFX

ANCRM12 : voor vloertegel (min. 140 mm 
dik)
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R.AFX-FCAFX-FCAFX-FC-PA

EN 795

TEL : +31 (0)88 321 8000

STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN OP

ALTIFIX OP ASBESTCEMENT
STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN

ZELFDRAGENDE VERANKERING

PRODUCTVOORDELEN 

• Installatie eenvoudig van bovenaf mogelijk.
• Waterdicht maken geïntegreerd in het 

installatieproces. 
• Snel te installeren.
• Bevestiging op metalen constructie van 

minimaal IPN 80 of UPN.
• Waterdichte verbindingen aangepast aan de 

5,5 golven van het asbestcement.

PRODUCTVOORDELEN 

• Zelfdragende verankering voor terrasdaken (hellingshoek < 5°).
• Gegalvaniseerde stalen steun, eenvoudig verwijderbaar en 

verplaatsbaar.
• Bescherming van de dakbedekking met een EPDM-membraan.
• C
• Totaalgewicht van het eindproduct : 400 kg.
• Kan worden gebruikt om in veiligheid te werken op groen terrein, waar-

bij het product in de bovenlaag van de aarde kan worden gegraven. 
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ECH.MP ECH.PA600 ECH.PA1200

ECH.KITBARD

ECH.PATR 

ECH.PATGD  

ECH.PIEDREG 

ECH.PLAQSOL 

ECH.PIEDPAL 

EN 
14122-4

TEL : +31 (0)88 321 8000

PRODUCTVOORDELEN 

• Volledig vervaardigd uit aluminium.

• Geomet gecoate bevestigings-

middelen.

• Voorgemonteerd geleverd voor een 

snellere installatie.

• Installatie van de kooi en de ladder 

met één gereedschap (sleutel nr. 13).

TOEGANGSMIDDELEN

KOOILADDERS
KOOI

LADDERS

*Dakrandovergang  
(L = 200 à 
1200 mm)

Verstelbare 
voet voor 

dakrandovergang

Zelfsluitende  
deur

Vergrote hoepel

Standaardhoepel 
(binnendiameter = 

700 mm)

Verticale balk

Standaard-
bevestiging-

sbeugel 
Lg = 200 mm 
(ECH.PAT200)

Toegang 
blokkerende 

deur

Positie van de 1e hoepel
2,30 m < h < 3 m

Verplichte wisseling 
van ladder als de 
totale hoogte is: 
> 8 m (NF E85-016)
> 10 m (NF EN ISO  
   14.122-4)

To
ta

le
 h

oo
gt

e

Eindvlak

Startvlak

*Dakrandovergang
Verkrijgbaar diverse lengten (L) van 200 tot 1200 mm

Bevestigingskit op mantel

Kan rechtstreeks op een 
metalen mantel worden 
bevestigd. 

Verstelbare ladderbevesti-
gingsbeugel

Kan worden versteld van 
150 tot 300 mm.

Bevestig ingsbeugel 
met grote afstand

Maakt het mogelijk de ladder 
te bevestigen en grote 
obstakels op de gevel te 

Verstelbare laddervoet

Om de onderkant van de 
ladder op de grond te 
bevestigen (verstelbaar). 

Bodemplaat

Maakt het mogelijk om de lad-
der op het dak te laten rusten 
terwijl de waterdichte dakbe-
dekking wordt beschermd. 

Verstelbare voet voor 
dakrandovergang

Maakt het mogelijk de 
dakrandovergang op het 
eindvlak te laten rusten. 

BLOKKERINGSOPTIES
(Aanbevolen om de toegang tot de ladder te beschermen)
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TOEGANGSMIDDELEN

LOOPPADEN SPECIALS

Looppaden, trappen, markering, portaalkranen, ... VERTIC bestudeert en biedt maatoplossingen voor de veiligheid van de gebruikers, rekening 
houdend met het gebruik en de bouwkundige beperkingen. 

Neem gerust contact met ons op voor een aanvraag. 
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ALTISAFE is specialist 
op het gebied van 
Mobiele Valbeveiliging 
en biedt een 
hoogwaardig en 
compleet assortiment. 
Medewerkers van 
ALTISAFE hebben 
jarenlange ervaring 
bij werkzaamheden op 
hoogte en beschikken 
zodoende over veel 
kennis en ervaring. 
Met behulp van 
deze vakmensen 
en het uitgebreide 
assortiment mobiele 
valbeveiliging kan 
voor iedere situatie 
en gebruiker een 
passende oplossing 
tegen valgevaar 
worden geboden.

