
Borgingspunten, staalkabeltrajecten en hekwerken
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Bij XsPlatforms vinden we dat iedereen die op 
hoogte werkt, dat veilig en eenvoudig moet 
kunnen doen. of je nu onderhoud uitvoert op 
een dak, of de ramen wast van de grootste 
wolkenkrabber ter wereld - iedereen moet waar 
dan ook ter wereld veilig kunnen werken op 
hoogte.

elke dag werken wij hard aan het 
verwezenlijken van deze ambitie. Met elke 
nieuwe oplossing komen we een stapje 
dichterbij. en hoe dichter we bij ons doel 
komen, des te gedrevener we zijn om de 
volgende stap te nemen. Wij willen steeds 
nieuwe oplossingen ontdekken en de wereld 
verrassen met innovaties die niemand voor 
mogelijk hield.  

XsPhilosoPhy:
gedreven 

door 
innovatie



Werken op hoogte is risicovol, maar 
went snel. vooral op geringe hoogte 
voelen mensen zich relatief veilig en 
worden risico's onderschat. dit 
veroorzaakt jaarlijks honderden 
onnodige ongevallen: vaak met 
letsel, soms fataal. adequate 
valbeveiliging is daarom 
onontbeerlijk.

veilig Werken 
oP hoogte 

volgens 
XsPlatforMs

Er bestaan allerlei vormen van valbeveiliging. XSPlatforms 

levert een compleet assortiment aan innovatieve produc-

ten. Voor elk gebouw leveren we oplossingen op maat met 

een optimale balans tussen betaalbaarheid en gebruiks-

vriendelijkheid. En natuurlijk met de absolute zekerheid dat 

de valbeveiliging correct, veilig en betrouwbaar werkt.

Welke vorm van valbeveiliging je ook kiest, alle  

XSPlatforms producten delen bepaalde essentiële ken-

merken:

•	 Betrouwbaar

•	 Praktisch

•	 Universeel

•	 Duurzaam

•	 Fraai vormgegeven

•	 Efficiënt

BetrouwBaar
De ontwikkelafdeling van XSPlatforms is, als eer-

ste in de valbeveiligingsbranche, door het keuringsin-

stituut TÜV gecertificeerd en gemachtigd om zelf CE-

keuringen uit te voeren. Elke stap in de levensloop van 

het product, van ontwerp tot aan onderhoud, wordt  

volgens gecertificeerde procedures uitgevoerd. Elk pro-

duct krijgt een uniek serienummer om de kwaliteitsbor-

ging en traceerbaarheid te garanderen.

duurzaam
Een goed valbeveiligingsysteem is duurzaam. In alle op-

zichten. Dat wil zeggen: Onderhoudsarm en gemaakt uit 

duurzame materialen. XSPlatforms maakt al zijn producten  

uit aluminium en roestvast staal. Ook zijn de systemen zo 

ontworpen dat daken en dakbedekking bij installatie en in-

spectie, en zelfs bij een eventuele val, niet of nauwelijks 

worden beschadigd.



valstopsystemen van XsPlatforms met één tot 
vier sterren maken gebruik van verschillende 
combinaties van borgingspunten en 
staalkabeltrajecten. ons productassortiment 
omvat verschillende soorten borgingspunten 
en staalkabelsystemen die oplossingen op 
maat mogelijk maken.

BorgingsPunten 
en staalkaBels

XSImpact 360° Pro 

Geschikt als individueel bor-
gingspunt, voorzien van een 
geïntegreerde valdemper.

XSGlobe & RAP Globe

Geschikt als individueel 
borgingspunt, voorzien van 
een 360O ronddraaiend veilig-
heidsoog.

XSGlobe & RAP Globe

Geschikt als individueel 
borgingspunt voor  
Rope Access, voorzien van 
een 360O ronddraaiend veilig-
heidsoog.

