VERBONDEN DOOR VEILIGHEID

Wij richten uw
dak veilig in.
Voor ons heel
gewoon, voor u
heel veilig

VERBONDEN DOOR VEILIGHEID

Wat kan Daksafe voor u betekenen?
Werken op daken is aan heel wat wettelijke regels,
Arborichtlijnen en veiligheidsvoorschriften gebonden.
Daar weten we bij Daksafe alles van. Want wij zijn dé
specialist op het gebied van dakveiligheid. We ontwikkelen,
produceren en monteren. Van toetreding tot loopbruggen.
Van verankeringspunten tot evacuatieapparatuur. En van
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standaardoplossingen tot maatwerk.

Wij richten uw dak veilig in. Voor ons heel gewoon,
voor u heel veilig.
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Elke daksituatie is anders. Standaard veiligheidsproducten
voldoen dan ook niet altijd. Wij hebben de kennis, kunde
en ervaring in huis om voor elke situatie een passende
oplossing te vinden. Dat kan met behulp van ons omvangrijke
standaardleveringsprogramma of door het leveren van
klantspecifiek maatwerk.
Naar welke oplossing uw voorkeur ook uit gaat, u kunt altijd
rekenen op ons vakmanschap, onze service en heldere
adviezen.

Daksafe wil graag de beste zijn...
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Het Daksafe assortiment veiligheidsproducten en -oplossingen
is veelomvattend en wordt regelmatig uitgebreid. We zoeken
het namelijk ook in ons aanbod steeds hoger op. Door innovatie,
nieuwe ontwikkelingen of het verbeteren van bestaande
mogelijkheden. Want veiligheid is vooruit kijken.
Ons leveringsprogramma omvat veel oplossingen:

Daktoetredingen
Natuurlijk zijn valbeveiligingssystemen de hoofdzaak, maar de veiligheid begint natuurlijk bij de
daktoetreding. Ook hier hebben wij een scala aan zelf ontworpen producten als de ladderborgingen,
modulaire opstappen en brugconstructies.

Daksafe is dealer van Checkmate Safety UK en verkoopt dus ook hun persoonlijke beschermingsmiddelen.
Checkmate produceert en verkoopt wereldwijd een compleet programma van PBM’s.
Checkmate heeft haar eigen test faciliteiten en door samenwerking met de medische wetenschap bereiken
zij zo de hoogste graad van gebruikcomfort. Of het nu gaat om harnassen, positioneringsharnassen,
veiligheidsbanden, dempers en valblokken, Checkmate ontwerp zo het veiligste product voor u.

DakHek

Signalering

De opstap

DakHek is een zelfdragend hekwerk dat los op uw dak wordt geplaatst. Het is getest en goed bevonden
door Aboma+Keboma en bovendien volledig gepatenteerd. Met DakHek kiest u voor een gemakkelijk te
installeren standaardoplossing voor iedere situatie. En bovenal voor optimale veiligheid.
In combinatie gemonteerd met kooiladders en ladders vormt DakHek de beste oplossing voor uw
veiligheid.

Pictogrammen worden steeds belangrijker in onze samenleving. Kort en duidelijk aanduiden wat er
gebeuren moet en wat veilig is. Binnen een project waarin een complex wordt ingericht met permanente
veiligheidsvoorzieningen is het wenselijk om een aantal gevaren en geboden met pictogrammen,
gebodsborden en heldere begrenzingen aan te geven.
Deze Daksafe productgroep omvat een groot aantal standaard- en maatwerkproducten.

Gevelladders en kooiladders

Ontwerp en ontwikkeling

Daksafe levert een scala aan trappen, ladders, klimladders en kooiladders.
Voor speciale werken construeren wij zelf trappen en ladders die we bij erkende fabrikanten laten
produceren.

Veiligheid is
vooruit kijken

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Naast ons uitgebreide standaard assortiment van veiligheidssystemen en toebehoren, zijn we voortdurend
actief met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe toepassingen en oplossingen.
Dit leidt er toe dat we voor elke uitdaging een oplossing hebben bedacht, wij voelen ons dan ook terecht
met u “verbonden door veiligheid”.

Valbeveiligingssystemen
Verankeringspunten
Daksafe levert een zo’n compleet mogelijk scala aan verankeringsvoorzieningen zodat u zelf altijd veilig
kunt positioneren. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop. Het succes van onze Daksafe Piza is daar
een voorbeeld van.
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Daksafe kabelsystemen
Daksafe is al meer dan een decennia lang toonaangevend met haar CheckLIne kabelsystemen.
Wij hebben de oplossing als het gaat om verankeringen aan het dak, aan de gevel of aan het plafond,
tijdelijk of permanent, in de lengte, schuinte of in de hoogte.

Dit leidt er toe
dat we voor
elke uitdaging
een oplossing
hebben bedacht

