Antislip PANELEN en tapes

Maatwerk • Flexibel • Samenwerken • Creativiteit

veiligheid en uitstraling
Antislip oplossingen
Binnen alle bedrijfssectoren zijn glij-, struikel- en valpartijen de voornaamste oorzaken van ongevallen. Ook in de woonomgeving vormt uitglijgevaar een groot risico. Hierbij geldt, hoe afgezaagd het
ook klinkt, dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen.
Wij laten u niet vallen! Bij (complexe) onveilige situaties die vragen om een creatieve, duurzame
oplossing, zijn wij u graag van dienst. Van advies tot uitvoering en onderhoud. Wij beschikken over
een breed assortiment hoogwaardige A-kwaliteitsproducten om
oppervlakken antislip te maken.
Het is onze specialiteit met u mee te denken over creatieve maatwerkoplossingen en deze vervolgens in eigen beheer te realiseren. Graag komen wij met u in contact om met u mee te denken over
de voor uw situatie meest optimale antislip- of entree oplossing. Juist als u denkt dat het misschien
onmogelijk, of te complex is.
Entree oplossingen
Een verzorgde, veilige entree van een
(bedrijfs-)pand is een belangrijk visitekaartje. Bedrijven waar uitstraling, creativiteit en veiligheid bij
de voordeur starten, zijn bij Nonhebel aan het juiste adres. Wij zorgen voor een entree oplossing
op maat, die zorgt voor een goede eerste indruk.
In deze brochure laten wij u graag kennismaken met onze antislip panelen en tapes voor outdoor
en indoor gebruik. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website: www.nonhebel.nl

Vertrouwen • Betrokken • Aandacht • Praktijkmensen

Projecten
Het is onze specialiteit met u mee te denken over creatieve maatwerkoplossingen en deze vervolgens in eigen beheer te realiseren. Wij beschikken over een gekwalificeerd team en samenwerkpartners om complete projecten uit te voeren.
Beurzen
Regelmatig zijn wij op diverse beurzen door heel Nederland te vinden. Actuele informatie hierover
kunt u op onze website vinden.
Productdemonstraties
Wij delen onze praktijkkennis graag. Het is mogelijk bij u op locatie een productdemonstratie of
workshop te geven.
Webshop
Voor professionals is een gedeelte van ons assortiment via onze webshop
verkrijgbaar. www.nonhebel.nl/webshop
Onze werkwijze
Voordat u gaat investeren in zichtbare veiligheid, is het belangrijk zeker te weten dat u de meest
optimale en duurzame oplossing voor uw project kiest. Elke situatie is uniek en vraagt om een
maatwerk oplossing. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring zijn wij u graag van dienst:
Advies
Indien nodig of gewenst komen wij vrijblijvend bij u op locatie kijken om de situatie te beoordelen.
Wij adviseren u direct over de meest optimale oplossing.
Offerte
Op basis van ons contact en/of bezoek stellen we een vrijblijvende offerte op. Om u een indruk te
geven van het eindresultaat, kunnen wij in de meeste gevallen een fotosimulatie maken.
Afstemming
Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn wij graag nauw betrokken bij het
gehele proces om samen met u tot een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat te komen.

Aan de teksten van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Uitvoering en onderhoud
In nauw overleg vindt uitvoering plaats. Gezamenlijk kunnen we een onderhoudsplan opstellen om
veiligheid en uitstraling te blijven garanderen.

Bijl brugdekplanken Brugrenovatie

Bijl brugdekplanken Brugrenovatie

Bijl brugdekplanken

brugrenovatie

Bijl brugdekplanken zijn planken vervaardigd van glasvezel en polyester (composiet).
Toepassing 			
• (renovatie van) bruggen 		
• bordessen 			
• steigers 			
• loopplanken 			
				
				

Kenmerken
• lange levensduur en praktisch onderhoudsvrij
• rot niet en ongevoelig voor schimmels
• hoogste antislipwaarde
• licht gewicht
• UV-bestendig
• bij brand zelfdovend

Mogelijkheden
• het verwijderen van de oude (houten) dekplanken
• het aanbrengen van Bijl composietplanken
• het opruimen en netjes achterlaten van de brug
• (jaarlijks) inspecteren op eventuele beschadigingen, repareren en reinigen van de brug
Technische gegevens
Elke brugdekplank heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Meer informatie kunt u vinden op onze
website www.nonhebel.nl. Daarnaast adviseren wij u graag, in samenwerking met Bijl Profielen,
persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van Bijl brugdekplanken en complete bruggen voor
uw project.
Kwaliteit
Alle Bijl planken zijn door TuV Rheinland (voormalig TNO Quality Services) getest. Naast deze testen
heeft Bijl Profielen ook een beoordeling conform bouwbesluit laten uitvoeren.
Er is getest op:
• buigstijfheid
• puntlast
• druksterkte
• remproeven
• wiellast		
• afschuifsterkte

• Composiet
• Staal
• Hout
• Hybride onderconstructies

Outdoor
Diverse maten en op maat
Matig tot (zeer) intensie gebruik

Kleuren
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Vlonderstrips Houten vlonders