XSImpact RAP

Geschikt als borgingspunt in 
een XSLinked of LinkedPro 
staalkabeltraject.  
De RAP is ook geschikt voor 
Rope Access.

XSLinked & LinkedPro

Staalkabeltraject, te gebruiken in combinatie 
met XSImpact Pro. Bij LinkedPro kunnen ge-
bruikers elkaar passeren zonder zich van de 
staalkabel los te klikken.



geïntegreerde 
Valdemper

snelle 
installatie

De XSImpact Pro en XSImpact 360o Pro 

borgingspunten hebben een intelligent 

reactiemechanisme, dat meebuigt in 

de richting van een val en de schok ab-

sorbeert. Dankzij deze valdemper kan 

een XSLinked of LinkedPro staalkabel-

traject grotere afstanden overbruggen 

tussen twee borgingspunten, en zijn er 

in het hele traject minder borgingspun-

ten nodig.

Alle XSPlatforms borgingspunten ma-

ken gebruik van een losse voetplaat, 

die rechtstreeks op de dakbedekking 

wordt gemonteerd waarbij slechts één 

anker door de dakconstructie gaat. 

Daardoor zijn ze vier tot vijf keer sneller 

te installeren dan andere systemen. Dit 

systeem versnelt ook de kleine onder-

houdsklussen, zoals inspecties, 

schoonmaakwerkzaamheden en klein-

schalige reparaties.

De geïntegreerde valdemper van de 

XSImpact Pro en XSImpact 360o Pro 

zorgt ervoor dat zelfs zeer lichte en fra-

giele dakconstructies bij een val niet 

beschadigd raken.

De borgingspunten zijn op alle typen 

daken te gebruiken, dankzij het hoge 

absorptievermogen van de ingebouw-

de valdemper. Er zijn montagesets be-

schikbaar voor verschillende soorten 

dakbedekking. De meegeleverde pro-

fielen zijn door de leverancier zelf op 

maat te zagen, en kunnen dus altijd 

snel geleverd worden.

oVeral 
toepasBaar 

maXimale 
Bescherming 

Van de 
dakconstructie

Op de computeranimatie is te zien hoe het intelligente reactie- 
mechanisme meebuigt in de richting van de val en de schok absor-

beert. Hieronder is te zien hoe dit in de praktijk uitpakt.

De borgingspunten kunnen op elk moment 

worden geïnspecteerd, zowel visueel als 

door middel van een trekproef (zonder 

daarbij het borgingspunt te activeren). De 

sterkte van de verankering in een beton-

nen dak is eenvoudig te controleren, zon-

der het borgingspunt te demonteren. 

Na een val moeten de borgingspunten 

worden vervangen. Dankzij de losse voet-

platen (die bij een val meestal intact blijven 

en dus niet vervangen hoeven te worden) 

is dit eenvoudig te doen, relatief goedkoop 

en raakt het dak niet beschadigd.

De verschillende XSSliders zijn ‘meelo-

pers’ of geleiders,  die aan weerszijden van 

het staalkabeltraject soepel langs de kabel 

en de kabelhouders bewegen, evenals de 

bochten.  En dat allemaal zonder dat de ge-

bruiker zich van de kabel hoeft los te kop-

pelen. Resultaat: Veilig werken zonder 

beperkingen.

De borgingssystemen van XSPlatforms 

voldoen niet alleen aan alle normen en vei-

ligheidseisen. Met kleine, maar belangrijke 

innovaties legt XSPlatforms de lat continu 

hoger. Een voorbeeld: Bij staalkabels moet 

regelmatig worden gecontroleerd of de ka-

bel nog over de volle lengte van de ‘termi-

nal’ is bevestigd, en niet gaandeweg is 

opgeschoven. 

