Daktoetredingen

Ladderborgingen

Typen

LB-Standaard

DS-SA-001

Standaard Ladderborging, bestaande uit een 5mm aluminium
ladderborging, een instructie plaat en bevestigingsmiddelen.
Deze LB kan ca 60mm onder de dakrand bevestigd worden.

LB –Standaard verlengd

Veiligheid is
vooruit kijken

Daksafe Ladderborgingspunten
De Daksafe ladderborgingspunten zijn gemaakt om uw ladder stevig en veilig tegen een dakrand op te
stellen. Door de gezette haak kan de ladder niet meer onderuit glijden.
De sparingen in de bovenkant zijn geschikt om, eenmaal boven gekomen, de ladder ook te kunnen
vastbinden.
De hoek van de Daksafe ladderborging geeft een indicatie van 70°, de ideale hoek waaronder een ladder
dient te worden opgesteld.
De randen van de Daksafe ladderborging zijn rond afgewerkt om beschadigingen en verwondingen te
voorkomen.
De Daksafe Ladderborging wordt geleverd met een instructiebordje en diverse bevestigingsmiddelen
voor op hout, beton of Plastisol beplating. Een uitgebreide handleiding is ook bijgevoegd.

DS-SA-058

Standaard Ladderborging, bestaande uit een 5mm aluminium
ladderborging met een verlengde haak, instructie plaat en
bevestigingsmiddelen. Deze LB kan ca 150mm onder de
dakrand bevestigd worden

LB- Verstelbaar

DS-SA-002

Verstelbare Ladderborging, bestaande uit een standaard
ladderborging voorzien van een instelbaar achterframe. Deze
LB kan ca 300mm onder de dakrand bevestigd worden.

LB- Dakrand

DS-SA-055

Ladderborging met bevestigingsmogelijkheden bovenop de
dakrand. Bijvoorbeeld bij aluminium boeiboorden of stalen
kappen.

Bij bestelling groter dan 50 stuks, kunnen wij ook in diverse RAL kleuren leveren.
Om de ladderborging 4-10 mm naar voren te kunnen stellen zijn uitvulplaten leverbaar.

LB- Compact

DS-SA-015

Een kleine ladderborging voor montage op bv schuurtjes. Eén
boom van de ladder kan gezekerd worden. Wordt niet geleverd
met bordje.

LB- model Haaks op de muur.

DS-SA-061

Complete Ladderborging met haakse bevestigingsbeugels.
Deze ladderborging wordt bijvoorbeeld toegepast op galerijen.
Deze ladderborging wordt compleet met
bevestigingshandleiding geleverd.

Maatwerk
Staat het ladderborgingspunt dat u nodig hebt er niet tussen
dan kunnen wij u ook een oplossing op maat bieden.

