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Al meer dan 15 jaar ontwerpt, produceert en installeert VERTIC gebruiksvriendelijke en 
gecertificeerde valbeveiligingssytemen.

VERTIC gelooft als fabrikant, distributeur en installateur van standaard- en maatwerk 
veiligheidssystemen voor het veilig werken op hoogte in vakkennis. Daarom doen we één ding: 
valbeveiliging bieden waar we trots op zijn. Zo kunnen we ons blijvend onderscheiden met 
betrouwbaarheid, service en veiligheid.

Voor elke situatie en omgeving de juiste en veilige oplossing tegen valgevaar!

Toegestaan aantal gelijktijdige 
gebruikers

Gepatenteerd of patent is 
aangevraagd

Kan in alle richtingen worden 
gebruikt

Belangrijkste toegepaste materiaal

Kan in één richting worden gebruikt

Op het product rust 10 jaar garantie,
in overeenstemming met onze 
algemene verkoopvoorwaarden

Kan optioneel gelakt worden in de 
RAL-kleur van uw keuze

www.vertic.nl

Legenda van pictogrammen:
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P. 4-5 Presentatie van het bedrijf

ALTILISSE : zelfdragend Hekwerk
ALTILISSE : op dakrand
ALTILISSE : voor stalen dakconstructies
ALTILISSE : neerklapbaar hekwerk
Doorvalbeveiliging voor lichtstraten

BATILIGNE : Horizontaal veiligheidslijnsysteem
ALTILIGNE : Horizontaal veiligheidslijnsysteem
Borgingspunten voor veiligheidslijnsystemen
VERTILIGNE : Verticaal veiligheidslijnsysteem

RAILSYSTEMEN

ALTIRAIL : Horizontaal railsysteem
COMBIRAIL : Diagonaal railsysteem
Borgingspunten voor railsystemen
VERTIRAIL : Verticaal railsysteem

Borgingspunten voor alle type constructies

Kooiladders
Platformen en bordessen
Ladder opstelbeugels
Maatwerkoplossingen

Verankeringspunt

Railsteun

ALTIFIX : Steun met 
activeringsmechanisme

Borgingspunt voor veiligheidslijn
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VERTIC ONTWIKKELT, ONTWERPT EN

PRODUCTIE

WIJ STAAN    KLAAR

ONTWERP & INNOVATIE

KWALITEIT
Omdat wij ernaar streven de kwaliteit continu 
te waarborgen, zijn onze producten getest en 
gecertificeerd volgens de laatste normen. 
Producten van VERTIC ondergaan 
eerst uitgebreide testen in ons eigen 
testlaboratorium voordat deze worden 
aangeboden en gecertificeerd door een 
Europees onafhankelijk testinstituut (Notified 
Body) dat is gespecialiseerd in persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Werken met VERTIC betekent de garantie 
gebruik te maken van producten en 
systemen die voldoen aan de belangrijkste 
veiligheidsnormen en wettelijke vereisten 
of deze overtreffen.

Sta je voor een uitdaging? Geen locatie of 
situatie hetzelfde. Ongeacht de structuur, 
de constructie of de esthetische vereisten, 
VERTIC heeft voor elke omgeving de juiste 
en veilige oplossing. Standaard product of 
maatwerk. Onze specialisten creëren de 
optimale veiligheidssystemen tegen valgevaar. 

Werken met VERTIC betekent altijd goede 
en comfortabele valbeveiliging, volledig 
passend bij jouw wensen en eisen.

EEN VOLLEDIGE DIENSTVERLENING BIEDEN DIE HET   WAUW-EFFECT GEVEN
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PRODUCTIE

WIJ STAAN    KLAAR
Elk initiatief om veilig op hoogte te willen 
werken verdient een goed resultaat. En liefst 
op een prettige manier. Daarvoor hebben 
we mensen in huis met veel expertise, 
ervaring en inlevingsvermogen om jou te 
kunnen ondersteunen bij trainingen, offertes, 
calculaties, tekeningen…… Onze experts zijn 
beschikbaar om aan al jouw eisen te voldoen.

Werken met VERTIC betekent persoonlijk 
contact en altijd de beste valbeveiliging 
zoals door jou gewenst. Samen zijn we 
één team!

VERTIC ontwikkelt, ontwerpt en produceert 
haar eigen producten. De beste oplossing 
maken om veilig, comfortabel en betaalbaar te 
kunnen werken op hoogte. Daar staan wij voor. 
Voor ons is dat dé uitdaging waarin wij graag 
onze tanden zetten. 

Werken met VERTIC betekent de garantie 
om te profiteren van een volledige controle 
over de productkwaliteit en levertijden. 

VERTIC is ook:

Persoonlijk contact met een team van specialisten 
in veilig werken op hoogte

Van advies tot maatwerk en van opleiding tot RI&E, 
altijd de beste oplossing tegen valgevaar

Onze producten voldoen aan de 
nieuwste normen en voorschriften

Onze dagelijkse inzet voor kwaliteit 
en veiligheid

EEN VOLLEDIGE DIENSTVERLENING BIEDEN DIE HET   WAUW-EFFECT GEVEN

EN795 v2016
EN795 v2012
EN353-1 v2014
EN353-2

EN14122-3
EN14122-4
NF E85-015
NF E85-016 

PRODUCEERT HAAR EIGEN PRODUCTEN
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ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk

ZELFDRAGEND 
HEKWERK ALTILISSE

Boven- en onderrailing

Volledig vervaardigd uit aluminium, lichtgewicht

De ergonomische, afgeronde vorm van de ballast beschermt de waterdichte dakbedekking op efficiënte wijze en 
voorkomt beschadiging

Installatiegemak door voorgemonteerde eenheden

Geoptimaliseerde opslagmogelijkheid: vier positioneringspennen maken stapelen en gemakkelijk opslaan mogelijk

Stabiliteit van het systeem: een contragewicht met een ergonomische handgreep waarborgt de stabiliteit van het 
systeem. Kan door één persoon worden gehanteerd

Vrije circulatie van regenwater onder de accumulatie

Montage-element 
met contragewicht

PRODUCTVOORDELEN

www.vertic.nl
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AL-LISSE

AL-ERF

AL-BOUCH

AL-EXTM

AL-ANG90

EN 
14122-3

NF E85-015

AL-A.EL

AL-EAA

H
=1

.1
0
m

D=1.50m

AL-PAL

O N D E R D E L E N  ALTILISSE®

Boven- en onderrailing

Van 36 mm geëxtrudeerd aluminium.
Geleverd in lengten van 3 m, met
eenzijdig gereduceerde diameter.

Gebogen hoekrailing

Kan in de railing worden aangebracht 
om te zorgen voor esthetische 
continuïteit. 
Eenvoudig te installeren.

Vaste, rechte koppeling

Voor het monteren van lengtesecties 
van railingen en onderrailingen zonder 
gereduceerd uiteinde. Past direct in de 
boven- en onderrailingen.

Eindstop

Onopvallende geribde stop voor de uiteinden 
van de boven- en onderrailingen.

Muurmontagebeugel

Maakt het monteren van railing op een
muur mogelijk. 
Direct bevestigd op de muur met 2 
bevestigingspunten met een diameter van 
max. 10 mm (niet bijgeleverd).

EENVOUDIGE OPSLAG EN TRANSPORT

Om te zorgen voor een 
uniforme tussenruimte, 
kunnen de staanders worden 
geleverd met verstelbare 
klemmen.

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180° te maken. Ter plaatse eenvoudig 
aanpasbaar. Diameter en materiaal zijn 
identiek aan dat van de (boven)railing voor 
esthetische continuïteit.

Montage-element 
met contragewicht

Rail en staander van aluminium. 
Betonnen contragewicht met plastic 
omhulsel. Gevouwen om opslag te 
vergemakkelijken.