Alle XSPlatforms borgingspunten, syste-

men en valbeveiligingsproducten zijn we-

reldwijd gepatenteerd.

eenVoudige 
inspectie

makkelijk te 
herstellen

BaanBrekende 
BeVeiliging

gepatenteerd

optimale 
Bewegings-

Vrijheid



linkedPro van 
XsPlatforMs

ontwikkeld met het idee dat op 

plaatsen waar valbeveiliging nodig 

is, je jezelf niet wilt los maken van 

het systeem om een andere 

gebruiker te passeren. valbeveiliging 

moet praktisch en veilig zijn en 

eenvoudig te gebruiken. linkedPro 

combineert al deze eigenschappen in 

één systeem.



	maXimale permanente Veiligheid
Met een XSGuardrail hekwerk langs de dakrand, al 

dan niet voorzien van schopplanken, is het gehele 

dak veilig toegankelijk zonder extra voorzorgsmaat-

regelen te nemen of persoonlijke beschermings-

middelen te gebruiken. De gebruiker hoeft geen 

kennis van valbeveiligingsystemen te hebben.

praktische Veiligheid
Permanente XSImpact borgingspunten in com-

binatie met een LinkedPro of XSLinked staalka-

belsysteem en op max. 8 tot 12 meter van elkaar 

geplaatst, afhankelijk van het type systeem. Gebrui-

kers zijn met een XSSlider aangelijnd, maar hebben 

volledige bewegingsvrijheid.

 praktische en economische Veiligheid
Twee of meer permanente XSImpact borgingspun-

ten in combinatie met een LinkedPro of XSLinked 

staalkabelsysteem en op max. 8 tot 12 meter van 

elkaar geplaatst. Bij dit systeem worden er extra 

borgingspunten op de hoeken van het dak geplaatst 

om bij een val het pendeleffect te voorkomen. 

economische Veiligheid
Permanente XSGlobe, RAP Globe of XSImpact 360° 

borgingspunten op een onderlinge afstand van max. 

6 meter en op circa 4 meter afstand van de dakrand 

geplaatst, met eventueel extra borgingspunten op 

de hoeken van het dak om bij een val het pendelef-

fect te voorkomen. Bij gebruik van RAP Globe bor-

gingspunten is het systeem ook geschikt voor Rope 

Access (afhankelijk van het type dakconstructie).

 minimaal Vereiste Veiligheid 
Permanente XSGlobe, RAP Globe of XSImpact 360° 

borgingspunten op onderlinge afstanden tot 18,5 

meter. Deze borgingspunten worden zo veel moge-

lijk in het midden van het dak geplaatst en onderling 

met een tijdelijke mobiele staalkabel verbonden.  

Aantal gebruikers: 2 personen 
per mobiele staalkabel.
Geschikt voor daken met een 
breedte van 8 meter of meer.

Aantal gebruikers: 2 tot 6 
gebruikers per staalkabel, 
afhankelijk van het type systeem 
en de dakconstructie.
Geschikt voor daken met een 
breedte tot 16 meter.

Aantal gebruikers: 2 tot 6 gebrui-
kers per staalkabel, afhankelijk 
van het type systeem en de 
dakconstructie.
Geschikt voor de meeste daken.

Aantal gebruikers: onbeperkt
Geschikt voor de meeste daken 
met een helling tot 10o.

Aantal gebruikers: 1 gebruiker 
per borgingspunt.
Geschikt voor daken met een 
breedte van 8 meter of meer.

Veiligheid met een ster
De valbeveiligingssystemen van XSPlatforms zijn getest en gecertificeerd 
conform de meest actuele EN-, OSHA-, ANSI- en CSA-normen.



oPlossingen 
voor alle 
situaties

van maximale veiligheid en bewegingsvrijheid tot 
eenvoudige systemen die elke behoefte dekken. 
het uitgebreide productassortiment van 
XsPlatforms biedt een oplossing op maat voor 
elke situatie.

metaaldak

systeemVerhoging

doodgewicht 
ankerpunt

systeem- 
accessoires

De valstopsystemen van XSPlatforms zijn niet al-
leen leverbaar voor de gangbare dakmaterialen, 
zoals beton of hout, maar ook voor allerlei soorten 
metalen daken. De Xtrusion is een speciaal type 
voetplaat die met vier klemmen aan het profiel 
wordt bevestigd. Deze voetplaten kunnen als indi-
vidueel borgingspunt of als onderdeel van een 
XSLinked systeem worden gebruikt. Voor bepaal-
de typen profieldaken heeft XSPlatforms de 
XSMD ontwikkeld met een variabele breedte van 
400 tot 500 mm. Dit type voetplaat wordt met 
roestvrijstalen klinknagels direct aan het dak be-
vestigd.

