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Bordessen en constructies zijn elementen van de 
hoogste technische kunst, die bedoeld zijn om een 
veilige toegang tot een specifieke industriële zone te 
garanderen. Het gebruik van werkbordessen dient om 
de veiligheid bij het werken op hoogte te waarborgen, 
aangezien dit soort werken als bijzonder gevaarlijk 
wordt beschouwd. Dankzij de bordessen kan een 
medewerker zich veilig in een bepaalde werkruimte 
verplaatsen.

Alle bordessen zijn ontworpen en gefabriceerd vol-
gens de volgende normen:

1. PN-EN ISO 14122- 1:2016-08
 - Veiligheid
 - Machines
 - Permanente toegangsmiddelen tot machines
 - Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen tussen 

twee niveaus
2. PN-EN ISO 14122-2:2016-08

 - Machines
 - Veiligheid
 - Permanente toegangsmiddelen tot machines
 - Deel 2: Werkbordessen en loopbruggen

3. PN-EN ISO 14122-3:2016-08
 - Machines
 - Veiligheid
 - Permanente toegangsmiddelen tot machines
 - Deel 3: Trappen, laddertrappen en balustrades

4. PN-EN ISO 14122-4:2016-08
 - Machines
 - Veiligheid
 - Permanente toegangsmiddelen tot machines
 - Deel 4: Vaste ladders

5. PN-EN 1090-1:2012
 - Deel 1:  Beoordelingprincipes van de conformiteit 

van constructie-elementen
6. PN-EN 1090-2:2012

 - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
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Ons bedrijf voert de prefabricage en montage uit van:

 - technologische bordessen van productielijnen,
 - technologische bordessen en technische doorgan-

gen die de werking van machines en apparaten 
mogelijk maken,

 - doorgangen die technische gebouwen met elkaar 
verbinden,

 - bruggen en industriële trappen,
 - barrières.
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De balustrades en leuningen zijn gemaakt van 
roestvrij staal en kunnen zowel binnen als buiten 
worden gebruikt. Ze worden gekenmerkt door hoge 
hygiënische parameters, waardoor ze zowel in voed-
selverwerkende bedijven als met een esthetisch doel 
kunnen worden gebruikt, wat de architectonische 
waarden van een installatie benadrukt. Ze kunnen 
op twee manieren worden afgewerkt: satijn en glans 
(de satijnen afwerking zorgt voor een esthetischere 
uistraling).

BALUSTRADES EN LEUNINGEN
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De maasroosters en trappen die we produceren worden veel gebruikt als onderdelen van 
platforms, podia, binnen- en buitentrappen, mezzanines, loopbruggen, gootRoosteren, vloer-
luikafsluitingen, opritten voor gehandicapten in hotels, verkeerszones op pijpleidingen en 
tanks, voetpaden, enz.
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WIJ BIEDEN TWEE SOORTEN
ROOSTERS AAN

Glad mazenrooster – de dwarsstaven worden strak 
in de draagstaven gemonteerd en vervolgens in een 
3 mm dik profiel gelast.
Antislip mazenrooster – wordt gekenmerkt door een 
hogere wrijvingscoëfficiënt; door de inkepingen op 
de draag- en dwarsstaven wordt de slipweerstand 
verhoogd. Antislip mazenroosters worden gebruikt 
om veilige platforms te creëren in gebieden waar het 
risico van uitglijden als gevollg van sneeuw, ijs, vet 
en vocht hoog is.

GLAD MAZENROOSTER

Deze producten worden gebruikt in alle bouwpro-
jecten, ongeacht de industrievorm. Ze verbeteren de 
veiligheid en het werkcomfort. Onze roestvaststalen 
producten voldoen aan hoge robuustheidstandaar-
den, zijn weersbestendig, vereisen geen speciale 
zorg, garanderen een stabiele constructie en veilig 
werken. Ze geven een gevoel van stabiliteit dat ook 
psychologisch belangrijk is, vooral voor werknemers 
die op platforms op grote hoogte werken.

Randomsluiting Draagstaaf

Dwarsstaaf

Hoogte H [mm] Afmeting X [mm] Afmeting Y [mm]

20/25/30/40 12,5 25

20/25/30/40 25 25

20/25/30/40 33 33
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ANTISLIP MAZENROOSTER

Randomsluiting Draagstaaf

KENMERKEN

De draagstaven zorgen voor het dragen van de belas-
ting van het mazenrooster. Ze zijn gelijkmatig verticaal 
uit elkaar geplaatst.

De dwarsstaven zorgen voor de verbinding van de 
draagstaven. Maaswijdte - afstand tussen de draag- 
en dwarsstaven.

Dwarsstaaf

Hoogte H [mm] Afmeting X [mm] Afmeting Y [mm]

20/25/30/40 12,5 25

20/25/30/40 25 25

20/25/30/40 33 33
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TRAPTREDEN
De traptreden zijn gebaseerd op een mazenrooster. 
Bovendien is deze voorzien van een speciale rand 
waardoor het snel en eenvoudig te monteren is tot 
een dragende constructie. De treden kunnen worden 
gebruikt voor kelder- en opslagtrappen, werkplaat-
sputten, in magazijnen etc. 
Standaard produceren wij trappen in de volgende 
lengtes: 600, 800, 900, 1000 en 1200 mm.

Plinten

Dimensions des plats porteurs

AFMETINGEN VAN DE TRAPTREDEN

Op aanvraag produceren wij ook trappen in diverse 
niet-standaard afmetingen.

L – dragende lengte
B – breedte van de trede
h – hoogte van de trede
n – afstand tussen de openingen in de platen

Platformleuningen

PlatformtrappenPlatformgebied

Afmetingen van de steunstaven
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