
Specialistische en unieke oplossingen voor veiligheid op 

hoogte.

Wij zijn er als er geen enkele andere oplossing werkt. 



Wie is Bettersafe International?

Wij zijn gespecialiseerd in werken op hoogte. Echte specalisten! We doen niets anders.

Wat doet Bettersafe International?

Valbeveiliging. Dat is wat we doen als Bettersafe International. Maar we doen het anders dan alle anderen.

In tegenstelling tot de andere leveranciers ligt bij ons de focus bij het zorgen dat onze klant, u, het product krijgt

dat u nodig heeft. Dit gebeurt door middel van grote voorraden en een luisterend oor. We zijn ontspannen en

responsief, we antwoorden altijd onze telefoons en we zijn altijd bereid om te helpen.

Al veel te lang luisteren productontwikkelaars naar de markt door de oren van een fabrikant. De stemmen van de

gebruikers, de installateurs, de veiligheid, managers en gebouw eigenaren lijken te zijn verloren in de wind.

Bettersafe International doet dingen anders. Wij luisteren.

We werken samen met ontwikkelingspartners om ervoor te zorgen dat de producten die wij leveren aan u, al in

het veld zijn getest en ontworpen voor de markt waarin ze worden geplaatst. Wij bieden producten speciaal

ontwikkeld voor de markt waarin ze worden gebruikt en onze prijs? Scherp natuurlijk, zoals u van ons kunt

verwachten. Zo simpel is het. .

Wat zoeken we in onze klanten?

We willen niet “gewoon een andere klant”. We zijn altijd op zoek naar die mensen en bedrijven in de industrie die

een gedesillusioneerd gedachte heeft met hun huidige leverancier. Mensen die op zoek zijn naar iets anders.

Mensen zoals u.

Als u dit leest dan bent u op zijn minst een beetje geïnteresseerd in iets nieuws, iets anders. U bent tenminste al

met een oog aan het kijken naar wat er gebeurt en eventueel op zoek naar een netwerk bedrijven die het gezicht

van de valbescherming ten goede willen brengen.

Waar komen we vandaan?

We hebben samengewerkt met enkele van de invloedrijke bedrijven in de bouwsector, met installaties van onze

producten in enkele van de meest prestigieuze locaties, zoals voetbalstadions, luchthavens en gebouwen over de

hele wereld.

We hebben belangrijke installaties in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Australië,

Staten, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Ierland en Italië

Bettersafe International.  Wij doen Valbeveiliging anders.
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Roof Angel voordelen

De Roof Angel horizontale leeflijnsysteem biedt gebruikers een totale valbeveiling oplossing via het

continue vast zitten tijdens de handelingen over tussenliggende punten langs het systeem. Gebruikers

kunnen loskoppelen en opnieuw vastkoppelen op elk gewenst moment.

De Roof Angel is zo ontworpen dat het in staat is om de hoeken en verschillende bouwvormen tegemoet

te komen. Roof Angel kan op vrijwel elke ondergrond bevestigd worden waaronder; felsdaken,

sandwichpanelen, beton, kanaalplaat en cellenbeton. Dit alles getest bij Notified Body Satra onder de

EN795:2012 type A & C norm.

Valbeveiliging en gebiedbeperking

Het Roof Angel horizontale lijnsysteem is een

verankering systeem ontworpen om een of meer

mensen te beschermen op hoogte. Het lijnsysteem

kan worden gebruikt als een valbeveiliging

systeem en als gebied beperking, om het risico

voor de eindgebruikers verder tot een minimum te

beperken.

Volledige vrijheid van 360 graden

Het Roof Angel horizontale lijnsysteem maakt het

mogelijk voor een gebruiker om zich volledig vrij

over het dak te bewegen zonder zich opnieuw te

hoeven zekeren. De loopwagen glijdt soepel over

alle tussen en hoekpunten.

Permanent bevestigd

Roof Angel is permanent bevestigd aan het dak en

kan desgewenst worden vervangen zonder van

het dak te worden verwijderd. Roof Angel is

volledige roestvrij en biedt daardoor een perfecte

prijs-kwaliteit verhouding.

8mm kabel systeem

Integratie van een krachtabsorptietechnologie

voor het minimaliseren van de krachten van de val.

Calculatie software

Ons geavanceerde computer berekeningspakket

garandeert dat alle installaties zich binnen de

veilige werkgrenzen van de Roof Angel blijven.

Deze op maat gemaakte berekeningssoftware

zorgt voor de meest effectieve installatieopties op

maat.

Volledig getest en gecertificeerd

De Roof Angel voldoet aan alle huidige Europese

normen en eisen. Het is onafhankelijk getest door

SATRA en is gecertificeerd voor EN795;2012 Type

A & c. Systeem kritische componenten zij serieel

genummerd.
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Volledige technische ondersteuning

We hebben een uitgebreide programma voor

trainingen voor uw team. Werkspecifieke lay-

outtekeningen kunnen worden aangeboden als

compleet pakket indien dit nodig is.

Toepassingen

Met het Roof Angel horizontale lijnsysteem hebben we

een systeem ontworpen dat permanent bevestigd is

aan de dak structuur, waardoor alle soorten werk op

hoogte in alle veiligheid uit te voeren is.