Om een XSLinked (of LinkedPro) systeem extra te 
verhogen, gebruikt u Extensions en Spacers voor 
uw XSBending kit Pro. Extensions en Spacers 
kunnen worden gebruikt in combinatie met (be-
staande) staalkabeltrajecten of met individuele 
borgingspunten op allerlei soorten daken.  
De Extensions en Spacers zijn leverbaar in zwart, 
rood en groen. 

Geef met deze kleuren een route aan (LinkedPro) 
of gebruik ze als waarschuwing om struikelen te 
voorkomen.

Het RockSolid-borgingspunt is een dood gewichts 
anker dat gemakkelijk bovenop een dak kan wor-
den geplaatst zonder de dakbedekking open te 
hoeven maken of in de dakconstructie te boren.  
De RockSolid vormt in combinatie met een  
XSGlobe of een XSImpact 360 o Pro een individu-
eel borgingspunt. U kunt de RockSolid op de be-
gane grond in monteren en vervolgens naar het 
dak hijsen (bijv. met een kraan), of hem direct op 
het dak monteren. 

XSPlatforms levert ook allerlei accessoires voor 
valbeveiligingssystemen. Met onze Tensioning 
tool kunt u bijvoorbeeld de voorspanning in de ka-
bel meten. Of gebruik de speciale dakmarkerin-
gen om valgevaar en struikelgevaren aan te dui-
den.



XSGuardrail is er als 'recht' hek en in 
een gebogen variant. De gebogen mo-
dellen zorgen voor extra veiligheid (door 
mensen verder van de dakrand weg te 
houden) en accentueren met hun fraaie 
design de architectuur van een ge-
bouw.

Maximale veiligheid en minimale im-
pact op de architectuur: De rechte hek-
werken uit de XSGuardrail serie zijn ook 
leverbaar in een neerklapbare variant, 
en zijn zo alleen zichtbaar als ze daad-
werkelijk worden gebruikt.

Bevestigen is niet nodig, want  
XSGuardrail hekwerken staan vrij opge-
legd op het dak. De lange basis van de 
staanders en de betonnen contrage-
wichten houden het systeem stevig op 
zijn plaats. Dit minimaliseert de kans op 
lekkage en op het binnendringen van 
vocht.

Bij een lage dakrand kan XSGuardrail 
eenvoudig worden uitgebreid met een 
geïntegreerde schopplank, die bijvoor-
beeld voorkomt dat materialen van het 
dak kunnen rollen of glijden.

recht en 
geBogen

neerklapBaar

Vrij opgelegd 

geïntegreerde 
schopplank

eenVoudig te 
installeren

ook geschikt 
Voor opstaande 

en platte 
dakranden

Twee mensen kunnen zo'n 250 tot 
300 meter per dag installeren. Er is 
vrijwel geen gereedschap nodig - één 
speciale sleutel volstaat - doordat on-
derdelen met een ‘kliksysteem’ in el-
kaar passen. Dat geldt ook voor de 
horizontale elementen, die niet meer 
vanaf de zijkant worden doorgevoerd 
maar van bovenaf vastklikken. Een vei-
ligere en snellere installatie.

Voor daken met een opstaande dak-
rand is XSGuardrail leverbaar met 
staanders om tegen de gevel of op de 
borstwering te monteren.

