


Voorschriften omtrent 
werken op hoogte

Als u verantwoordelijk bent voor
degene die op hoogte werkt, zoals
bv. een vastgoedeigenaar,
beheerder of aannemer, dan heeft
u een aantal specifieke
verantwoordelijkheden:

• Het vermijden van het werken
op hoogte door het werk
vanaf de grond te doen of
met de juiste materialen.

• Het voorkomen dat er
onnodige risico’s worden
genomen door er verzekerd
van te zijn dat de projecten
uitgevoerd worden in een
stabiele en veilige
werkomgeving.

• Het reduceren van de
gevolgen door het gebruik
van gespecialiseerd materiaal
zoals valbeveiligingssystemen.

Ondanks alles kan het voorkomen
dat uw werknemers moeten
werken in een potentieel
gevaarlijke omgeving. Voor die
gevallen kunnen wij u voorzien van
een robuuste en betrouwbare
oplossing:

De Guard Angel is het perfecte product voor een grote diversiteit aan
werkomstandigheden. Zonder compromissen te hoeven te sluiten op gebied van
kwaliteit en functionaliteit biedt u uw medewerkers daardoor de best mogelijke
werkomgeving.

Het gegalvaniseerde materiaal voorkomt verwering, wat de levensduur van het
product verlengt en tevens zorgt voor een mooie uitstraling. De robuuste
contragewichten, gemaakt van gerecycled plastic materiaal, houden de rails stevig
op zijn plaats en voorkomen de noodzaak van constructie-doorborende
bevestigingsmethoden.

De Guard Angel voldoet aan de hoge standaardeisen van een reeks
geaccrediteerde instellingen.

Het is door SATRA getest voor de Britse en Europese eisen:

• BS EN 13374:2013 and
• BS EN 14122-3; 2001,



Het systeem
• Lichtgewicht en tegelijkertijd een
constructie van hoogwaardige
kwaliteit.

• Gegalvaniseerd voor extra
bescherming en een te verwachten
langere levensduur ten opzichte van
andere systemen.

• Grote overspanning tussen de
verticale steunen.

• Snelle installatie.
• Flexibel genoeg om te worden
gebruikt voor de meeste
daksystemen.

• Maakt gebruik van gerecyclede
materialen in de contragewichten.

• Esthetisch vormgegeven met een
gladde, gestroomlijnde afwerking.

• SATRA getest EN 13374 & EN 14122-3
norm.

1. De montageplaten kunnen op
de meeste metalen daken met
popnagels bevestigd worden.

2. Geen aanpassing aan de
constructie van het dak.

3. Waterbestendig
gegalvaniseerde fittingen.

4. Vrijstaande voet, vervaardigd
van gerecycled plastic
materiaal.

5. Eindsteun berekend op 2
contragewichten voor extra
stabiliteit.

6. Vrijstaand systeem.
7. Eenvoudig en snel op te

bouwen.
8. Verticale steun eenvoudig aan

de voet te monteren.
9. De rails is makkelijk in de

verticale buis te steken.
10. Veilig te bevestigen met bouten.
11. U-eindstuk.
12. L-hoekstuk.
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