Snake Line voor Monumenten
Dé ideale oplossing voor veilig werken op elk hellend dak

Snake Line is dé oplossing voor alle professionals die
voor werkzaamheden veilig hellende daken moeten betreden. Met het Snake Line systeem
gemonteerd op het dak kan onderhoud
snel en goedkoop plaatsvinden,
zonder gebruik te moeten
maken van dure tijdelijke
veiligheidsvoorzieningen als
steigers en
hoogwerkers.
Snake Line is praktisch onzichtbaar en
doorbreekt het dakvlak in
principe nergens.
Snake Line is er voor sporen- én
gordingkappen, echter niet geschikt
voor leiendaken!
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Veiliger, sneller én comfortabeler kán het niet

Superieure Veiligheid,
Bereikbaarheid een noodzaak

Prijs en Kwaliteit
Bereikbaarheid geregeld

Om monumentale daken te kunnen inspecteren / onderhouden
dienen ze “gemakkelijk” toegankelijk te zijn.

De Snake Line biedt een comfortabele manier om werkzaamheden op het monumentale dak uit
te voeren.

Veilig betreden van het dak

Alleen aangelijnd het dak op

Het gebruik van de ladder dient
tot een minimum te worden beperkt. Dat betekent de ladder gebruiken om op het dak te komen,
niet als werkplek.

Met Snake Line alleen op de
ladder om de veiligheidslijn (de
Snake Line) middels het trekkoord
naar de nok te brengen en u kunt
uzelf aanlijnen.

Veiligheid op het dak

Bewegingsvrijheid op het dak

Eenmaal op het dak is het van
belang dat je op een veilige wijze
voldoende mobiel bent voor het
uitvoeren van de noodzakelijke
werkzaamheden.

Veiligheid mag mooi zijn
Een monument is mooi en moet
mooi blijven, ook met een goede
veiligheidsvoorziening.

Doordat de Snake Line vanuit de
nok komt heeft u in één keer een
enorm bereik, zonder dat u zich
“om moet haken”.

Nagenoeg onzichtbaar
Doordat de Snake Line grotendeels onder de dakbedekking
zit en het trek-koord doorzichtig
is, is Snake Line niet storend
aanwezig.

Beter een uur invester IN dan een uur discussiëren OVER de veiligheid van (uw) medewerlers op het dak

