Dekzeilen en netten
Personen opvangnetten - Universeel knooploze netten - Werfnetten Transportnetten - Hijsnetten - Polyethyleen dekzeilen - Polyester dekzeilen Circustenten
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Netten
Personen opvangnetten
•
•
•

•
•

Netten voor de collectieve beveiliging van personen bij werken op hoogte.
Ze voldoen aan de norm EN 1263-1 type S.
Netten in knooploos hoge sterkte polypropyleen, draaddikte 5 mm. In de rand
ingeweven zoomtouw met 30 kN breekkracht. Maaswijdtes: 100 mm, 60 mm en
45mm. Kleuren: groen, blauw, rood, wit en zwart..
Bestaan in 2 versies : opvangnet met zoomtouw (ref.115…) en opvangnet met
zoomtouw en kouslussen om de 2,5 m en in de hoeken (ref.110…)
Zie onderstaande tabel voor de afmetingen en de kleuren van de netten zonder
kouslussen. Voor de netten met kouslussen zijn de afmetingen naar keuze onafhankelijk van de maasbreedte (100 mm, 60 mm en 45 mm).
Personen opvangnet met zoomtouw zonder kouslussen
Ref.

Afmetingen
(m)

Kleuren

11500..

naar keuze

wit (..01) groen (..04) blauw (..05) rood (..06) zwart (..07)

Code
art.

Maasbreedte 100 mm (klasse A2)

Zonder kouslussen

11502..

5x5

groen (..04)

11504..

5 x 10

groen (..04)

11509..

7,5 x 7,5

groen (..04)

11514..

10 x 10

groen (..04)

11518..

12,5 x 12,5

groen (..04)

11520..

12,5 x 20

groen (..04)
Maasbreedte 60 mm (klasse B1)

11530

naar keuze

groen (..04) blauw (..05) rood
Maasbreedte 100 mm (klasse B1)

Met kouslussen

11540

naar keuze

groen (..04) blauw (..05) rood (..06) zwart (..07)

Eigenschappen van multidraad polypropyleen (PPM) :
Drijft, geen wateropname, hoge weerstand, weerstand vochtig = weerstand droog, regelmatige
verlenging en hoge wrijvingsweerstand.
Eigenschappen van monodraad polypropyleen (PE):
Drijft, geen wateropname, regelmatige verlenging, hoge wrijvingsweerstand, niet goed bestand tegen UV-stralen, goede weerstand tegen zuren, solventen en petroleum, en bestand
tegen verrotting.
Europese norm EN 1263-1
In deze norm maakt men een onderscheid tussen de verschillende soorten netten volgens hun
vermogen om de valenergie op te nemen (in kJ).
Klasse A1
Klasse A2
Klasse B1
Klasse B2

energie opname min. EO = 2,3 kJ
energie opname min. EO = 2,3 kJ
energie opname min. EO = 4,4 kJ
energie opname min. EO = 4,4 kJ

maasbreedte max. = 60 mm.
maasbreedte max. = 100 mm.
maasbreedte max. = 60 mm.
maasbreedte max. = 100 mm.

Oplegnetten
1

2

3

•
•

•

(1)

Lichte netten en zeilen die kleine
voorwerpen, stof of vocht tegenhouden.
Vooral toegepast bij renovatieprojecten
waar opvangnetten boven werkvloeren
worden gehangen.
Oplegnetten mogen enkel gebruikt worden
in combinatie met opvangnetten.

(2)

Oplegnet in polypropyleen, dikte 2 mm, maasbreedte : 20 mm, houdt kleine voorwerpen tegen (ref. 11210…).
Fijnmazig net  in polyethyleen, 100g/m2. Houdt griezelstenen tegen (ref. 8506050).

(3)

Oplegzeil in polyethyleen, 100g/m2. Houdt stof en vocht tegen (ref. 11214…).
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Netten
Universeel knooploos net

Knooploos PPM 2 mm

Netten zonder knopen in hoge sterke polypropyleen (PPM) en
polyethyleen (PE), met 6 tot 8 mm dik randkoord.

