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1.
Bepaal de posities van de  
aanslaginrichtingen volgens het 
aanlegontwerp en plaats het  
OPTISAFE-bodemelement 

Plaats de OPTISAFE-
bevestigingsplaten op het 
OPTISAFE-bodemelement 

Leg het zeer scheurvaste  
OPTISAFE-veiligheidsvlies over de 
OPTISAFE-bevestigingsplaat 

Verdeel hier overheen het substraat 
of het grind:
Door middel van de vastgestelde 
verzwaring van de dakbegroeiing of 
grindlaag verkrijgt het opgeleverde 
OPTISAFE-systeem zijn goedge-
keurde stabiliteit

VOORDELEN:
>	 Geen	doorboringen	in	de		

dakafdichting

>	 Geen	aantasting	bestaande	
bouwmateriaal

>	 Flexibele	toepassing

>	 Gecontroleerd	en	goedge-
keurd	conform	DIN	EN	795,	
klasse	E

>	 Snel	aan	te	leggen,	gemak-
kelijk	te	onderhouden

>	 Voordelig

>	 Roestvrij	staal

>	 Aanleg	ook	achteraf		
mogelijk
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>	OPTISAFE-VALBEVEILIGING

>	IN	SLECHTS	4	STAPPEN	NAAR	EEN			 	
	 VLAK	DAK	MET	VALBEVEILIGING	VOOR
	 GROENE	DAKEN	EN	GRINDDAKEN

Optigroen-productoplossingen		
„OPTISAFE“

>	OPTISAFE	Liner
>	OPTISAFE	Point
>	OPTISAFE	Grind
>	OPTISAFE	Ballustrade

Voor uitleg zie ommezijde

>	 Gemakkelijk	en	snel	aangelegd	–	
zonder	dakdoorboring!

1e	STAP	

2e	STAP	

3e	STAP

4e	STAP	

positie	bepalen	
aanslagpunten

plaatsen	
bevestigingsplaten

leggen	
veiligheidsvlies

ballast	
aanbrengen!

>	Klaar!

(tijdens	aanleg	en	onderhoud)



Het	wettelijke	kader

Het is wettelijk verplicht om een valbeveili-
gingsysteem te ontwerpen en aan te brengen 
op het dak wanneer de valhoogte 2,5 meter of 
meer is. Bij voorkeur dient men dit vooraf in 
het ontwerp en bestek op te nemen.
De veiligheidsmaatregelen hebben zowel betrek-
king op de bouw- als op de onderhoudsfasen 
van het grind- of groene dak.
Door middel van een persoonlijke veiligheids-
uitrusting kan de persoon die valbeveiliging 
nodig heeft, zich middels aanslagpunten of een 
geleidekabel vastklinken. Op deze wijze is hij 
beveiligd tegen een val van de dakrand.

CE-gecontroleerd	en	goedgekeurd	
systeem	voor	vlakke	daken	(0-5°)

Valbeveiligingssystemen die door ver-
zwaring op hun plaats worden gehouden, 
moeten door een geaccrediteerde deskun-
dige worden goedgekeurd conform volgens  
DIN EN 795, klasse E.
De goedkeuring en noodzakelijke CE-certifice-
ring vindt plaats na succesvolle controle en het 
overleggen van montaage-instructie en gebruiks-
aanwijzing.
OPTISAFE	 is	 gecontroleerd	 en	 goedgekeurd	
als	 aanslagpunt	 voor	 de	 persoonlijke	 veilig-
heidsuitrusting!

Basisprincipe	OPTISAFE

Alle producten van het valbeveiligingssysteem 
OPTISAFE functioneren veilig en betrouwbaar 
volgens hetzelfde eenvoudige gepatenteerde 
basisprincipe:
Door de verzwaring van de opbouw van het 
groene dak of door de grindlaag in de vastge-
stelde opbouwdikte verkrijgt OPTISAFE de vereiste 
stabiliteit als aanslagpunt voor de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting zonder dakdoorboring.
Wij	 maken	 graag	 een	 aanlegontwerp	 voor		
OPTISAFE	specifiek	voor	uw	object.

>	OPTISAVE	TYP	POINT	P

>	OPTISAFE	Point	
 Losse aanslagpunten voor  
 groene daken

>	UW	REACTIE	FAX
033	/	463	56	82

ZEND	MIJ	MEER	INFORMATIE	OVER
DE	VOLGENDE	ONDERWERPEN:

Gedetailleerd hulpmiddel bij het ont-

werp met OPTISAFE

Ontwerp aanleg OPTISAFE

Ontwerp- en technische handleiding 

dakbegroeiing 

Aanvraag offerte / bestelling

OPTISAFE

anders, n.l.:

Firma
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NEDERLAND
Optigroen	Dak-	en	Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM Amersfoort
Telefoon  033 / 463 56 81
Telefax  033 / 463 56 82
Internet  www.optigroen.nl
eMail  info@optigroen.nl

DUITSLAND
Optigrün	International	AG
Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefoon +49 / 7576 772-0
Fax +49 / 7576 772-299
Internet www.optigruen.de
eMail info@optigruen.de

>	OPTISAFE	Liner	
 Beveiligingskabel parallel aan  

de dakrand voor groene daken  
en grinddaken

>	OPTISAFE	Grind	
 Losse aanslagpunten voor  
 grinddaken

>	OPTISAFE	Ballustrade	
 Vaste ballustrade voor groene- en 

grinddaken bij onderhoud en verzor-
ging – zonder doorboringen van dak 
en afscheidingsrand (goedgekeurd 
conform DIN 13374, klasse A)

>	OPTISAFE	=	1	BASISPRINCIPE	+	4	PRODUCTLIJNEN