• Comfortabel en veilig

• CE-markering en een 
gebruiksaanwijzing

•  Kwaliteit welke 
de strengste 
veiligheidseisen 
overtreft

VEILIGHEIDSHARNASSEN

Het veiligheidsharnas is een zeer belangrijk onderdeel 
om veilig op hoogte te kunnen werken.
• Voor alle situaties waar valgevaar mogelijk is het 

juiste type in het assortiment
• Samengesteld door specialisten welke veel 

ervaring hebben bij werkzaamheden op hoogte
• Lange levensduur dankzij verhoogde weerstand 

van de banden tegen slijtage
• Naast veiligheid en duurzaamheid ook comfortabel 

en gebruiksvriendelijk

POSITIONERINGSLIJNEN

Positioneringslijnen zijn hulpmiddelen bij het werken 
op hoogte.
• Te bevestigen aan de D-ring van een
• veiligheidsharnas
• Gebruiker heeft zijn handen vrij om te werken
• S

van de gebruiker zodanig te beperken dat de 
gebruiker nooit in een situatie kan komen dat er 
een val optreedt

• Ook als Y-lijn beschikbaar voor werkzaamheden 
waarbij de gebruiker regelmatig zichzelf moet 
verplaatsen en/of loskoppelen

VANGLIJNEN

Verbinding tussen harnas en dakanker dan wel 
staalkabeltraject.
• Vele soorten en maten beschikbaar; kernmantel 

vanglijnen, vanglijnen met demper en Y-vanglijnen
• Beschikbaar met of zonder valdemper
• Indien voorzien van een valdemper worden de 

krachten die vrijkomen op het lichaam zodanig 
afgeremd dat deze kleiner zijn dan 6kN

• Ook als Y-banden en -lijnen ontwikkeld voor 
beklimming van bijvoorbeeld telecommasten

VALSTOPAPPARATEN

Valstopapparaten worden toegepast in combinatie 
met een vanglijn en bewegen mee met de gebruiker 
welke op hoogte aan het werk is.
• Blokkeren direct bij een val
• In diverse lengtes en uitvoeringen beschikbaar
• Te gebruiken in horizontale- of verticale positie
• Toepasbaar in situaties waarbij de valvrijheid 

beperkt is

AUTOMATISCHE VALSTOPAPPARATENN

Kunnen worden gebruikt op zowel horizontale-, diagonale 
en/of verticale werkzaamheden op hoogte.
• Gebruiker welke op hoogte moet werken is constant 

aangelijnd
• Benodigde lengte is altijd goed door het geïntegreerde 

oprolmechanisme
• Bewegen vrij mee met de gebruiker en blokkeren 

direct bij een val
• Uitermate geschikt bij werkzaamheden waar de
• permanente valbeveiliging boven het hoofd is bevestigd

VEILIGHEIDSHAKEN

Veiligheidshaken worden onder meer gebruikt als 
verbinding tussen enerzijds de verschillende vallijnen 
en het veiligheidsharnas en anderzijds de permanente 
valbeveiliging (dakanker, staalkabeltraject, etc.).
• Grote keuze; elk variant is geschikt voor een 

openingscapaciteit of vergrendelingsysteem
• Verschillende vormen van sluitingen, manuele 

draaisluiting of een twistlock-sluiting
• Snelle bevestiging dan wel een snelle ontkoppeling
• Verkrijgbaar in staal of aluminium

BEVESTIGINGSPUNTEN

Bevestigingspunten zijn in vier 
varianten beschikbaar:
• Bandstrop
• Stalen strop
• M
• Verankeringspunten

ACCESSOIRES

Ook een compleet assortiment bijbehorende zaken.
• Rescue en besloten ruimten
• Opbergtassen en -koffers
• Klimhelmen
• Hoofdlampen

47TEL : +31 (0)88 321 8000

MOBIELE  VALBEVEILIGING

Ook een compleet assortiment bijbehorende zaken.

KEURING EN INSPECTIE
Alle Persoonlijke BeschermingsMiddelen 
(PBM’s) dienen, conform een wettelijke ver-
plichting, om de 12 maanden én na elke 
val geïnspecteerd te worden om eventuele 
defecten die gevaarlijke situaties kunnen 
veroorzaken op tijd vast te stellen.

Als VCA-erkend bedrijf kunnen de spe-
cialisten van ALTISAFE deze periodieke 
inspecties uitvoeren waarbij alle items 
gecontroleerd worden op veiligheid, 
functionaliteit, schade, comfort, etc.

Uitgangspunt voor het verlenen van 

PBM aan alle eisen en normen vol-
doet zodat de gebruikers met een 
gerust hart de voorzieningen veilig 
kunnen blijven gebruiken.

Een service en onderhoudsplan-

situatie behoren tot de mogelijk-
heden.

Toegang tot de persoonlijke Por-

van de Persoonlijke Bescher-
mingsMiddelen zoals bij ons 
bekend.

• Verstelbaar borgingspunt, met of zonder ladderhaak. 
• Omvat een gepatenteerd activeringsmechanisme dat het mogelijk maakt de last in de as van het dakspant 

• Rechtstreeks op houten dakspant of constructie aangebracht met 4 kraagschroeven (bijgeleverd). 
• Vervaardigd van gegalvaniseerd staal (ook verkrijgbaar in RAL-kleur 8012).
• Zijwaartse afstelling om het borgingspunt uit te lijnen met de geul van de dakpannen wanneer deze niet in 

de as van het dakspant ligt (stelbereik : 180 mm).
• Grote borgingshaak maakt het gebruik van elk willekeurig type veiligheidshaak mogelijk. 
• Installatie zonder doorboring van de regen- of dampwerende afscherming van het dakbeschot.
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