Aluminium schoprand

De opstelling van een schoprand is 
verplicht als de opstaande dakrand 
minder dan 100 mm (daken) of 150 
mm (machines) bedraagt.
In verhouding tot de verkeersruimte.

Standaard pallet
1 200 X 800 mm

ÉÉN PRODUCT: TWEE OPTIES

=> RECHT: 5° om contact met aanwezige 
dakkap te voorkomen

=> GEBOGEN: 20° om aan architecturale 
beperkingen aan te passen en minder zichtbaar 
te maken vanaf de onderkant van het gebouw

Gevouwen geleverd om transport en opslag te 
vergemakkelijken.
De staander kan zeer eenvoudig op de gewenste 
positie worden geïnstalleerd.

Dakhelling <10°

ZELFDRAGEND 
HEKWERK ALTILISSE
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1000 < H < 1100 mm (NF E85-015)
H > 1100 mm (EN ISO 14122-3)

h

h
h

h

h
h

H

h
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ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk

ALTILISSE OP DAKRAND

Er zijn diverse staanders mogelijk, afhankelijk van het type montagebeugel en de hoogte van de 
opstaande dakrand

*ZSN : normale verkeersruimte
(als er gravel ligt, meet dan boven de gravel)

Kan worden gebruikt wanneer een
gebouw een opstaande dakrand
heeft met een hoogte tot h* =

       50 cm voor daken
       60 cm voor daken

Verhoging opstaande 
dakrand

*NCZ

www.vertic.nl
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AL-A.IAI AL-EAA

AL-PAL

AL-EXTM

AL-A.M / 
AL-A.MC

AL-A.SV

ALSL & ALSS

ALZ

EN 
14122-3

NF E85-015

AL-ANG90

AL-LISSE

ALTILISSE 
OP DAKRAND

AANPASBAAR BEVESTIGINGSSYSTEEM VAN 
DE RAILS

VERBINDING VOOR GEÏSOLEERDE 
BORSTWERING

De Franse thermische wet RT2012 vereist gewoonlijk dat
borstweringen worden geïsoleerd.
Volgens deze voorschriften kan het hekwerk met een specifieke
plaat worden bevestigd tot een isolerende binnenlaag van
130 mm.

Voldoet aan de professionele aanbevelingen van de CFSE (Frans comité 

voor waterdichte dakbedekkingen).

De boven- en onderrailingen 
worden op hun plaats gehouden 
door een gepatenteerd 
klemmechanisme.

De hoogte van de onderrailing op de 
staander kan worden aangepast 
om te zorgen voor een uniforme 
tussenruimte, afhankelijk van de 
hoogte van de
opstaande dakrand.

O N D E R D E L E N  ALTILISSE®

Verbinding voor geïsoleerde
borstwering

Sterke beugel van gegalvaniseerd 
staal, voor bevestiging van de 
zijmontagebeugel.

Staander van geëxtrudeerd 
aluminium

Geleverd met de montageset voor 
boven- en onderrailing voorgemonteerd. 
Ter plaatse aanpassen van de hoogte 
van de onderrailing is mogelijk.

Verticale montagebeugel

Gebruikt bij het installeren van een 
handrailing op de opstaande dakrand. 
Kan worden gemonteerd op een 
metalen of betonnen steun. De verticale 
stand is aanpasbaar.

Zijmontagebeugel

Gebruikt om een hekwerk tegen de 
borstwering te monteren. 

Versprongen montagebeugel

Installatie op een betonnen-  (2 bevestigings-
bouten M10 of 1 bevestigingsbout M12 - 
niet bijgeleverd) of metalen borstwering (6 
zelftappende schroeven – niet bijgeleverd). 
De verticale stand is aanpasbaar.

Verhoging opstaande 
dakrand

Boven- en onderrailing

Van 36 mm geëxtrudeerd aluminium.
Geleverd in lengten van 3 m, met
eenzijdig gereduceerde diameter.

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180°  te maken. Ter plaatse eenvoudig 
aanpasbaar. Diameter en materiaal zijn 
identiek aan dat van de (boven)railing 
voor esthetische continuïteit.

Gebogen hoekrailing

Kan in de railing worden aangebracht om 
te zorgen voor esthetische continuïteit. 
Eenvoudig te installeren.

Aluminium schoprand

De opstelling van een schoprand is 
verplicht als de opstaande dakrand 
minder dan 100 mm (daken) of 150 mm 
(machines) bedraagt.
In verhouding tot de verkeersruimte.

Muurmontagebeugel

Maakt het monteren van railing op een
muur mogelijk. Direct bevestigd op de 
muur met 2 bevestigingspunten met 
een diameter van max. 10 mm (niet 
bijgeleverd).
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ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk

ALTILISSE VOOR STALEN
DAKCONSTRUCTIES

AANPASSING AAN DE HELLING VAN DE CANNELURE

Opmerking: bij gebouwen met een horizontale opstaande 
dakrand rondom, kan het zijn dat het hekwerk niet de 
horizontale lijn volgt, omdat het systeem rechtstreeks
gemonteerd is op het dak zelf, dat hellend kan zijn.

Kies in dit geval voor de geknikte optie, die minder 
zichtbaar is.

De afstand «D» tussen de staanders is afhankelijk van de
ruimte «e» tussen de cannelure :
=> Voor e = 250 mm : D = 1,5 m
=> Voor e = 333 mm : D = 1.332 m

www.vertic.nl
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AL-A.EBD

AL-A.EBC

AL-ANG90

AL-LISSE

AL-ERF

AL-BOUCH

AL-EXTM

AL-PAL

AL-EAA

EN 
14122-3

NF E85-015

VOOR STALEN
DAKCONSTRUCTIES

 INSTALLATIEGEMAK

De boven- en onderrailing maken gebruik van een 
ingenieus, gepatenteerd klemmechanisme. De 
hoogte van de onderrailing op de staanderkan 
worden aangepast om te zorgen voor een uniforme 
tussenruimte, afhankelijk van de hoogte van de 
opstaande dakrand.

      WATERDICHTHEID VAN HET DAK

De waterdichtheid van het dak wordt 
gegarandeerd door de EPDM-afdichtingen en het 
gebruik van 6 waterdichte klinknagels.

      SPECIALE BEVESTIGINGSARM

De arm is voorzien van modulaire 
bevestigingsplaten, waardoor het hekwerk 
in beide richtingen van de cannelure van de 
dakconstructie kan worden gemonteerd.
In de standaarduitvoering is een montage 
mogelijk met een tussenafstand tussen de 
cannelure van 250 of 333 mm.

 STANDAARDHOOGTE

worden rechtstreeks op het loopvlak aangebracht

      COMPATIBILITEIT

Geschikt voor alle soorten staaldaken of sand-
wichpanelen die geïnstalleerd zijn in overeens-
temming met DTU 40.35

O N D E R D E L E N  ALTILISSE®

Recht montage-element

Voorgeboorde bodemplaten met gaten 
elke 250 en 333 mm.

Snelle installatie en sterke montage (6 
klinknagels per staander).

Geleverd met montageset van boven-
en onderrailing voorgemonteerd.

Gebogen montage-element

Voorgeboorde bodemplaten met gaten 
elke 250 en 333 mm.

Snelle installatie en sterke montage
(6 klinknagels per staander).

Geleverd met montageset van boven-
en onderrailing voorgemonteerd.

Gebogen hoekrailing

Kan in de railing worden aangebracht 
om te zorgen voor esthetische 
continuïteit. Eenvoudig te installeren.

Boven- en onderrailing

Van 36 mm geëxtrudeerd aluminium.
Geleverd in lengten van 3 m, met 
eenzijdig gereduceerde diameter.

