
 Zelfdragend of opgehangen

 Met combinatie van standaard modules  
geschikt voor elke hoogte

 Conform de norm EN ISO 14122-4

 Eenvoudig en snel te monteren, korte montagetijd 

 Beschikbaar op stock

Kooiladders
Valbescherming voor toegangen op een hoogte

TOEGANGSBEVEILIGING

Ons vak,
uw veiligheid



Veilig !
De rechthoekige anti-slip 

sporten bieden een betere grip 

tijdens het klimmen en dalen.

Het assortiment SECURIGARD® kooiladders is specifiek ontworpen om 

veilig tot op een bepaalde hoogte te geraken.  De toegang is bedoeld voor 

bevoegd personeel dat op het dakvlak bepaalde werken moet uitvoeren.  

(onderhoud, reiniging, werken aan installaties,...)

Kooiladder SECURIGARD®, 

Goed doordachte oplossingen

 Zelfdragend of opgehangen : De kooiladders 

SECURIGARD® zijn ontworpen volgens twee basisprincipes  :  

Zij kunnen zelfdragend zijn of opgehangen.  Ook bij zelfdragende 

ladders worden echter tussenbevestigingen voorzien, maar het 

aantal ervan is lager, wat een besparing op de montagekosten 

betekent.

 Bereikbaarheid van het dakvlak 
ongeacht de hoogte :

 Van 0 tot 10 meter zonder rustplatform.

 Bij hoogte > 10 meter is een rustplatform en as-verschuiving wel 

verplicht. (Norm EN ISO 14122-4).

 Conform de norm EN ISO 14122-4

 Eenvoudig en snel te monteren  :  
dankzij het modulair principe is de montage veel sneller en 

éénvoudiger.

 Twee afwerkingen mogelijk :  
Thermisch verzinkte afwerking volgens de norm NF 1461 voor 

een betere duurzaamheid van de ladder. Thermisch lakken (op 

aanvraag) in RAL van uw keuze voor een betere esthetische 

integratie met het gebouw

 Leverbaar uit voorraad.

Praktisch !
De verstelbare bevestigings-

punten zijn in tegenstelling tot 

gesoldeerde bevestigingspunten 

handiger.  De bevestiging van de 

ladder is regelbaar in functie van de 

eventuele beperkingen.

Slim !
De beveiligings-

slab maakt het 

mogelijk de  ruim-

te tussen de lad-

der en de dakrand 

te overbruggen.  

Het verenigt ge-

bruiksgemak en 

veiligheid.



Elke kooiladder SECURIGARD®
 bestaat uit een combinatie van standaard modules.  In functie van het 

gebruik of de te bereiken hoogte, kunnen de ladders worden voorzien van een dakrandovergang, en uitgangsmodules om in 
alle veiligheid de aankomstzone te bereiken.

H = 600 mm
H = 1200 mm
H = 2100 mm
H = 2400 mm
H = 2700 mm

H = 1200 mm

H = 2400 mm

H = 2400 mm

H = 600 mm

Verbrede uitgang 
met kooi en 

beveiligingsslab

Voor ladders vanaf 
10 meter hoogte

Verbrede uitgang 
zonder kooi

Verbrede uitgang 
met kooi en 

dakrandovergang

Verbrede uitgang 
met kooi

Frontale uitgang

Zijdelinkse rechtse of linkse 
uitgang voorzien voor uitgang op 

platform of dakrandovergang

Zijwaartse uitgang

 Gewone ladder  Modules kooiladders

 Asverschuivings- 
 module
 (rechts of links)

 Uitgangsmodules
Om te voldoen aan de specifieke vereisten van gebouwen stelt SECURIGARD® 
meerdere uitgangsmodules voor.  Deze modules kunnen een frontale of zijdelingse 
uitgang hebben met of zonder dakrandovergang..
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Vrijstaande handgreep Vrijstaande handgreep 
met regelbare bevestiging

Vrijstaande handgreep 
voor lichtkoepels

Vrijstaande handgreep 
opklapbaar

Innovatie en 
duurzaamheid

1/2 kooihoepel 
voor zijdelingse doorgang

Poort kooiladder Bevestigingskit 
voor poort

Muurhandgreep Platform 
(fabricatie op maat)

Slab voor uitgang ladder 
(aangewezen bij afwezigheid 

van dakrandovergang)

Deurafsluiting Dekselafsluiting

 Diensten
U kunt een beroep doen op ons netwerk van erkende SECURIGARD®-installateurs voor het 
plaatsen van onze ladders en alle andere producten van ons assortiment.

Onze medewerkers helpen u graag bij het kiezen van het product dat het best aan uw 
behoeften voldoet.

SECURIGARD® staat voor een compleet assortiment beveiligingsuitrustingen voor niet  
publiek toegankelijke dakterrassen: 

 dakrandbeveiliging: stalen hekwerk / aluminium / staal en aluminium (Alu Style)

 toegangsbeveiliging: kooiladders

 beveiliging van lichtkoepels: lichtkoepelbeschermingsroosters en -hekken

 circulatiebeheer: afbakening en brugtrappen.

Toebehoren voor Uitgang / Poortjes / Platform

Toebehoren voor afsluiting / Antidiefstal

Antidiefstal 
muurbevestiging ladder


