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Gaas
doorvalbeveiliging
Bezoek www.dexion.be/nl-BE/Producten/Werkplaats-opslag/Rooster-panelen/ voor de meest recente informatie.
Of u nu het gebruik van uw magazijnruimte moet verbeteren of moet Gaasdoorvalbeveiliging is een product
zorgen voor de veiligheid van uw werknemers, er is een grote range in de categorie
aan systemen en producten om u hierbij te helpen.
Opslag en werkomgeving
Mezzanine-vloersystemen en kantoor compartimentering bieden
extra ruimte en kantoren, terwijl gaaswand systemen uw
werknemers kunnen beschermen. Een uitgebreid assortiment van
lockers en kasten bieden een veilige opslag, we kunnen uw
magazijn zelfs voorzien van etikettering op de stellingen en
gangpaden, maar ook de signalering op de vloer van uw magazijn.

Platform constructies
Legbordstelling Etagebouw
Palletstelling Etagebouw
Industriële wanden
Cassette900 Kantoorunits
Gaaswanden
Gaasroosters
Gaasdoorvalbeveiliging
Signalisatie- en markeersystemen
Bekijk www.dexion.be om onze andere producten
te bekijken

Opslag en werkomgeving › Gaasdoorvalbeveiliging
>

Omschrijving
Gaas doorvalbeveiliging is een achterwand voor een
palletstelling en voorkomt dat goederen en/of pallets via de
achterzijde uit kunnen breken.

Een gaasachterwand voor een palletstelling voorkomt dat goederen
en/of pallets via de achterzijde uit kunnen breken. Ook hier zijn er
regels die volgens de ARBO-wet moeten worden nageleefd. De
achterwanden van Dexion bieden maximale bescherming. Zij
worden met afstandhouders aan de palletstelling gemonteerd, zodat
ruimte overblijft voor het plaatsen van de pallets.
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Referenties
Veldboer Eenhoorn, Zwaag
Acushnet Nederland B.V., Helmond
OPW Fluid Transfer Group, NieuwVennep
Domino's Pizza, Gorinchem

dexion.be
+32 (0)2 476 26 35

2/4

dexion.be
+32 (0)2 476 26 35

Opslag en werkomgeving › Gaasdoorvalbeveiliging
>

Producten

Als het rooster paneel gebruikt wordt om operators tegen
vallende voorwerpen te beschermen, kan het direct aan de
achterkant van de stelling bevestigd worden of op
verschillende diepten op een afstand van de staanders zodat
het over de pallet kan hangen.
Rasterhekken kunnen gebruikt worden om zones binnen het
magazijn af te scheiden of om het personeel te beschermen tegen
vorkheftrucks of automatische laad- en losuitrusting als het risico
mogelijk groter is. Dit soort hek kan ook gebruikt worden om een
beveiligde opslagplaats of een veilige zone binnen een magazijn te
creëren als er waardevolle of gevaarlijke artikelen moeten worden
opgeslagen.
Als het rasterhek gebruikt wordt om operators tegen het gevaar van
productiemachines te beschermen, kan het met verschillende
openingen worden geleverd om aan de Gezondheids- en
Veiligheidsregelgeving te voldoen.
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Specificaties

Het rooster paneel bestaat uit standaard panelen in
verschillende breedten en hoogten die voor extra stijfheid in
een voegwerkpatroon zijn geïnstalleerd. De panelen worden
ofwel door losstaande palen ondersteund of door palen die op
de stellingen zijn gemonteerd; ze kunnen geconfigureerd
worden om precies aan uw eisen te voldoen.
Het maaswerk kan geleverd worden met een geverfde of
voorverzinkte afwerking met een aantal verschillende openingen,
waaronder 25 mm x 25 mm zodat het geschikt is voor de opslag van
spuitbussen. De standaarddeuren kunnen schuifdeuren of
draaideuren zijn, met de optie van automatische sluiting in geval van
brand. Als het rooster paneel gebruikt worden om een beveiligde
zone te creëren, is er een gamma sloten beschikbaar om aan de
eisen van uw verzekering of Gezondheids- en Veiligheidseisen te
voldoen.
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