•

De toepassingen van netten zijn onbegrensd : Gangwaynetten,
geotextielnetten, relingnetten, veiligheidsnetten voor trappenhuizen en balkons, vrachtnetten, aquacultuurnetten, hertenvangnetten, netten voor de afdekking van silo’s en waterbassins, netzakken,
vijversleepnetten, schaduwnetten voor veranda’s, scheidingsnetten voor afval- sorteerinstallaties, zwembadafdeknetten,…

PPM
PPM
PPM
PE
PPM
PPM

Zwembadafdeknetten

Afschermnetten voor
indoorspeelplaatsen

•

dikte
dikte
dikte
dikte
dikte
dikte

2 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Beveiligingsnetten voor
magazijnrekken

Knooploos PPM 2,5 mm

maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte

20, 30, 40 en 50 mm.
25, 30, 40, 45, 50 en 100 mm.
30, 40, 50, 100 en 120 mm.
50 mm.
40, 50, 100 en 120 mm.
45, 60, 100 en 120 mm.

Beschermnetten voor gevels

Knooploos PPM 3 mm

Knooploos PPM 4 mm

Knooploos PPM 5 mm

Werfnetten

•
•
•
•

Geëxtrudeerde netten voor een snelle, tijdelijke afsluiting van bouwwerven.
Materie : polyethyleen. Gewicht  200 gr/m2.
2 afmetingen beschikbaar : breedte 1m (ref.25921) en
1,20m (ref.25222).
Lengte : 50 m.

•
•
•

Opvallende netten voor werkafsluiting met oranje/
witte stroken, polyethyleen 70 g/m2, 10 tot 20% winddoorlatend.
Breedte : 1m (ref.25911), 1,5m (ref.25912) en 2m
(ref.25913).
Lengte : 50 m.
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Dekzeilen
Transportnetten
•
•
•

Netten
voor
afdekking
van
afvalcontainers,
goederenlaadbakken en vrachtwagens.
Maasnetten.
Hapervrije knooploze netten in hoge sterkte polypropyleen
(PPM) en polyethyleen (PE) met 8mm randkoord.

PPM
PPM
PPM
PE
PPM
PPM
PPM

Breedte : 3,5 m.
Lengte : 5,6,7 of 8 m.
Andere afmetingen op aanvraag.

dikte
dikte
dikte
dikte
dikte
dikte
dikte

2 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,5 mm

maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte
maasbreedte

20 mm.
30, 40 en 50 mm.
50 mm.
50 mm.
50 mm.
100 mm.
45 en 100 mm.

Gaasnetten
•
•
•
•

Netten in UV-bestendig luchtdoorlatend materiaal, op de rand voorzien van een
versterkte zoom met messing ringen min diam. 18mm om de 50cm.
Bestaat in 3 uitvoeringen : PE stof 155 g/m2, P net 190 g/m2 en polyester/pvc stof 280
g/m2.
Breedte : 3,5 m
Lengte : 5,6,7 of 8 m.
Andere afmetingen op aanvraag.

Bevestigingstoebehoren

Sjorbanden

Bevestigingskoord

polyamide 8 mm of polypropyleen 10 mm

Lengte : 0,6 m.

Andere netten

Netten voor containers
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Netten en dekzeilen voor mobiele bouwwerfhekken

Dekzeilen
Polyethyleen dekzeilen 150g/m2
•
•
•
•

Lichte dekzeilen die uitstekend geschikt zijn om materiaal af te dekken gedurende een langere periode..
De dubbele zeilringen op de omtrek zorgen ervoor dat de zeilen niet losscheuren tijdens rukwinden.
Polyethyleen bandjesweefsel tweezijdig
gecoat.
Dubbele aluminium zeilringen dia. 10mm
om de meter.

Standaard afmetingen
2m x 3m
3m x 4m
3m x 5m
3m x 6m

4m x 5m
5m x 8m
4m x 6m
6m x 8m
4m x 8m
6m x 10m
5m x 6m
8m x 10m
Andere afmetingen op aanvraag

8m x 12m
8m x 15m
10m x 12m
10m x 15m

Polyester/pvc dekzeilen 600 g/m2
•
•
•
•

Professionele dekzeilen, geschikt voor langdurige afdekking in alle
weersomstandigheden.
Door hun goede UV-bestendigheid en hoge slijtvastheid worden deze zeilen
veelvuldig gebruikt in de industrie en de transportsector.
Polyesterweefsel met tweezijdige pvc coating.
Messing zeilringen dia.
18 mm om de 50 cm.

Standaard afmetingen
4m x 6m
6m x 8m
8m x 10m
5m x 6m
6m x 10m
10m x 12m
Andere afmetingen op aanvraag

Circustenten

Circustenten op maat – enkel op aanvraag
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