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NoRisk Veiligheidshek

Gaat duidelijk verder

Blijf iedereen een stap voor in veiligheid
Bij Vios inspireren we u graag met even praktische als
vooruitstrevende oplossingen. Vernieuwing zit in ons DNA.
Ook als het gaat om veiligheid. 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. Voor u een uitgelezen kans om u te
onderscheiden in de markt en iedereen een stap voor te blijven
in de preventie van valincidenten.

Snelheid en eenvoud
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 def initieve
constructies worden geplaatst.

Geen risico
VIOS neemt geen risico’s, zeker niet als het om
veiligheid gaat. Ons veiligheidshek is de ideale
combinatie van eff iciënte montage en optimale
veiligheid. Zo richt u de ruimte in en rondom
het trapgat doeltreffend en veilig in. De ARBOrichtlijnen 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 Veiligheids
hek 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 eff iciënte werkomgeving.
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Voordelen

• Richt het trapgat veilig in tijdens de
ruwbouwfase en verkleint de kans op valgevaar
• geschikt voor iedere maatvoering
• Met de veiligheidshekken voldoet u aan
alle ARBO-richtlijnen
• Makkelijk te verwijderen

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 andere services.

Gaat duidelijk verder

Wilt u duidelijk het verschil maken voor uw klanten? Laat u dan
inspireren door onze mogelijkheden in houten trappen en alle
activiteiten eromheen. Als marktleider denken we graag verder
en zetten de wensen van de woningkoper centraal. Met een uniek
assortiment en eigentijdse keuzemogelijkheden als resultaat.
Efficiënt geproduceerd in grote en kleine series. Waarbij we niets
aan het toeval overlaten, duidelijk advies geven en onze afspraken
nakomen. Elke dag een stap verder gaan, hoe klein ook. Dat is
onze ambitie. Verder in trends, eff iciency, veiligheid en een
compleet serviceaanbod waarmee we u al het werk in en rond
het trapgat uit handen te nemen. Met die duidelijke belofte
gaan we graag verder met u.
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