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 SafeU®Railing
RMB-BOX  - RS  11 0120

Productfiche
SafeU®Railing is het multifunctionele rooster dat aanpasbaar 
is aan het geheel aan haken van het SafeU®-gamma.

Net als alle haken en accessoires van het gamma SafeU® 
is de SafeU®Railing een product in A2-inox. Het geheel dat 
gevormd wordt door elk van de haken van het SafeU®-gamma 
met de SafeU®Interface RS 12 0130 en de rail SafeU®Railing 
vormt een multifunctionele uitrusting, die beantwoordt aan 
de vereisten van de norm EN 795, een Europese norm die 
van toepassing is op haken en veiligheidsverankeringen voor 
dakbedekkingen. 

SafeU®Railing heeft een dubbele functie. Naast zijn functie 
als sneeuwstopper is deze tegelijkertijd een erkende 
veiligheidsoplossing. SafeU®Railing beveiligt het dak op een 
permanente wijze als ‘levenslijn’ langs de welke het mogelijk 
is om zich overal vast te maken. SafeU®Railing, die compatibel 
is met alle haken van het SafeU®-gamma, verschaft u een 
oplossing voor alle bestaande dakbedekkingen op de markt.

Technische kenmerken

Productreferentie

RS 11 0120

Matériaux

Roestvrij staal van klasse A2
dikte 1,5 mm

Normen

Voldoet aan de Norm EN795 type D*  
in combinatie met de onderstaande lijst
CE-markering
Brandreactie Klasse A1

Afmetingen

L 2020 x b 70 x h 160 mm

Gewicht

3950g

Verpakking

4 stuks per pak, totaal gewicht 16 kg 
Afmetingen L 2020 x b 70 x h 160 mm
168 stuks per pallet, totaal gewicht 690 kg 
Afmetingen L 2020 x b 1000 x h 640 mm

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX

Compatibele accessoires EN 795 type D

SafeU®Interface  RS 12 0130
SafeU®Wave       RS 10 0010
SafeU® Tile      RS 11 0020
SafeU®Slate   RS 11 0030
SafeU® MCS      RS 12 0070
SafeU® SeamE      RS 12 0040

Voordelen

• veilig :               conform de norm EN 795*
• voordelig :    zeer eenvoudige en snelle montage 
• uniek :              geschikt voor alle soorten bedekking
• duurzaam :     inox A2, blijft op zijn plaats voor   
    latere interventies
• polyvalent :    dubbele functie : sneeuwstopper en  
    levenslijn
• ecologisch :     100% recycleerbaar


