Veilig werken op een hellend dak
Lage aanschafkosten
Klein en compact
Herbruikbaar
Eenvoudig en snel in gebruik

Veilig het
dak op met de
Dakhaas

Geen risico’s
voor
werknemer en
bedrijf
Met de Dakhaas werkt u voortaan veilig op het dak. Zonder dat u hoge

Dakpannen leggen, het uitvoeren van een inspectie of het vastzetten

kosten maakt die u moet doorberekenen aan uw klant. Ook goed om

en onderhouden van zonnepanelen: voor kleine klussen op het

te weten: de Dakhaas is heel betaalbaar. Dat maakt de aanschaf van

dak is het opbouwen van een steiger te duur en tijdrovend. Veel

de Dakhaas meer dan de moeite waard, want u beschermt uzelf en

dakdekkers gaan daarom zonder bescherming het dak op. Op

uw medewerkers tegen ingrijpende bedrijfsongevallen. Zo zorgt u

hellende daken is dit letterlijk levensgevaarlijk. De Dakhaas is de

niet alleen voor een veilige werkomgeving, maar beperkt u ook de

ideale oplossing voor deze korte klussen. U klemt de beugel van de

bedrijfsrisico’s die een val van het dak met zich meebrengt.

Dakhaas eenvoudig aan de panlatten en bevestigt hieraan de vallijn.
Zo kunt u veilig op het dak werken.

Simpel te monteren
Werken met de Dakhaas is eenvoudig en ontzettend snel. De
Dakhaas bestaat uit een mobiel verankeringpunt, conform EN795A,
met een positioneringbevestiging. U kunt de Dakhaas meenemen
in een hoes aan uw riem. Eenmaal op het dak maakt u een paar
dakpannen los en klemt u de beugel aan de panlatten en de
ankerplaat bevestigd u aan de ondergrond. Wanneer u ervoor zorgt
dat uw vallijn nooit verder reikt dan 1.5 meter boven de dakgoot,
bent u altijd veilig. Als u valt, kunt u zelf gemakkelijk weer overeind
komen. Het gebruik van de Dakhaas kost u geen extra tijd of geld,
want u kunt de Dakhaas ook weer snel losmaken en hergebruiken
bij een volgende klus.

voorbeelden
voor gebruik
Pannenleggers: Reparaties, kortstondig werk of inspecties op
pannendaken
Bitumineuze dakdekkers: Het (aangelijnd) overlagen van een
dakkapel, welke grenst aan een pannendak
Aannemers: Het aanslijpen van pannen rondom een dakvenster
Schoorsteenvegers: Reparatie en/of inspectiewerk rondom een
schoorsteen
Installateurs: Montage van zonnepanelen
Isolatiebedrijven: Het aangelijnd, op hoogte inbrengen van
spouwmuurisolatie

kijk voor meer informatie op

www.dakhaas.nl