      MODULAIRE INSTALLATIE

Kan zowel haaks op de cannelure als evenwijdig 
aan de cannelure worden geïnstalleerd.

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180°  te maken. Ter plaatse eenvoudig 
aanpasbaar. Diameter en materiaal zijn 
identiek aan dat van de (boven)railing voor 
esthetische continuïteit.

Aluminium schoprand

De opstelling van een schoprand is verplicht 
als de opstaande dakrand minder dan 
100 mm (daken) of 150 mm (machines) 
bedraagt.
In verhouding tot de verkeersruimte.

Muurmontagebeugel

Maakt het monteren van railing op een
muur mogelijk. Direct bevestigd op de 
muur met 2 bevestigingspunten met een 
diameter van max. 10 mm (niet bijgeleverd).

Vaste, rechte koppeling

Voor het monteren van lengtesecties 
van railingen en onderrailingen zonder 
gereduceerd uiteinde. 
Past direct in de boven- en onderrailingen.

Eindstop

Onopvallende geribde stop voor de uiteinden 
van de boven- en onderrailingen.
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ALGEMENE BEVEILIGING : Hekwerk

NEERKLAPBAAR ALTILISSE

KAN DOOR ÉÉN PERSOON WORDEN 
NEERGEKLAPT

www.vertic.nl
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AL-LISSE

AL-A.ELDR

AL-A.ELCR

AL-A.SLDR

AL-A.SLCR

EN 
14122-3

NF E85-015

AL-EAR

m
m

mm

NEERKLAPBAAR 
ALTILISSE

VRIJSTAAND RECHT OF HELLEND HEKWERK

O N D E R D E L E N  ALTILISSE®

Montage-element :
Recht, met contragewicht

Betonnen contragewicht. Stootblok  
an de voorzijde gemaakt van 
gegalvaniseerd staal met EPDM 
omhulsel.

Slechts één gereedschap (nr. 10) 
wordt gebruikt om het contragewicht 
en de klemmen vast te zetten.

Montage-element :
Gebogen, met contragewicht

Betonnen contragewicht. Stootblok 
aan de voorzijde gemaakt van 
gegalvaniseerd staal met EPDM 
omhulsel.

Slechts één gereedschap (nr. 10)  ordt 
gebruikt om het contragewicht en de 
klemmen vast te zetten.

Recht, neerklapbaar 
montage element 

De plaat springt 70 mm in om montage op 
de bestaande borstweringkap mogelijk te 
maken.

De plaat wordt bevestigd met M10-bouten 
(niet bijgesloten).

Hellend, neerklapbaar 
montage element

De plaat springt 70 mm in om montage op 
de bestaande borstweringkap mogelijk te 
maken. 

De plaat wordt bevestigd met M10- bouten 
(niet bijgesloten).

Scharnierende hoekkoppeling

Maakt het mogelijk om hoeken van 70° 
tot 180° te maken. Ter plaatse eenvoudig 
anpasbaar.
Inclusief borgvleugelbout.

NEERKLAPBAAR RECHT OF HELLEND HEKWERK TEGEN OPSTAANDE 
DAKRAND

Boven- en onderrailing

Van 36 mm geëxtrudeerd aluminium.
Geleverd in lengten van 3 m, met 
eenzijdig gereduceerde diameter.



14

www.vertic.fr

  

Bevestigd op het platte gedeelte van de metalen opstand (minimale dikte 
12/10) van het daklicht

Horizontaal rechtstreeks in de constructie van buitenaf geïnstalleerd, na 
het verwijderen of openen van de koepel

Gemaakt van gegalvaniseerd staal

Rastermaat 90 X 90 mm

De bevestiging gebeurt direct met zelftappende schroeven

Uittrekbare bevestigingslipjes van gegalvaniseerd staal (dikte 10/10)

1200 joule weerstand: 
Tests uitgevoerd volgens de aanbevelingen MR72 
van de CRAM en het testprotocol van de GIF (maart 
1997).

ALGEMENE BEVEILIGING 

ALTIGRID
VOOR LICHTSTRATEN

UNIVERSEEL MODULAIR ROOSTER, aanpasbaar aan elk type daklicht

Vast Centraal mechanisme Zij mechanisme

PRODUCTVOORDELEN

www.vertic.nl
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UNIVERSEEL MODULAIR ROOSTER, aanpasbaar aan elk type daklicht

Aanpasbaar aan elk type configuratie

Rooster ter plaatse aan te passen door deze te knippen

1200 joule weerstand

Bevestiging aan de buitenzijde op het stalen dek

Beschermrooster en beugels van staal

De bevestiging gebeurt direct met zelftappende schroeven

Gegarandeerde afdichting door EPDM afdichtingen + Vulca sluitringen

EEN MODULAIR RASTER, aanpasbaar aan elk type configuratie

PRODUCTVOORDELEN

Bevestiging op het stalen dek grenzend aan het doorschijnende gedeelte 
Afmetingen van het rooster bepaald door:: 

ALGEMENE BEVEILIGING 

ALTIGRID
VOOR DOORZICHTIGE DAKELEMENTEN

L = doorschijnende gedeelte

e = afstand tussen de golven

+ benodigde lengte
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Horizontaal Veiligheidslijnsysteem

BATILIGNE

Kan worden gebruikt met een eenvoudige veiligheidshaak

Maakt het gemakkelijk passeren van de brackets mogelijk zonder te ontkoppelen

Afstand tussen brackets is gecertificeerd tot 15 m

Visuele indicator maakt optimale afstelling van de kabelspanning mogelijk

Eenvoudig te installeren dankzij de kabeluiteinden die in een pers gecrimpt kunnen worden of ter plaatse 
bevestigd kunnen worden zonder speciaal gereedschap

Corrosiebestendig dankzij de roestvast stalen onderdelen (RVS)

PRODUCTVOORDELEN

www.vertic.nl



17

BA.TSL2-50

BA.TSL3-50

BA.ANG2

ES-2

BA.ANGSA

CI8

PS

EN 795
v2012

BA.EXT2

BA.INT2

ABS55

BATILIGNE

De gebruiker kan zich vrij en soepel langs
de brackets bewegen zonder zich te hoeven
ontkoppelen.

Een eenvoudige veiligheidshaak stelt de 
gebruiker in staat volledige veilig te werken in 
de nabijheid van de veiligheidslijn.

VEILIGHEID ZONDER TE ONTKOPPELEN

O N D E R D E L E N  BATILIGNE®

Handmatige spaninrichting

Maakt het mogelijk de veiligheidslijn 
voor te spannen tot 50 kg. Omvat een 
spanningsindicator. Handmatig te installeren, 
zonder specifieke gereedschappen.

Gecrimpte spanningsindicator

Maakt het mogelijk de veiligheidslijn 
voor te spannen tot 50 kg. Maakt ook
controle van het over- of onderspannen
van de veiligheidslijn mogelijk.

Handmatig aan te brengen
eindstuk

Wordt met de hand aangebracht op het 
uiteinde van de veiligheidslijn, zonder 
speciaal gereedschap.

Intermediate bracket

Te installeren met een maximale 
onderlinge afstand van 15 m. Maakt
het passeren van de veiligheidshaak 
mogelijk zonder te ontkoppelen.

Valdemper

Wordt aangebracht aan het einde 
van de veiligheidslijn en beperkt de 
vrijkomende krachten op de constructie.

Hoekstuk

Maakt het aanbrengen van
aanpasbare hoeken mogelijk.
Kan worden geïnstalleerd op de gevel 
met de gevelsteun (BA.ANGSA).

Gecrimpt scharnierend eindstuk

Uiteinde van de veiligheidslijn, waarbij 
de kabel op sommige punten is 
vastgecrimpt.

Hoeksteun voor gevel

Maakt het mogelijk een hoekstuk te 
installeren op een buiten- of binnenhoek.
Aanpasbaar aan de hoek.

