NoRisk® Trapgatkist
• Veiliger
• Sneller
• Goedkoper
• Efficiënter

Voor meer informatie:
www.VIOS.nl

NoRisk® Trapgatkist
VIOS Trappen produceert en monteert niet alleen trappen. Wij kunnen u alles op en om de trap uit
handen nemen. De veiligheid op de bouwplaats krijgt onze volle aandacht. Daarom ontwikkelden
wij de NoRisk® Trapgatkisten. Een uniek concept dat uw trapgatsparing laat voldoen aan alle
ARBO-richtlijnen inzake valgevaar. Daarmee ondersteunen we uw wettelijke verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid. Na het storten van de vloeren kan het trapgatluik worden verwijderd en blijft
de bekisting achter als basis voor de aftimmering.

Verder in efficiency
___ We ontwikkelden het concept voor de NoRisk
Trapgatkisten in eigen beheer. De kisten zijn geschikt
te maken voor elke maatvoering en voldoen aan alle
wettelijke normen en ARBO-eisen. Dankzij het
slimme scharnierluik blijven alle verdiepingen
makkelijk toegankelijk. De opstaande rand van de
trapgatkist kunt u gebruiken om beton tegenaan te
storten. Na verwijdering van het veiligheidsluik blijft
de ‘bekisting’ achter. Daar maken wij dankbaar
gebruik van bij het aftimmeren van de trap en het
monteren van de eventuele traphekken. Zo werken
we samen aan een veilige en efficiënte bouwplaats.

Verder in ondernemend samenwerken
Verder in veiligheid

___ Dat is waar VIOS Trappen voor staat.

___ De trapgatkist is de ideale combinatie van

U kunt de veiligheid in en om het trapgat dus met

efficiënte montage en optimale veiligheid. Zo richt u

een gerust hart aan ons overlaten. De eenvoud van

uw bouwplaats veilig in. De ARBO-richtlijnen zijn op dit

het ontwerp van het NoRisk Trapgatkist biedt uw

terrein de laatste jaren flink verscherpt. Artikel 3.16

medewerkers of onderaannemers de mogelijkheid

van het Arbobesluit zegt dat u verantwoordelijk

om de bovenkant van de trapgatkist zonder enige

bent voor beveiliging van trapgatsparingen.

nadere instructie te verwijderen. De NoRisk

Onze NoRisk Trapgatkist voldoet aan al deze

Trapgatkist biedt u drie belangrijke voordelen:

eisen. Wij gaan zelfs verder.

1. Een ideale trapgatbekisting bij het betonstorten
2.	Een veilige doorgang van verdieping naar
verdieping tijdens het bouwproces
3.	Een perfecte basis om de trap uiteindelijk fraai af
te timmeren
Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan. U hoeft
alleen maar het projectnummer aan ons door te
geven en wij weten genoeg. Heeft u aanvullende
vragen, dan kunt u ons bereiken op: 0348 505 200.
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