
HÜTTER SCOPE 
LIJNSYSTEEM

VALBEVEILIGING

•   Werken op hoogte

•   Valbeveiliging

•   Lijnsystemen 

•   Ankerpunten

•   Keuringen

Er moeten in Nederland nog veel gebouwen groot en klein 

worden voorzien van valbeveiliging en veilige toegangen. 

Hütter Safety wil graag uw partner zijn. Bent u geïnteresseerd?  

Wij leggen u graag uit wat wij voor u kunnen betekenen.
Voor meer informatie over onze producten en diensten, neem 

•   Inspectie en Keuringen 

•   Valbeveiligings-systemen

•   Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Wordt u onze partner in dakveiligheid? Voor meer informatie 
over onze producten en diensten, neem contact met ons op.

HÜTTER SAFETY, KRUISWEG 763, 2132 NG HOOFDDORP
     T. 020 - 65 33 400 E. info@hutter.nl I. www.hutter.nl 



   

 volledig in overeenstemming met NEN-EN 795:2012

•   Maximale absorptie valkrachten

•   Seperaat overdekte grondplaat

•   Overzichtelijke installatie

•   Gegarandeerd waterdicht

•   Zeer lange bewezen levensduur

•   Gunstige prijs / kwaliteit verhouding

     
          

    •   Kooiladders

    •   Hekwerken

   •   Daktoegangen

Wilt u meer weten wat het Hütter Dakplan 
voor u betekent? Neem contact op

•   020 65 33 400

•   info@hutter.nl

•   www.hutter.nl

Het Scope lijnsysteem voor platte daken 
is een solide, veilig en duurzaam 
valbeveiligings - systeem, dat 
aan alle eisen voldoet.

Wilt u een project aan ons voorleggen?

Wij verzorgen desgewenst voor u het hele, 

of delen van het “ veilig dak traject”, 

van projectering tot en met installatie. 

Compleet systeem met hoekpunten en Intermediates. 

Zonder los te koppelen met de shuttle langs de kabel werken.

             Wij leveren en plaatsen ook
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