
SkySafe 

UW SPECIALIST IN VALBEVEILIGING

Skysafe levert een uitgebreid assortiment aan 

valbeveiligingssystemen en veiligheidsproducten 

die de risico’s van het werken op hoogte tot een 

minimum beperken. Door onze jarenlange ervaring   

zijn wij in staat om veilig werken op hoogte  

te laten samengaan met een maximale flexibiliteit  

en uiteraard werkcomfort.



SkySafe 

Voor platte en hellende 
daken biedt Skysafe u de 
juiste oplossing. Door onze 
intensieve samenwerking 
met een aantal (inter
nationaal erkende) specia
listische bedrijven kunnen 
wij voor  elke situatie een 
veilige en verantwoorde 
werkplek creëren.  

RI & E: de Risico inventarisatie en evaluatie vormt het uitgangspunt 
voor een projectgericht advies. Vanzelfsprekend vormen de wette
lijke bepalingen en richtlijnen hierbij de basis, maar tevens zoeken 
wij samen met u naar de juiste oplossing. Denk daarbij aan aspecten 
als functionaliteit, onderhoud en de mogelijkheden van verankering 
aan de dakconstructie of juist vrij opgelegde systemen.

UW SPECIALIST IN VALBEVEILIGING

Skysafe levert een  
uitgekiend assortiment:
•  Horizontale valbeveiligings

systemen
•  Toegangsmiddelen
•  Hekwerken
•  Persoonlijke valbeveiligings

middelen
•  Kooi en vluchtladders

Een veilige werkplek creëren 
voor het  onderhoud op hoogte 
in een productieomgeving 
vergt een andere aanpak dan 
het leveren en installeren van 
een valbeveiligingsysteem op 
platte en hellende daken.  
Ook hier vormt de RI&E de basis. 
Met de juiste voorzieningen op 
de juiste plaatsen kunnen  
wij de werkplek  de grootst  
mogelijke veiligheid bieden. 
Voor de installatie ervan kunnen 
wij uiteraard ook zorgdragen.

Skysafe levert eveneens een 
compleet assortiment  reddings 
en evacuatiemiddelen. Door de 
universele toepassing ervan zijn 
deze middelen snel, flexibel en 
vooral eenvoudig toepasbaar. 

Wij leveren:
•  Horizontale en verticale  

kabelsystemen
•  Railtrajecten
•  Kooi en vluchtladders
•  Bordesconstructies
•  Diverse klimmaterialen
•  Reddingssystemen voor  

gesloten ruimtes
•  Hekwerken
•  (tijdelijke) ankerpunten
•  Maatwerk oplossingen



Persoonlijke veiligheids
middelen (PBM’S):  
vraag onze uitgebreide 
catalogus aan.  
Hierin treft u oa. aan:  
harnassen, veiligheids
lijnen, lijnklemmen,  
valstoppers .

Inspectie en onderhoud: periodiek kunnen wij de vereiste veilig
heidsinspecties uitvoeren. Onze hiervoor opgeleide inspecteurs 
zullen de werking en de toepassing aan een zorgvuldige controle 
onderwerpen en u hierover adviseren. Mogelijke reparaties kunnen 
wij in eigen huis en op locatie uitvoeren.
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Skysafe levert ook een  
compleet assortiment klim
materialen. Waaronder:  
ladders, trappen, rolsteigers, 
brugconstructies van alumi
nium, verrijdbare werkbordes
sen, verrijdbare platform
trappen. Bel ons voor advies!

0341  454 175
Sales@skysafe.nl
www.skysafe.nl
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