
 ABS Guard OnTop Weight
 Dakrandbeveiliging zijbescherming | met ballast

Ondergrond
Bitumen of Folie Beton

Bevestiging
Ballast verzwaard

Toepassing
Platte daken Dakrandbeveiliging

Overige
extra leverkosten

 
De ABS Guard OnTop Weight is een dakrandbeveiliging die zonder
door-en-door bevestiging geïnstalleerd kan worden op platte daken met een
helling tot 10°. De verzwaring bestaat uit ballastblokken. Deze hoogwaardige
dakrandbeveiliging van weerbestendig aluminium heeft rechte staanders.
Een ruime keuze aan verbindings- en eindelementen zorgt ervoor dat de
collectieve beveiliging altijd precies kan worden aangepast aan de situatie ter
plekke. Dankzij de flexibele hoekelementen kunt u uw reling gemakkelijk
aanpassen aan het verloop van het dak, zelfs rond bijna elke bocht.

Dankzij de flexibele hoekelementen omzeilt niet alleen nagenoeg iedere
bocht, maar nivelleert u ook moeiteloos eventuele hoogteverschillen op het
dak.

Heeft uw dak geen opstaande rand? Geen probleem! Wij bieden voor
hekwerk voor dakrandbeveiliging een extra kantplank aan die wordt
gemonteerd op daken zonder verhoging op opstaande dakrand. Bovendien
kan het hekwerk worden voorzien van het ABS Guard OnTop Gate
deurelement voor eenvoudige toegang tot de beveiligde werkzone.

Voor montage van deze dakrandbeveiliging is maar weinig gereedschap
nodig. Knie- en bovenrelingen worden met een pijpsnijder binnen enkele
minuten ingekort en met behulp van praktisch klemdeksels van kunststof
vastgezet. Extra boorgaten maken is niet nodig. Bij levering inbegrepen is
een speciaal vliesdoek dat onder de ballastblokken wordt gelegd om de
dakhuid te beschermen.

● EN 13374:2019, A

● Variant beton blokken traploos in hoogte verstelbaar (0-120 mm)

● Staanderafstand: max. 2,50m

● Beton blokken
280 x 790 mm (2 x 29 kg); Gewicht per str. m: 34,64 kg

● Kunststof blokken:
760x800mm (2x25kg); Gewicht per str. m: 30,25 kg

● Incl. vlies ter bescherming van de dakhuid
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Toebehoren/componenten

Toebehoren/componenten



 ABS Guard OnTop Weight toegangsset
 Veilig van de ladder op het platte dak stappen

 ABS Guard OnTop Gate
 Dakrandbeveiliging | Deurelement

 ABS Guard Toeboard
 Dakrandbeveiliging | kantplank
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