Xsguardrails de hoogste graad van valbeveiliging (vijf sterren) maakt 

gebruik van hekwerken. een permanente, makkelijke 

oplossing die veiligheid garandeert voor een onbeperkt 

aantal mensen. oftewel: optimale veiligheid met 

minimale moeite.



XSLinked Wall en Ceiling maken het mogelijk een 

staalkabelpad langs de wand of het plafond te mon-

teren. Het systeem bestaat uit een begin- en eind-

plaat, steunpunten, hoekbeugels en een XSDynamic 

valdemper.

Met LinkedPro kunnen er verschillende trajec-

ten aan één borgingspunt worden bevestigd. Dit 

unieke systeem maakt het mogelijk dat gebrui-

kers elkaar passeren zonder zich los te klikken.  

Het LinkedPro staalkabelsysteem is ook leverbaar 

voor wand- en plafondmontage. Het grote voordeel 

van dit systeem is dat elke gebruiker een eigen staal-

kabel heeft en zich dus vrij kan bewegen zonder de 

andere gebruikers te hinderen.

De XSDynamic valdemper, die tussen de staalkabels 

en de borgingspunten wordt bevestigd, verlaagt de 

belasting die optreedt bij een val met circa 60% op 

de gebruiker en het systeem. 

staalkaBeltrajecten 
voor Wand en 
Plafond
valbeveiliging is niet alleen nodig bij het werken op 

een dak. ook binnen de muren van een gebouw wordt 

regelmatig op hoogte gewerkt. Met XsPlatforms Wall 

en ceiling profiteren gebruikers van optimale veilig-

heid en bewegingsvrijheid.

Xslinked

linkedpro

Xsdynamic



XSPlatforms ontwikkelt baanbrekende oplossingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Van het ontwerpen en fabriceren, tot het monteren, inspecteren en beheren 

van systemen voor geveltoegang. Ook verzorgt XSPlatforms – vanuit vestigingen in West-Europa, Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika – gebruikerstrainingen,  

 risico-inventarisaties en wereldwijde consultancydiensten.

over Xsplatforms

oplossingen van Xsplatforms kenmerken zich door fraai en duurzaam design, hoge betrouwbaarheid, ongekend gebruiksgemak en praktische innovaties. het portfolio omvat: 

ValBeVeiliging

maximale permanente veiligheid wordt u 
geboden door onze hekwerken en staal-
kabelsystemen. met minimale schade 
aan daken en snelle montage behoren 
onze producten voor (mobiele) valbeveili-
ging tot de beste ter wereld. alle valbe-
veiligingsoplossingen zijn ontworpen 
met de gebruiker in gedachten: praktisch, 
veilig en intuïtief. 

geVelonderhoudsinstallaties

eisen voor veiligheid worden elke dag 
strenger. om een minimale impact aan 
de architectuur van een gebouw te verze-
keren zijn al onze oplossingen voor geve-
londerhoud op maat gemaakt, aangepast 
aan de specifieke karakteristieken van 
een gebouw. uitgerust met de nieuwste 
technische functies, bieden onze gondels 
en dakwagens de maximale veiligheid 
voor de gebruiker.

hangBrugsystemen

het kan altijd beter. met die kernwaarde 
in gedachten is ons team van ontwerpers 
met een nieuw gepatenteerd ontwerp 
voor hangbruginstallaties gekomen. Vei-
lig bij opbouw, tijdens het gebruik en bij 
demontage. dit revolutionaire systeem 
biedt gebruikers meer bewegingsvrij-
heid, veiliger gebruik en eenvoudiger 
transport. 

steigersystemen

steigersystemen die makkelijker en  
veiliger te monteren zijn dan tot nu toe 
voor mogelijk werd gehouden. die de 
voordelen van rolsteigers en doorloop-
steigers combineren, en gebruikers  
optimale flexibiliteit en veiligheid bieden.



Nederland (hoofdkantoor) - Europa, Azië, Midden-Oosten en Noord-Amerika

info@xsplatforms.com     2.3