Kabel

8 mm, 7x7 RVS-kabel.
VERTIC bolduc is verwerkt in de kern 
van de kabel voor een betere routering.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de toegang 
van het systeem. 
Maakt identificatie en controle van het 
systeem mogelijk.

In overeenstemming met de eisen 
van de norm EN 795, biedt VERTIC 
een programma voor de berekening 
van de veiligheidslijnsystemen.C

A
L
C

U
L
A

T
IE

P
R

O
G

R
A

M
M

A
K

A
N

T
-E

N
-K

L
A

A
R

 K
IT

Het BATILINE-systeem bestaat al in 
een kant-en-klaar te installeren kit.
Beschikbare lengtes: 15m, 30m of 
40m.
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Horizontaal Veiligheidslijnsysteem

ALTILIGNE

Ideaal wanneer de gebruiker op enige afstand van het systeem werkt  

Een specifi eke meeloper kan op elk willekeurig punt van de kabel worden bevestigd en maakt vrij bewegen mogelijk

Zorgvuldig ontwerp en afwerking van de lijn zorgen voor perfecte integratie met de diverse bouwkundige restricties

Afstand van 15 m tussen 2 steunen

Zichtbare veiligheid door de geïntegreerde spanningsindicator en valindicator

Eenvoudig te installeren

Corrosiebestendig, vervaardigd van roestvast staal (RVS)

PRODUCTVOORDELEN

www.vertic.nl

©VERTIC NL
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CMS3 CMS3-KR

CI8

IMR

ABS55 ES-2

IFR90

PND -50

TSL3

TSL2

EC

ANG

A90 / A135

EN 795
v2012

CMS3-KR

CMS3

PS

ALTILIGNE

De VERTIC-meeloper maakt ononderbroken beweging door de 
gebruiker mogelijk op elke afstand van de veiligheidslijn.
Heeft een groot bevestigingsoog, waardoor elke willekeurige 
veiligheidshaak kan worden gebruikt.

Enkelvoudige meeloper

Voor zware belastingen kunnen er looprollen aan de meeloper 
worden toegevoegd.
Vergemakkelijkt de beweging wanneer er een spanrol of een 
aanhechting op grote hoogte wordt gebruikt.

Meeloper met looprollen

MEELOPERS

O N D E R D E L E N  ALTILIGNE®

Bewegend tussenstuk

De beweegbaarheid van het tussenstuk 
stelt de gebruiker in staat om aan beide 
kanten van de lijn te werken.

Vast tussenstuk

Vast tussenstuk dat de meeloper 
eenvoudig kan passeren aan beide 
kanten van de veiligheidslijn zonder te 
ontkoppelen.

Voorspaninrichting

Maak het mogelijk de kabel voor te 
spannen tot 50 kg. 
Geïntegreerde valindicator.

Gecrimpte spaninrichting

Maakt het spannen van de kabel aan 
het uiteinde van de kabel mogelijk. De 
open structuur maakt visuele controle 
van het uiteinde en van de bevestiging 
van de lijn mogelijk.

Handmatige spaninrichting

Maakt het spannen van de kabel aan het 
uiteinde van de kabel mogelijk, zonder 
specifiek gereedschap. De open structuur 
maakt visuele controle van het uiteinde en 
van de bevestiging van de lijn mogelijk.

Handmatig aan te brengen
eindstuk

Hoekstuk voor mast

Hoekstuk van 90° of 135°

Kan met de hand worden aangebracht
op het uiteinde van de kabel, zonder 
specifiek gereedschap en zonder de 
kabel te ontvlechten.

De hoek kan op locatie worden 
aangepast, waar de uiteinden van 
de buis tot een hoek van 45° kunnen 
worden ingekort.

Kan worden geïnstalleerd op een gevel 
met de gevelsteun (R.EQG).

In overeenstemming met de eisen van 
de norm EN 795, biedt VERTIC een 
programma voor de berekening van de 
veiligheidslijnsystemen.C
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Aangezien alle configuraties niet 
exclusief horizontaal of verticaal 
zijn, heeft VERTIC een gepatenteerd 
valstopsysteem dat kan worden 
gebruikt van 0° tot 180°.

MULTIFUNCTIONELE OPLOSSING De VERTIC meelopers maken het 
passeren van de brackets mogelijk 
zonder te ontkoppelen. 
De meelopers garanderen een 
bi-directionele of uni-directionele 
remfunctie.
Op elk willekeurig punt van de kabel 
kunnen de meelopers worden bevestigd. 

GEPATENTEERDE BI-DIRECTIONELE 
EN UNI-DIRECTIONELE MEELOPERS

EXCLUSIEF VERTIC: COMBILIGNE®

CMBR CMB

Valdemper

Wordt aangebracht aan het einde 
van de veiligheidslijn en beperkt de 
vrijkomende krachten op de constructie.

Gecrimpt scharnierend eindstuk

Uiteinde van de veiligheidslijn, waarbij 
de kabel op sommige punten is 
vastgecrimpt.

Kabel

8 mm, 7x7 RVS-kabel.
VERTIC bolduc is verwerkt in de kern 
van de kabel voor een betere routering.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de toegang 
van het systeem. 
Maakt identificatie en controle van het 
systeem mogelijk.
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/

AFX-ZN-JD

AFX-ZN

AFX1

AFX2-FR

x 8

x 8

AFXKAL1

KV1M

KV1A

Daken van staalplaat
Dikte > 0,6mm

EXCLUSIEF VERTIC: ALTIFIX® STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN

STAAL

ALUMINIUM

ZINK/KOPER

Bevestiging vindt plaats met klemmen, 
direct op de felsen met een diameter 
van 20 mm (type Kalzip, Bemo, ...)

100% RVS

Standaard hartafstand : 400 mm 
Specifieke hartafstand op aanvraag

Metalen gording met geribde staalplaat
L > 50mm   ;       Dickte > 1,5mm

Metalen balk min.: IPN 80/UPN 80
L > 50mm   ;        Dickte > 1,5mm

Compatibel met de volgende hartafstan-
den:250, 280, 304 & 333 mm 
Specifieke hartafstand op aanvraag

BORGINGSPUNTEN MET VEILIG-
VOOR ALLE

©
V
ER

TI
C
 N

L

Aluminiumdickte > 0,9mm

Bevestiging met zelftappende 
schroeven & waterdichte verbinding

Waterdichte bevestiging 

www.vertic.nl

Installatie eenvoudig van bovenaf 
mogelijk

Maakt vrije uitzetting van het zink 
mogelijk

Multidirectionele activering

Gecertificeerd op houten latten 
van 12 mm dik

Verkrijgbaar in versie waarbij 
bevestiging plaatsvindt middels 
klemmen op de felsen met een 
spanwijdte tussen de rijen van 
430 of 580 mm
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x 4
Fixation pour 
bac perforé

x 12

x 4

KB1: 
L > 145mm

KB2: 
145mm < L 
< 250 mm

KC1: 
L < 145mm 

KC2: 
145 mm < L 
< 250mm

x 12

AFX-FCAFX-PVC

AFX-BM

PST

PVC/BITUMEN CEMENTVEZEL

STANDAARD PST® RANGE

BETON
& CONSTRUCTIE

Het geïntegreerde activeringsmechanisme in de ALTIFIX-buis maakt 
het mogelijk dat:
• de veiligheidslijn de dakbedekking niet raakt
• de krachten die worden gegenereerd op de bevestigingen en de 

dakelementen worden gereduceerd
Een balscharnier maakt multidirectionele activering mogelijk.

