Podesty oraz schody na dachy o nachyleniu do 35 stopni
System podestów dachowych Kee Walk

KEE WALK zapewnia bezpieczną, antypoślizgową oraz, wypoziomowaną powierzchnię do chodzenia

Przykładowe rozwiązania:

dla każdego użytkownika dachu. Wytycza trasę dla użytkowników, która chroni dach przed
uszkodzeniem i równomiernie rozkłada ciężar pieszych na jego powierzchni.

System KEE WALK to

elastyczny, łatwy w montażu system podestów do użytku na dachach o lekkiej kosntrukcji.
Produkt można stosować na dachach płaskich, skośnych oraz kopułowych, a moduły na schody i
trawersy pozwalają uzyskać dostęp na dachach o dowolnej konfiguracji i nachyleniu od 0 do 35
stopni.

Właściwości:
Zapewnia bezpieczny, poziomy ciąg komunikacyjny na powierzchni dachu.
Spełnia wymagania normy PN-EN 516 klasa 1-C
(Prefabrykowane akcesoria dachowe - Urządzenia do chodzenia po dachu - Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie wąskie) oraz ułatwia w dostosowaniu się do przepisów dotyczących pracy na
wysokości.
Prefabrykowane fragmenty o długościach 1.5m oraz 3m.
Zaprojektowany do użytku na dachach warstwowych, krytych blachą trapezową i felcowaną
(rąbek stojący).
Elastyczny, modułowy system przystosowany do nachylenia dachu od 0 do 35 stopni, regulowalny.
Kontrastując z powierzchnią dachu zapewnia wyraźny kierunek ewakuacji w złych warunkach pogodowych.
Powierzchnia podestów wykonana z nylonu dekarskiego do zapewnienia wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i zwiększonej przyczepności by
wyeliminować ryzyko potknięcia.
Lekkie aluminiowe profile dla wszystkich typów dachów.
Prosty wybór mocowań do montażu kompletnego systemu.
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie
Mocowania nie naruszające integralności powierzchni dachu.
jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Zgadzam się
System nie wymaga żadnych elementów zamawianych na specjalne zamówienie.
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Ognioodporność do klasy HB wg UL94 (zgodnie z ISO 9772).
Otwarta konstrukcja zapewnia łatwy odpływ wody.

Zalety:
Standardowe elementy dostępne w ciągłej sprzedaży.
Łatwy montaż.
Odporność na poślizgnięcia.
Elastyczny, modułowy system umożliwiający montaż na dachu z uskokami czy zmiennym nachyleniu.
Sztywna zwarta konstrukcja systemu KEE WALK zapewnia stabilność użytkowania.
Wyraźne oznaczenie zapobiegające uszkodzeniu dachu.
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Video:
Zapraszamy też do zapoznania się z filmem ukazującym niektóre możliwości zastosowań systemu Kee Line
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