Roof Angel is geschikt voor elke sector waar veilig

werken op hooge prioriteit heeft.

De geavanceerde technologie in combinatie met focus

op het leveren van een lange levensduur, maakt de

Roof Angel de meest kosteneffectieve oplossing voor

al uw valbescherming.

Ontworpen zonder compromissen…

Het ontwerp van de Roof Angel ankers gecombineerd

met zijn superieure schokabsoberende materalen

zorgt ervoor dat het systeem kan worden bevestigd

op de meeste dakconstructies.

Het werkt horizontaal en langs hellingen en is geschikt

voor drie gelijktijdige gebruikers.

Er is geen compromis voor de integriteit van het dak

en, in geval van een val, is er minimale schade als alle

lasten gegenereerd worden op het dak. De krachten

worden grotendeels gereduceerd door de unieke

absorptietechnologie.

Roof Angel is geschikt voor:

Felsdaken

Er wordt bevestigd door middel van een felsklem. Het

dak worden niet doorboort.

Daken met dakbedekking als toplaag.

Roof Angel heeft grondplaten met verschillende

coatingen waardoor het hecht op alle soorten

dakbedeking. Roof Angel kan bevestigd worden op

vrijwel alle dak ondergronden.

Staal daken bevestiging op cannelures

Roof Angel kan op een staal dak zonder dakbedekking

heel makkelijk bevestigd worden door middel van

8mm popnagels.
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Minder afval, minder istallatie tijd, verhoogde productiviteit

Roof Angel is een 8mm kabelsysteem met gevanceerde absorptietechnologie. Technologie op basis van

materialen die zijn ontwikkeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Gebruikers zullen het gebruiken van

het systeem als heel prettig ervaren. Dit komt omdat de loopwagen heel makkelijk over de tussen en

hoekpunten beweegt.

Roof Angel is onafhankelijk getest door SATRA naar de EN795:2012 en CEN/TS 16415:2013 voor een

verscheidenheid aan installatietypen

Het gepatenteerde Roof Angel absorptie

systeem is een drietrapssyteem; vervormende

basisplaten, een gepatenteerde Polyurethaan

demper en roestvrijstalen dempers die

opgenomen is in de ankermodules. Voor

wand gemonteerde, of ‘rigid post’ installaties

worden in lijn dempers gebruikt.

Gemaakt met partners in de industrie voor

een snelle installatie, gemak van

gebruikersacceptatie en lage milieu-impact

van de Roof Angel. Het systeem is ontworpen

met de hoogste kwaliteit, de laagste

corrosiematerialen en ontworpen om lang

mee te gaan.

Roof Angel is vervaardigd uit een combinatie

van roestvrij staal, aluminium en Polyurethaan,

waardoor de Roof Angel een langere

levensduur heeft in vergelijking met andere

systemen. En in lijn met de levensduur van de

dakbedekkingssystemen waarop het is

geïnstalleerd.

De Roof Angel ankers komen voor gemonteerd uit

de fabriek, compleet met de RA-2006 ankeroog en

de RA-2003 tussenliggende geleider al geïnstalleerd,

om tijd te besparen.

De Roof Angel wordt voor u geleverd met minimale

verpakkingen om de milieu-impact te verminderen

wat veroorzaakt word door teveel afval. Met een

palletbox met de ankers en kabel, en met alleen een

doos voor de bevestigers en beschermingsmouwen

op de ankers als extra verpakkingsmateriaal, het

verminderen van deze materialen heeft een

positieve werking op de milieu-impact.

Onze uitgebreide testprocedures zijn ontworpen om

de eisen van de normen te overschrijden. Van extra

krachten tot gereduceerde bevestigers die we testen

in de praktijk en in ongunstige situaties.
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Roof Angel toepassingen

Roof Angel is ideaal voor gebruik in elke sector waar veilig gewerkt moet worden. Roof angel kan worden

geïnstalleerd op elke type dak, van trapeziumvormige systemen tot enkele lagen kunstof of bitumen, van

beton tot traditionele leien daken.

Kunsstof toplaag Bitumen toplaag

Trapezium dak Fels dak

Bitumen toplaag Leien dak



7

Roof Angel compontenten

De componenten die worden gebruikt bij de montage van het Roof Angel Horizontal System worden van

de hoogste kwaliteit roestvrij staal, aluminium en Polyurethaan materialen gemaakt. En zijn ontworpen om

makkelijk te worden geïnstalleerd en gemakkelijk zijn tijdens gebruik.

Eind anker

Hier te zien op een pvc gecoate ankerplaat

Hoek anker

Hier te zien op een aluminium ankerplaat

Variabele hoek anker

Hier te zien op een aluminium ankerplaat
Tussenanker

Hier te zien op pvc gecoate ankerplaat

Groendak anker

Beschikbaar in verschillende hoogtes

Thro plate bevestiging

Hier te zien op een pvc gecoate plaat



info@bettersafeinternational.com

www. bettersafeinternational.com

UK

Riverside

Mountbatten Way

Congleton

Cheshire

CW12 1DY

United Kingdom

t | + 44 (0) 1260 217 437

NETHERLANDS

Azewijnseweg 12 SF

4214 KC Vuren

The Netherlands

t | + 31(0) 183 820 280