Geklemd op constructie (Ref. PST1)

Chemisch of mechanisch bevestigd

Bevestigingskit (KB1 of KB2) 
Geklikt op metalen balk (KC1 of KC2)

Bevestiging op betonnen vloertegel 
(Ref. PST2)

HEIDSLIJNSYSTEEM
TYPE DAKEN

Verkrijgbaar waarbij staander is 
geïsoleerd over de gehele lengte

Accessoires voor het waterdicht 
maken:

ALTIFIX: de steun met valdemper

Waterdicht maken geïntegreerd in 
het installatieproces

Snel te installeren

Bevestiging op metalen constructie 
van minimaal IPN 80 of UPN

Waterdichte verbindingen 
aangepast aan de 5,5 golven van 
het cementvezel

Geïnstalleerd direct op de dakbedekking

Er wordt één centrale bevestiging 
gebruikt voor het installeren op de 
stalen dakbedekking 

Locatie is onafhankelijk van het skelet

Ook verkrijgbaar met 4 
bevestigingspunten voor installatie op 
geperforeerde dakbedekking 

Versie houten steun beschikbaar : 
gecertificeerd voor bevestiging op 
CTBH 22 met een stalen achterplaat 
bevestigd op het onderoppervlak

Aluminium mof (FALU1)
PVC-mof (FPVC1)
Loden mof (KEFP-TUILE)

EN 795
v2012
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Maakt het mogelijk om in volledige veiligheid te werken op uiteenlopende verticale constructies: ladders, 
elektriciteitsmasten, windturbines, daktoegang, etc

Automatische activering van de meeloper op de veiligheidslijn, zelfs wanneer de gebruiker handschoenen draagt

Geen ongewenste remwerking van de meeloper. De snelheid van stijgen en dalen wordt bepaald door de 
gebruiker

Continue geleiding van de veiligheidslijn: de operator hoeft de veiligheidslijn na gebruik niet terug te plaatsen in 
de geleidesteunen

Omvat een spaninrichting

Volledig vervaardigd van roestvast staal

Verticaal Valstopsysteem

VERTILIGNE

PRODUCTVOORDELEN

www.vertic.nl
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EVH2

IMV

IFV

CI8

EVB3

PS.V

SHL1 

PHR

EN 
353-2

CMB

SHL4

BAG01 / ESC8

SVH 

VERTILIGNE

O N D E R D E L E N  VERTILIGNE®

De CMB-meeloper maakt het passeren van de tussensteunen 
op een afstand mogelijk. De meeloper zorgt voor uni-directionele 
remwerking. De meeloper kan overal op de veiligheidslijn worden 
geplaatst.

Gecertificeerd conform EN 353-2 zonder valdemper van textiel.

Automatische activering van de meeloper op de veiligheidslijn, 
zelfs wanneer de gebruiker handschoenen draagt.

REMMENDE MEELOPER

Bovenstuk

Bovenstuk met gecrimpte punt. Het 
onderdeel van elastomeer draagt bij 
aan de energie-absorptie.

Mobiel tussenstuk

Biedt bewegingsvrijheid tijdens de 
verplaatsing.
Geleverd met haken in 3 maten, voor 
aanpassing aan de laddertreden.

Vast tussenstuk

Geleverd met haken in 3 maten, voor 
aanpassing aan de laddertreden.

Kabel

8 mm, 7x7 RVS-kabel.
VERTIC bolduc is verwerkt in de kern 
van de kabel voor een betere routering.

Onderstuk

Spant de kabel voor en maakt een 
snelle bevestiging van de meeloper aan 
de onderzijde van het systeem mogelijk.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de toegang 
van het systeem.
Maakt identificatie en controle van het 
systeem mogelijk.

Tubular mast fixings

Standaardonderdelen kunnen worden 
gebruikt als boven- of onderstukken.
Verstelbare modellen, aan te passen 
aan de diameter van de mast.

Verlengstuk

Wordt bevestigd aan de bovenkant van 
de ladder. Maakt het voor de gebruiker 
eenvoudiger om van de ladder op het 
dak te klimmen.

Ladderbevestingsbeugels

Toepasbaar voor de bevestiging van 
zowel boven- als onderkant, afhankelijk
van de constructie. Te combineren met 
staanders in diverse maten.

Kabelvergrendelend eindstuk

Maakt bochten en veranderingen van 
richting mogelijk.
Verkrijgbaar in verwijderbare of 
gecrimpte versies.

Buismastbevestigingen

Toepasbaar voor de bevestiging aan de 
bovenkant van de ladder. Geschikt voor 
elk type ladder. 
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Ideaal voor toepassingen aan hoge installaties, aan de onderkant van een dak 
of wanneer de vrije hoogte (valvrijheid) onvoldoende is voor een veiligheidslijn

Ideaal voor werken op een afstand van de rail, of in combinatie met een 
automatisch valstopapparaat

Zeer flexibel door de mogelijkheid tot het toepassen van wissels in maximaal 
4 verschillende richtingen, waardoor diverse trajecten mogelijk zijn

Lagere valhoogte door de starheid van het systeem

Kan worden toegepast op de meeste daken, dankzij de ALTIFIX-steunen die 
geschikt zijn voor het railsysteem

Horizontaal railsysteem

ALTIRAIL

Kan op verzoek speciaal worden gebogen

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Ingangs-/uitgangsstuk voor meeloper

P
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R.EQ-G

R.PS

R.AIG3D/R.AIG4D

R.AIG3DM/R.AIG4DM

R.A90E/R.A90S

R.A90S2 / R.A90E2

R.RAIL3

R.BE

R.EXTF

R.ECL

R.SUP

1,5 m

EN 795
v2012

R.CF3

D

R.RO

R.CF2

ALTIRAIL

De VERTIC meeloper rolt bij 
belasting.
Maakt beweging mogelijk tijdens 
hangende belasting of in combinatie
met een zelfintrekbare lijn.

Meeloper met kogellagers

Diverse toepassingsmogelijkheden

Aanbevelingen voor gebruik

Voor speciale toepassingen waar geen 
steun beschikbaar is, kan de rail worden 
bevestigd aan een kabel.

ALTIRAIL gecombineerde configuratie

Als de rail alleen als valdemper wordt gebruikt
>   D = 4 meters

Voor hangend gebruik
>   D = 2 meters

O N D E R D E L E N  ALTIRAIL®

Boven het hoofdVerplaatsing boven de railZijwaartse verplaatsing

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Geleverd in lengten van 3 m, 
voorgeboord en gefreesd.

Intrekbare eindstop

Deze eindstop maakt het mogelijk de 
meeloper aan te brengen op het einde 
van de rail. Automatische blokkering.

Vaste eindstop

Blokkeert de meeloper aan het einde, 
beveiligt het systeem.
Werkt het uiteinde van de rail netjes af.

Railkoppelingsblok

Maakt het mogelijk twee stukken rail 
met elkaar te verbinden. De 4 pennen 
zorgen voor een perfecte uitlijning van 
de rail.

Openingssteun

Vervaardigd van koper-aluminium. 
Maakt het bevestigen en verwijderen 
van de rail mogelijk. Maakt ook het 
uitzetten van de rail mogelijk.

Ingangs-/uitgangsstuk voor meeloper

Kan worden geïnstalleerd op elk punt 
van de rail om het mogelijk te maken 
verschillende meelopers te installeren.

Bracket

Maakt installatie van de rail op een gevel 
mogelijk, wanneer men bij de onderzijde 
van een oppervlak moet kunnen komen.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de toegang 
van het systeem. 
Maakt identificatie en controle van het 
systeem mogelijk.

Wissel

Maakt continuïteit van de beweging 
mogelijk en verandering van richting 
van de meeloper. Verkrijgbaar in 3 of 
4 richtingen.

Gemotoriseerde wissel 
(3 of 4 richtingen)
Garandeert de veiligheid in omgevingen 
met een aanzienlijke hoogte. Kan op 
afstand worden gebruikt en geactiveerd 
met een afstandsbediening.

