VIOS NoRisk
Veiligheidshek
Garandeert veilige
trapgatsparingen

Bij VIOS verrassen wij u graag met meer dan complete en
vernieuwende oplossingen. Door altijd een stap verder te gaan
en door op alle fronten met u mee én vooruit te denken.
Zo ook als het gaat om veiligheid op de bouwplaats.
Daarom ontwikkelden wij het NoRisk Veiligheidshek.
Hiermee voldoet u aan alle ARBO-richtlijnen als het gaat
over valgevaar. En ondersteunen we uw wettelijke
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Duidelijk over nagedacht
Bij VIOS denken we graag in oplossingen. Vernieuwing zit
in ons DNA. Zo ontwikkelden we het NoRisk Veiligheidshek
volledig in eigen beheer. Onze veiligheidshekken zijn geschikt
voor elke maatvoering en voldoen aan alle wettelijke normen
en ARBO-eisen. De snelheid waarmee het hek gemonteerd
kan worden, biedt ons de mogelijkheid om, direct na
het stellen van de trap, de veiligheidshekken en overige
verdiepingshekken te plaatsen. De eenvoud van het ontwerp
van het NoRisk Veiligheidshek zorgt er bovendien voor
dat uw medewerkers of onderaannemers het hek zonder
instructie kunnen verwijderen op het moment dat wanden
of andere definitieve constructies worden geplaatst.

Duidelijk zonder risico
VIOS neemt geen risico’s, zeker niet als het om veiligheid
gaat. Ons veiligheidshek is de ideale combinatie van
efficiënte montage en optimale veiligheid. Zo richt u

de ruimte in en rondom het trapgat doeltreffend en veilig
in. De ARBO-richtlijnen zijn op dit terrein de laatste jaren
flink verscherpt. Artikel 3.16 van het Arbobesluit zegt dat
u verantwoordelijk bent voor randbeveiliging van sparingen,
als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. Ons
NoRisk Veiligheidshek voldoet aan al deze eisen. Nadat u
de hekwerken heeft gedemonteerd en verzameld, haalt
VIOS ze weer op. Zo creëren we samen een veilige en
efficiënte werkomgeving.

Duidelijk samen
VIOS gaat verder waar anderen stoppen. Door u compleet te
ontzorgen. Door uw wensen centraal te stellen. Door steeds
digitaler te werken op de bouwplaats. En door op alle fronten
mee en vooruit te denken. Want wij werken graag samen,
als team en ketenpartner. In alle openheid en met respect.
Alles om u zo tevreden mogelijk te maken en te houden.

Meer weten over de VIOS NoRisk Veiligheidshek?
Bel ons gerust via 0348-505 200. Of mail naar info@vios.nl.
Ook als u meer wilt weten over onze beschermingsservice en veiligheidsmethoden:
NoRisk Trapgatkist en Aftimmerservice. Wij helpen u graag duidelijk verder.
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