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Ropemaster™ systeem
Guardian reddingsboeikasten
beschikken over een speciaal
ontworpen ingebouwd systeem: de
Ropemaster, die ervoor zorgt dat
de reddingsboei en werplijn met
gebruik van slechts één hand in één
beweging uit de reddingsboeikast
kunnen worden gehaald. Dit snelle
en gemakkelijke systeem kan
kostbare seconden besparen tijdens
reddingsacties.

REDDINGSBOEIKASTEN
Elke Guardian™ reddingsboeikast
is ontworpen om goed
zichtbaar te zijn terwijl uw
belangrijke reddingsmateriaal
wordt beschermd. Onze
reddingsboeikasten zijn ideaal
voor elk gebied waar water een
gevaar kan vormen, zoals havens,
stranden, meren, zwembaden en
waterzuiveringsinstallaties.

Bevestigingsclips
voor de
reddingsboei en
werplijn

Uitsparing om de
reddingsboei en
werplijn snel uit de
kast te nemen

Verklikker uit Durapol™

De verklikker laat zien dat de kast
sinds de laatste controle NIET IS
geopend.

De verklikker zorgt voor een snelle en
makkelijke inspectie van de kast, wat
helpt om onderhoud te verminderen.
Dit hulpmiddel is makkelijk te resetten
als de reddingsboeikast open is
geweest.

De verklikker laat zien dat de
kast sinds de laatste controle IS
geopend.
1. Guardian 750 gemonteerd aan een paal
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Groottes
De Guardian is beschikbaar in 2 maten, om een reddingsboei te kunnen kiezen
die het beste past in de omgeving.

Guardian 750
Reddingsboeikast

Guardian 600
Reddingsboeikast

heeft ruimte voor twee B-Line™
reddingsboeien OF één reddingsboei
(750 mm of 600 mm).

heeft ruimte voor twee B-Line
reddingsboeien OF één 600 mm
reddingsboei.
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1.

Guardian met muurbevestiging

2.

Guardian met hek-/leuningbevestiging

3.

Guardian gemonteerd aan een paal

4.

Guardian aan een bestaande paal

5.

Guardian 750 gemonteerd aan een paal

6.

Guardian 600 gemonteerd aan een hek
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Reddingsboeien
Glasdon Reddingsboeien zijn ideale drijfhulpmiddelen voor gebruik in
havengebieden, bij rivieren en elke andere locatie waar zich water bevindt.
Het is sterk aan te raden om reddingsboeien in de reddingsboeikasten van
Glasdon op te slaan.

600mm Reddingsboei

750mm Reddingsboei

B-LINE
REDDINGSBOEI
De B-Line reddingsboei is een licht
en gestroomlijnd drijfhulpmiddel.
De B-Line reddingsboei helpt om te
drijven, waardoor paniek kan worden
verminderd en de drenkeling makkelijk
naar de waterkant kan worden getrokken.
De B-Line reddingsboei is compact
en draagbaar en hierdoor het ideale
reddingsmateriaal om mee te nemen
in voertuigen voor noodgevallen
of om te installeren in binnen- of
buitenzwembaden.

1. B-Line
1
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Guardian 750

PERSONALISATIE
In het midden van de reddingsboeikast bevindt
zich een rond vlak. Dit vlak kan gepersonaliseerd
worden met uw naam, logo of instructies. Voor
meer informatie verzoeken wij u contact op te
nemen met een van onze adviseurs.

0800 288 1212

kantoor@glasdon.com

Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Zweden
Telnr.:
E-mail:
Web:

www.glasdon.com
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recycleer
Denk eraan om deze folder te recycleren
wanneer u hem niet meer nodig heeft !
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kantoor@glasdon.com
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