
 ABS Guard OnTop Falz
 Dakrandbeveiliging met speciale klemmen voor felsdaken

Ondergrond
Felsdaken

Toepassing
Platte daken

Bevestiging
vastklemmen zonder dakhuid doordringing

Overige
extra leverkosten

 
Dankzij het intelligente klemsysteem en de lichte, robuuste aluminium
constructie kan de dakhuid bij installatie van de ABS Guard OnTop Falz
geheel intact blijven. Het bijzondere van deze dakrandbeveiliging is niet
alleen dat hij bijzonder licht is, maar ook dat er geen doordringing van het
dak nodig is. De klemmen worden gewoon vastgeschroefd op de ronde of
staande fels. Zo beveiligt de dakrandbeveiliging mensen betrouwbaar op
daken met een helling tot 10°.

Bij het plannen en installeren van de ABS Guard OnTop Falz blijf je als
dakprofessional flexibel. Het hekwerk is geschikt voor schaarafstanden
tussen 300-450 mm of 420-660 mm. En met onze bochten en deurelementen
kun je het hekwerksysteem optimaal aanpassen aan andere voorzieningen
op het dak. Nog gemakkelijker wordt de planning van het dak met onze gratis
Lock Book Draw-app. Je bepaalt gewoon begin- en eindpunt van de
dakrandbeveiliging en Draw maakt automatisch een ontwerp waarin je ieder
detail kunt aanpassen. Als je met Draw werkt voldoet de valbeveiliging aan
de eisen van de Duitse ongevallenverzekering DGUV.

Als het dak geen opgehoogde of opstaande rand heeft kan de ABS Guard
OnTop Falz heel eenvoudig worden uitgerust met een optionele schoprand.
Als bescherming tegen blikseminslag kan de dakrandbeveiliging worden
geïntegreerd in de bliksembeveiligingsinstallatie.

● DIN EN 13374:2019, type A

● Staanderafstand max. 2,50 m

● Felsklemmen zonder doordringing van het dak

● Ronde of staande felsrandprofielen

● Schaarafstand 300-450 mm of 420-660 mm
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