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  Waarom DESSA?
Dankzij de klantgerichtheid en de uitgebreide praktische ervaring, 
biedt DESSA een uitstekende klantenservice voor technische 
vragen, productinlichtingen en ondersteuning ter plaatse. Onze 
personeelsleden hebben ervaring in productontwikkeling en in tijdelijke 
constructieprojecten.

 Waarde
De producten van DESSA worden voortdurend ontwikkeld met het oog op een optimale 
prijs-kwaliteitverhouding en gebruikerservaring. Ze bieden uitstekende veiligheidsfuncties 
met het voordeel van arbeidsbesparingen en een hoogwaardige kwaliteit. De producten 
van DESSA worden standaard geproduceerd in een QA-omgeving met TUV-
goedkeuring en zijn volledig tot de bron traceerbaar. Alle producten 
van DESSA worden zorgvuldig vervaardigd om de problemen die 
gepaard gaan met het aluminiumlasproces te vermijden. Ze hebben 
een minimum aan warmte-invloedszones en de boutgaten zijn zo 
geplaatst dat dergelijke zones worden voorkomen.  Alle producten 
worden op nauwkeurigheid getest en garanderen een ongeëvenaarde 
consistentie.

Even Voorstellen: DESSA
DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety and 
Access) werd in 2010 opgericht door een team 
van toonaangevende Britse steigerdeskundigen. 

DESSA is uitgegroeid tot een grote leverancier 
van tijdelijke dakbedekking- en dakplaatsystemen, 

aluminium tralieliggers, steigertoebehoren, trappen 
en veiligheidsproducten. In 2015 werd DESSA deel 

van de Altrad-bedrijvengroep en het bedrijf ontwikkelt 
nog steeds innovatieve en kosteneffectieve oplossingen.

DESSA biedt ook ontwerpservices en is de enige leverancier die 
aannemers voor hun oplossingen nodig hebben.
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 Producten van DESSA – OneUp™ Veiligheidsplatform 
Een veiligheidsplatform is van essentieel belang voor 
steigerconstructeurs, zodat de constructies op elke 
hoogte veilig tot stand kunnen worden gebracht. De 
OneUp™ is een opklapbaar en gebruiksvriendelijk 
product. Het heeft een ingebouwde ladder die 
geschikt is voor systeemsteigers en traditionele 
buissteigers. Het antislipplatform is licht van 
gewicht, is geschikt voor een gewicht van 175 kg 
en dient samen met de relevante persoonlijke 
beschermingsmiddelen te worden gebruikt.

Technische Gegevens
Afmetingen van het Platform 390mm x 570mm

Toegestane Belasting 175 kg
Maximale Hoogte van de Vangrail 1,02m
Minimale Hoogte van de Vangrail 0,96m

Gewicht van het OneUp™ 
            Veiligheidsplatform 

6,2 kg

Compliance
EN131 Ladders - 

Vereisten, testen, 
markering

 Functies en voordelen van OneUp™
• Eenvoudig en handig systeem met 

ladder en platform
• Geschikt voor meerdere posities rond 

de steigers
• Verstelbare poten die slechts eenmaal 

worden ingesteld voor systeemsteigers 
en/of traditionele steigers

• Het platform is zo ontworpen dat de buizen tussen de 
bestaande vangrail en het platform omlaag schuiven, 
zodat de hand van de gebruiker vrij is om het platform  

      te beklimmen of af te dalen
• Licht van gewicht - slechts 6,2 kg
• Opklapbaar voor eenvoudige verplaatsing
• Antislipvlonder, sporten en treden
• Klauwgrendel           met veerbelasting, snelle en veilige 

installatie                   zonder gereedschap

• Bevestigingshaak met 
veerbelasting
• Platform

• Plat opgeklapt, 
klittenbandsluiting

• Etiket met 
veiligheidsinformatie

• Scharnier
• Antislip

• Ladder/sporten
• Verstelbare poten
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