Hoek van 90° voor zijwaartse
verplaatsing

Binnen- of buitenhoek om de meeloper 
zijwaarts te laten lopen.

Hoeken van 90° voor beweging
naar onderzijde van oppervlak

Binnen- of buitenhoek om de meeloper 
naar de onderzijde van een oppervlak te 
laten lopen.

Maxi 2 users per interval

Meeloper met geleidewieltjes

De VERTIC-meeloper is 
uitgerust met meerdere 
geleidewieltjes om een 
perfecte verplaatsing te 
garanderen, ongeacht 
de positie van waaruit 
wordt gewerkt.
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Star valbeveiligingssysteem, verticaal, horizontaal en diagonaal

Meeloper met valdemper uitgerust met een bi-directioneel 
centrifugaal blokkeermechanisme

De blokkeerfunctie kan worden uitgeschakeld in de horizontale 
stand door de rail om te keren

Kan worden toegepast op de meeste daken, dankzij de 
ALTIFIXsteunen die geschikt zijn voor het railsysteem

Horizontaal, verticaal en diagonaal railsysteem

COMBIRAIL

Kan op verzoek speciaal worden gebogen
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PRODUCTVOORDELEN

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

www.vertic.nl
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R.PS

R.AIG3D/R.AIG4D

R.BE

R.EXTF

R.ECL

R.SUP

R.A90E/R.A90S

R.A90S2 / R.A90E2

R.EQ-G

R.ANTIR

EN 795
v2012

EN
353-1
 v2014

R.RAIL3

R.CB2

R.RO

60° 120°

180°

(2)

(1)

!

(1)

!

0°

COMBIRAIL

BI-DIRECTIONEEL BLOKKEERSYSTEEM
op hellingen van 15 tot 90°

De VERTIC-meeloper is uitgerust met meerdere 
geleidewieltjes om een perfecte verplaatsing te

(1) Blokkerende werking in 
twee richtingen, alleen als 
de gebruiker dat wenst. 
Snelheid vergrendelen 
ongeacht de helling van het 
traject.

(2) De blokkeerfunctie kan 
worden uitgeschakeld op 
hellingen van minder dan 
15°.

O N D E R D E L E N  COMBIRAIL®

Vrije
verplaatsing

Hellingshoek >15°

Bi-directionele 
snelheidsvergren-
deling

Hellingshoek
>15°

Hellingshoekindicator

Waarschuwt de operator wanneer 
er sprake is van een wijziging in de 
hellingshoek van de rail om aanpassing
van de vanglijn mogelijk te maken.

Bi-directionele blokkerende meeloper

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Geleverd in lengten van 3 m, 
voorgeboord en gefreesd.

Intrekbare eindstop

Deze eindstop maakt het mogelijk de 
meeloper aan te brengen op het einde 
van de rail. Automatische blokkering.

Vaste eindstop

Blokkeert de meeloper aan het einde, 
beveiligt het systeem.
Werkt het uiteinde van de rail netjes af.

Railkoppelingsblok

Maakt het mogelijk twee stukken rail 
met elkaar te verbinden. De 4 pennen 
zorgen voor een perfecte uitlijning van 
de rail.

Openingssteun

Vervaardigd van koper-aluminium. 
Maakt het bevestigen en verwijderen 
van de rail mogelijk. Maakt ook het 
uitzetten van de rail mogelijk.

Ingangs-/uitgangsstuk voor meeloper

Kan worden geïnstalleerd op elk punt 
van de rail om het mogelijk te maken 
verschillende meelopers te installeren.

Bracket

Maakt installatie van de rail op een gevel 
mogelijk, wanneer men bij de onderzijde 
van een oppervlak moet kunnen komen.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de toegang 
van het systeem. 
Maakt identificatie en controle van het 
systeem mogelijk.

Wissel

Maakt continuïteit van de beweging 
mogelijk en verandering van richting 
van de meeloper. Verkrijgbaar in 3 of 
4 richtingen.

Hoek van 90° voor zijwaartse
verplaatsing

Binnen- of buitenhoek om de meeloper 
zijwaarts te laten lopen.

Hoeken van 90° voor beweging
naar onderzijde van oppervlak

Binnen- of buitenhoek om de meeloper 
naar de onderzijde van een oppervlak te 
laten lopen.

garanderen, ongeacht de positie 
van waaruit gewerkt wordt.

EN 795
v2012

EN
353-1
 v2014
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R.AFX-ZN-JD

R.AFX-ZN

R.AFX-AL

R.AFX-ST

R.AFX-ST
Compatibel met de volgende hartafstan-
den:
250, 280, 304 & 333 mm

Specifieke hartafstand op aanvraag

/

Aluminiumdikte > 0,9mm

Waterdichte bevestiging 

/

Bevestiging met zelftappende schroeven 
& waterdichte verbinding

ALUMINIUM

www.vertic.nl

Standing seams span: 430 or 580mm

STAAL

ALUMINIUM

ZINK/KOPER

Bevestiging vindt plaats met klemmen, 
direct op de felsen met een diameter 
van 20 mm (type Kalzip, Bemo, ...)

100% RVS

Standaard hartafstand : 400 mm 
Specifieke hartafstand op aanvraag

Installatie eenvoudig van bovenaf 
mogelijk

Maakt vrije uitzetting van het zink 
mogelijk

Multidirectionele activering

Gecertificeerd op houten latten 
van 12 mm dik

Verkrijgbaar in versie waarbij 
bevestiging plaatsvindt middels 
klemmen op de felsen met een 
spanwijdte tussen de rijen van 
430 of 580 mm

EXCLUSIEF VERTIC: ALTIFIX® STEUNEN EN BORGINGSPUNTEN

Daken van staalplaat - Dikte > 0,6mm

BORGINGSPUNTEN MET VEILIG-
VOOR ALLE
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x 4

KB1: 
L > 145mm

KB2: 
145mm < L 
< 250 mm

KC1: 
L < 145mm 

KC2: 
145 mm < L 
< 250mmFixation pour 

bac perforé

R.AFX-PVC

R.AFX-BM

R.AFX-FC PST

x 12

EN 795
v2012

ALTIFIX STEUN VOOR RAIL:

Kostenbesparend

Eenvoudige 
installatie

Lange levensduur

Onafhankelijk van het skelet te installeren

Zonder beschadigingen (snijden) in het
dak te maken

Corrosiebestendig, 100% RVS

De ALTIFIX oplossing biedt een volledig assortiment gepatenteerde 
railsteunen.

Fixing dedicated 
to perforated 
deck

CEMENTVEZELPVC/BITUMEN BETON
& CONSTRUCTIE

Geklemd op constructie (Ref. PST1)

Chemisch of mechanisch bevestigd

Bevestigingskit (KB1 of KB2) 
Geklikt op metalen balk (KC1 of KC2)

Bevestiging op betonnen vloertegel 
(Ref. PST2)

Verkrijgbaar waarbij staander is 
geïsoleerd over de gehele lengte

Accessoires voor het waterdicht 
maken:

Waterdicht maken geïntegreerd in 
het installatieproces

Snel te installeren

Bevestiging op metalen constructie 
van minimaal IPN 80 of UPN

Waterdichte verbindingen 
aangepast aan de 5,5 golven van 
het cementvezel

Aluminium mof (FALU1)
PVC-mof (FPVC1)
Loden mof (KEFP-TUILE)

Geïnstalleerd direct op de dakbedekking

Er wordt één centrale bevestiging 
gebruikt voor het installeren op de 
stalen dakbedekking 

Locatie is onafhankelijk van het skelet

Ook verkrijgbaar met 4 
bevestigingspunten voor installatie op 
geperforeerde dakbedekking 