Vlonderstrips Houten vlonders

Vlonderstrips

voor houten vlonders
Vlonderstrips zijn kant-en-klare antislip strips, gemaakt van duurzaam gepultrudeerd glasvezel
versterkt polyester en voorzien van een antislip laag met korrelstructuur.
Toepassing
• vlonders
• bruggen
• terrassen
• trappen		
Kenmerken
• bestand tegen water en verrotting
• eenvoudige verwerking
• hoogste antislipwaarde
• direct resultaat
Technische gegevens
• toplaag bestaat uit een carbon en siliconen mengsel op glasvezel versterkt polyester
• hittebestendigheid: -20°C – +80°C
• lastig te verzagen – zaagservice door Nonhebel mogelijk
• bevestiging zowel met kit als met schroeven mogelijk
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nonhebel.nl
Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van vlonderstrips
voor uw project.

• Hardhout
• Kunststof hout

Indoor en outdoor
Diverse maten
Intensief tot zeer intensief gebruik
Verplaatsbaar (hergebruik)

Kleuren

3M™ Safety Walk™ Antislip Tapes
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3M™ Safety Walk™
Antislip tapes

3M™ Safety Walk™ is een complete lijn van zelfklevende antislip tapes die zijn ontwikkeld om
gevaren rond de werk-/woon omgeving te reduceren.
Toepassing 			
• trappen/trappenhuizen 		
• treden (machines en heftrucks)
• sauna’s/overige sanitaire ruimtes
• surf- en skateboards 		
• gangen/hallen 			
• boten

Kenmerken
• zowel voor industriële als woon/werk omgeving
• uitstekende hechting
• lange levensduur
• direct resultaat
• slijtvast

Applicatie condities			
Applicatie advies
• minimale temperatuur ondergrond 15°C
Wordt meegeleverd bij bestellingen.
• ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn
• poreuze ondergronden voorbehandelen met primer
• goed aandrukken met aandrukroller ( ook verkrijgbaar bij Nonhebel)
Ook mogelijk:
Het aanleveren van de tape in een specifieke maat of vorm.
Technische gegevens - outdoor
3M™ Safety Walk™ Standaard
• hoge kwaliteit schuurkorrels
• langdurige antislip werking
• gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer
• zwart, transparant, geel
3M™ Safety Walk ™ Grof
• extra zware schuurkorrel, industriële kwaliteit
• bestand tegen vuil, vet en olie
• toepassing op machines en grof materieel
• zwart

• Glad beton
• Betontegels
• (Geprofileerd) RVS
• Kunststof
• Emaille

Indoor:
Fijn en Middelfijn (flexibel)
Outdoor:
Standaard, Grof en Vervormbaar

Kleuren
Kleuren verschillen per tapesoort

Diverse vormen en soorten
Matig tot zeer intensief gebruik
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Antislip panelen

Antislip panelen

Antislip panelen

trap-, loop- en oprijplaten
Antislip panelen en platen zijn kant-en-klare producten op basis van glasvezel, die snel en gemakkelijk te plaatsen zijn op allerlei ondergronden.
• traptreden en trapneuzen
• trapplaten en loopplaten
• oprijplaten
Toepassing
• entree
• trappen
• loopbruggen
Kenmerken
• behoudt zijn antislip eigenschappen zelfs na forse en langdurige belasting
• te gebruiken op beschadigde of versleten oppervlakken
• zwaar uitgevoerd
• hoogste antislipwaarde
Technische gegevens
• toplaag bestaat uit een carbon en siliconen mengsel op glasvezel versterkt polyester
• hittebestendigheid: -20°C – +80°C
• lastig te verzagen – zaagservice door Nonhebel mogelijk
• bevestiging zowel met kit als met schroeven mogelijk
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.nonhebel.nl
Daarnaast adviseren wij u graag persoonlijk over de toepassingsmogelijkheden van antislip panelen
voor uw project.

• Metaal
• Glad en poreus beton
• Hout

Indoor en outdoor
Diverse maten en op maat
Intensief tot zeer intensief gebruik
Verplaatsbaar

Kleuren

Wij zijn met ruim 20 jaar ervaring dé praktijkspecialist in creatieve, hoogwaardige antislip- en
entree oplossingen in de B2B markt.
• Zeer ervaren praktijk- en klantgericht bedrijf
• Preferred supplier van A-kwaliteit producten
• Innovator antislip oplossingen buitenshuis
• Specialist in creatieve maatwerkoplossingen
Voor elk project op het gebied van zichtbare veiligheid leveren wij hoogwaardige en creatieve
maatwerk-oplossingen en gaan wij tot het uiterste.
Wij werken uitsluitend met kwaliteitsproducten en doen onze kennis en ervaring op in de praktijk.
Daarbij handelen wij altijd vanuit betrokkenheid bij onze klanten, leveranciers, samenwerkpartners, de samenleving en het milieu.
		
Postadres
Postbus 299			
5050 AG Goirle, Nederland		
Tel
Online
Mail

Bezoekadres
Nobelstraat 24
5051 DV Goirle, Nederland

+ 31 (0)13 5301924
www.nonhebel.nl
contact@nonhebel.nl

Voorbeeldprojecten: www.architectenweb.nl
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