Versie houten steun beschikbaar : 
gecertificeerd voor bevestiging op 
CTBH 22 met een stalen achterplaat 
bevestigd op het onderoppervlak

STANDAARD PST® RANGE

ontelbare mogelijkheden voor alle SOORTEN 
configuraties

HEIDSRAILSYSTEEM
TYPE DAKEN

EN 795
v2012
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R.CB
Uni-directionele, blokkerende meeloper zonder ongewenste 
blokkeringen tijdens klimmen en afdalen

Voorzien van een valdemper

Voor alle toepassing wordt een enkele rail gebruikt

Installatie onder de sporten van de ladder mogelijk

Verticaal rail systeem 

VERTIRAIL

PRODUCTVOORDELEN

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

www.vertic.nl
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R.EXTF

R.ECL

R.RAIL3

R.BE

R.SUPECH

R.DET

R.PS

2
0
 < L < 4

0
m

m

1
3

5
0

m
m

 < D
 < 1

6
5
0

m
m
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353-1
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VERTIRAIL

O N D E R D E L E N  VERTIRAIL®

Bevestigingsprincipe van de R.SUPECH-railsteun
op een ladder

Bevestigingsbeugel voor ladders

Kan langs de rail worden geïnstalleerd.
Aanpasbaar aan de maat en de 
tussenruimte van de laddersporten. Te 
combineren met alle tussenruimten.

Foutcontrole-apparaat

Voorkomt dat fouten worden gemaakt 
bij het aanbrengen van de meeloper op 
het systeem

Geëxtrudeerde aluminium rail 6060

Geleverd in lengten van 3 m, 
voorgeboord en gefreesd.

Intrekbare eindstop

Deze eindstop maakt het mogelijk de 
meeloper aan te brengen op het einde 
van de rail. Automatische blokkering.

Vaste eindstop

Blokkeert de meeloper aan het einde, 
beveiligt het systeem.
Werkt het uiteinde van de rail netjes af.

Railkoppelingsblok

Maakt het mogelijk twee stukken rail 
met elkaar te verbinden. De 4 pennen 
zorgen voor een perfecte uitlijning van 
de rail.

Veiligheidsbord

Moet worden geplaatst bij de toegang 
van het systeem. 
Maakt identificatie en controle van het 
systeem mogelijk.
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BFX-S BFX-SC AFXKAL2

AFX-PVC-PA

AFX-ZN-JD-PA

AFX-ZN-PAAFX-BM-PA

AFXKAL1

AFX-FC-PA

/ /

AFXBAC-PA

Bevestiging met klinknagels
(bijgeleverd) 

Aluminiumdikte > 0.9mm

Bevestiging vindt plaats met 
klemmen, direct op de felsen met 
een diameter van 20 mm (type 
Kalzip, Bemo, ...)

100% RVS

Standaard hartafstand : 400 mm
Specifieke hartafstand op aanvraag

Daken van staalplaat - Dikte > 0.6mm
Bevestiging met zelftappende schroeven 
(bijgeleverd) 

Waterdicht maken geïntegreerd in 
het installatieproces

Bevestiging op metalen constructie 
van minimaal IPN 80 of UPN

Waterdichte verbindingen 
aangepast aan de 5,5 golven van 
het cementvezel

Geïnstalleerd direct op de 
dakbedekking

Locatie is onafhankelijk van het skelet

Versie houten steun beschikbaar : 
gecertificeerd voor bevestiging op 
CTBH 22 met een stalen achterplaat 
bevestigd op het onderoppervlak

Photo credit  VERTIC NL

Daken van staalplaat - Dikte > 0.6mm
Bevestiging met zelftappende 
schroeven
(Ref. KV.BAC)
Aluminiumdikte > 0.9mm

Bevestiging met waterdichte 
klinknagels
(Ref. KV.BACALU & KV.BACALUS)

Installatie eenvoudig van bovenaf 
mogelijk

Maakt vrije uitzetting van het zink 
mogelijk

Multidirectionele activering

Gecertificeerd op houten latten van 
12 mm dik

Standaard hartafstand : 430 of 580 mm

www.vertic.nl

CEMENTVEZEL

BORGINGS-
VOOR ALLE

PVC/BITUMEN

STAAL ALUMINIUM

ZINK/KOPER
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BWOOD-C

BWOOD-S

PLFIXV

PST

EN 795
v2012

BETON

HOUTEN CONSTRUCTIE MET PANNENDAK
Ladderhaak

Enkelvoudig borgingspunt

Te installeren op verticale, 
horizontale en/of diagonale 
constructies

Kan worden aangelijnd in elke 
hellingshoek 

Toepasbaar voor afdaalwerk-
zaamheden

Toepasbaar voor alle soorten 
veiligheidshaken

100% RVS

Verstelbaar borgingspunt, met of zonder ladderhaak

Grote borgingshaak maakt het gebruik van elk willekeurig type veiligheidshaak mogelijk

Installatie zonder doorboring van de regen- of dampwerende afscherming van het 
dakbeschot

Omvat een gepatenteerd activeringsmechanisme dat het mogelijk maakt de last in de 
as van het dakspant te houden

Rechtstreeks op houten dakspant of constructie aangebracht met 4 kraagschroeven 
(bijgeleverd)

Zijwaartse afstelling om het borgingspunt uit te lijnen met de geul van de dakpannen 
wanneer deze niet in de as van het dakspant ligt (stelbereik : 180 mm)

TE  
GEBRUIKEN

binnen & buiten

van -20°C tot +50°C

PUNTEN
TYPE DAKEN

BETON
& CONSTRUCTIE

Geklemd op 
constructie 
(Ref. PST1)

Chemisch of mechanisch bevestigd

Bevestigingskit 
(KB1 of KB2) 
Geklikt op metalen 
balk (KC1 of KC2)

Bevestiging op betonnen vloertegel 
(Ref. PST2)

Verkrijgbaar waarbij staander is 
geïsoleerd over de gehele lengte

Accessoires voor het waterdicht 
maken:

Aluminium mof (FALU1)
PVC-mof (FPVC1)
Loden mof (KEFP-TUILE)

EN 795
v2012
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Volledig vervaardigd uit aluminium 
klasse «6000»: esthetisch en licht 
materiaal dat zorgt voor een perfecte 
duurzaamheid, zelfs in een industriële 
omgeving

Milieuvriendelijke Geomet-gecoate 
bevestigingen: chroom 6-vrij en zonder 
andere zware metalen

Verhoogde stijfheid: doorsnede-
eenheden van 65x25 mm in 
geëxtrudeerd aluminium

Installatie van de kooi en de ladder met 
één gereedschap (sleutel nr. 13)

TOEGANGSMIDDELEN

KOOILADDERS

PRODUCTVOORDELEN

Standaard
bevestigingsbeugel

Lg = 200 mm
(ECH.PAT200)

www.vertic.nl
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L
LL

ECH.MP ECH.PA600 ECH.PA1200

ECH.KITBARD

ECH.PATR 

ECH.PATGD  

ECH.PIEDREG 

ECH.PLAQSOL 

ECH.PIEDPAL 

EN 
14122-4

NF E85-016

KOOILADDERS

*Dakrandovergang
(L = 200 à
1200 mm)

Verstelbare
voet voor

dakrandovergang

Zelfsluitende
deur

Vergrote hoepel

Standaardhoepel
(binnendiameter =

700 mm)

Verticale balk

Standaard
bevestigingsbeugel

Lg = 200 mm
(ECH.PAT200)

Toegang
blokkerende

deur

M
ax

2
.0

0
m

M
ax

 6
mM
ax

1
.5

0
m

Positie van de 1e hoepel
2,30 m < h < 3 m

Verplichte wisseling
van ladder als de
totale hoogte is:
> 8 m (NF E85-016)
> 10 m (NF EN ISO
14.122-4)

To
ta

le
 h

oo
gt

e

Eindvlak

Startvlak

*Dakrandovergang
Verkrijgbaar diverse lengten (L) van 200 tot 1200 mm

Bevestigingskit op mantel

Kan rechtstreeks op een 
metalen mantel worden 
bevestigd.

Verstelbare 
ladderbevestigingsbeugel

Kan worden versteld van 150 
tot 300 mm.

Bevestigingsbeugel
met grote afstand

Maakt het mogelijk de ladder te 
bevestigen en grote obstakels 
op de gevel te passeren (max. 
500 mm).

Verstelbare laddervoet

Om de onderkant van de ladder 
op de grond te bevestigen 
(verstelbaar).

Bodemplaat

Maakt het mogelijk om de ladder 
op het dak te laten rusten terwijl 
de waterdichte dakbedekking 
wordt beschermd.

Verstelbare voet voor
dakrandovergang
Maakt het mogelijk de 
dakrandovergang op het 
eindvlak te laten rusten.

BLOKKERINGSOPTIES
(Aanbevolen om de toegang tot de ladder te beschermen)

C
E
C

5
0

0
 :

 E
en

vo
ud

ig
 p

an
ee

l

C
E
C

4
0

0
 :

 P
an

ee
l +

 d
ek

se
l

C
E
C

1
0

0
-C

E
C

3
0

0
 :
 P

an
ee

l +
 d

ek
se

l 
+ 

on
tg

re
nd

el
sc

ha
ke

la
ar

A
C

6
0

0
 :

 E
en

vo
ud

ig
 d

ek
se

l

EN 
14122-4



36

www.vertic.fr

Looppaden, overstapbordessen, platformen, trappen ...

VERTIC biedt een compleet assortiment. Op maat gemaakt. In 
aluminium of thermisch verzinkt staal.

TOEGANGSMIDDELEN

PLATFORMEN EN BORDESSEN

PRODUCTVOORDELEN

ONGEKENDE 
MOGELIJKHEDEN

FUNCTIONEEL EN GOED

OP MAAT GEMAAKT

Voor elke situatie: we maken het

Veilig werken op hoogte kent bij ons 
geen grenzen

Unieke uitdagingen verdienen 
specifieke oplossingen

www.vertic.nl
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VERTIC ladder opstelbeugels zijn ontwikkeld om 
tijd en geld te besparen.

Dankzij het innovatieve ontwerp kunnen onze 
ladder opstelbeugels op alle soorten daken 
en constructies makkelijk en snel worden 
bevestigd.

Vanaf nu kun je dus elke ladder stabiel, veilig en 
eenvoudig plaatsen. 

TOEGANGSMIDDELEN

LADDER OPSTELBEUGELS

VEELZIJDIG
Handig bij elk type ladder

KOSTENBESPAREND
Alles wat je nodig hebt

MODULAIR
Voor elke constructie toepasbaar

GEBRUIKSVRIENDELIJK 
De ladder kan eenvoudig worden vastgezet

BESCHERMING VAN HET 
WATERBESTENDIGE MEMBRAAN
Zonder beschadigingen (snijden) in het 
dakmembraan te bevestigen

CRO CRO-REG CRO-STD

BESCHIKBAAR MET OF ZONDER VERSTELBARE ARM

PRODUCTVOORDELEN
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MAATWERK 
OPLOSSINGEN

PRODUCTVOORDELEN
Tijdens het laden en lossen van goederen is er altijd valgevaar. 
Het gebruik van een veilig en bovenal ook comfortabel 
valbeveiliging systeem is daarom heel belangrijk. De specialisten 
van VERTIC helpen je graag op weg naar de beste oplossing. 
Van advies tot engineering en van railsysteem tot stalen constructie, 
wij zorgen voor een passende en veilige werkomgeving.

VEELZIJDIG

GEBRUIKS- 
VRIENDELIJK 

MAATWERK

Voor elke situatie een oplossing

Uiterst veilig en comfortabel in gebruik

Altijd de ideale oplossing tegen valgevaar

www.vertic.nl
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ONDERLIGGENDE NORMEN
PASSAGES UIT TOEPASSELIJKE NORMEN

« Tijdelijke werkzaamheden op hoogte dienen te worden uitgevoerd op basis van een werkplan, 
en vanaf een werkplek die zodanig is ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust, dat de veiligheid 
van werknemers verzekerd is.
Werknemers moeten worden beschermd door een geschikt valbeveiligingssysteem.».
Passage uit Besluit 2004-924 d.d. 1 september 2004 inzake het gebruik van werkuitrusting voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.

Verankeringsvoorzieningen
Definieert de eisen en testmethoden, de gebruikershandleiding en de markering van de verankeringsvoorzieningen die exclusief bestemd 
zijn voor gebruik in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte.

EN 795

Meelopende valbeveiliging met een starre ankerlijn
Definieert de eisen voor ontwerp, materiaal en constructie, blokkeringsmethoden en eisen voor statische sterkte en dynamisch gedrag, 
corrosiebestendigheid, markering en informatie.

EN 
353-1

Meelopende valbeveiliging met een flexibele ankerlijn
Definieert de eisen, testmethoden, markering, informatiebrochure van de fabrikant en verpakking van de mobiele valbeveiliging inclusief 
een flexibele ankerlijn die aan een bovenanker kan worden bevestigd.

EN 
353-2

Permanent toegangsmiddel voor machines : Werkplatforms en looppaden
Van toepassing op werkplatforms en looppaden die deel uitmaken van een machine. Kan ook van toepassing zijn op platforms en 
looppaden die toegang bieden tot delen van het gebouw waarin de machine is geïnstalleerd, mits de belangrijkste functie van dit deel van 
het gebouw het bieden van toegang tot de machine is.

EN 
14122-2

Permanent toegangsmiddel voor machines : Trappen, ladders en hekwerken
Van toepassing op trappen, ladders en hekwerken die deel uitmaken van een machine. Kan ook van toepassing zijn op trappen, ladders 
en hekwerken die toegang bieden tot delen van het gebouw waarin de machine is geïnstalleerd, mits de belangrijkste functie van dit deel 
van het gebouw het bieden van toegang tot de machine is.

EN 
14122-3

Permanent toegangsmiddel voor machines : Permanente ladders
Van toepassing op permanente ladders die deel uitmaken van een machine. Kan ook van toepassing zijn op permanente ladders die 
toegang bieden tot delen van het gebouw waarin de machine is geïnstalleerd, mits de belangrijkste functie van dit deel van het gebouw 
het bieden van toegang tot de machine is. Ook van toepassing op ladders die niet permanent bevestigd zijn aan de machine en die kunnen 
worden gedemonteerd, verplaatst of opzij gedraaid voor bepaalde werkzaamheden aan de machine.

EN 
14122-4
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Aéroport  de Par is  -  A i rbus Hél icoptère  -  A ls tom 
Arte  -  BASF -  Boiron -  Carrefour  -  Coca-
Cola  Company -  Concertgebouw Amsterdam 
Dassaul t  systèmes -  EDF -  Fr ies landCampina 
Heineken -  IKEA -  L id l  -  L’Oréa l  -  Mars -  Nest lé  
Nissan -  Norske Skog -  NOS - Nutricia 
Patrimonium - Peugeot (PSA) -  Renaul t  -  Rolex 
Smur f i t  Kappa -  Swiss logg  -  Tupperware -  Van 
Moer  -  Yara  -  Z iggo Dome

ZIJ VERTROUWEN ONS

Headquarter

VERTIC Nederland BV
Goudstraat 36
2718 RC Zoetermeer
The Netherlands

Tel +31 (0)88 321 8000 

info@vertic.nl

www.vertic.nl
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