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PRODUCTINFORMATIEFICHE Leuningen 

Fabrikant : 

(naam / adres) 

Gilbert Steel Solutions bvba  - GSS bvba 

Kerkhovensesteenweg 326 

3920 Lommel (+32470506677) 

Foto leuningsysteem 

Link naar site: www.gssprofiel.be 

Beschrijving: 

- Type

- Klasse

Randbeveiliging in combinatie met verloren 

randbekisting. 

☒A ☐B ☐C

Manier van monteren: ☐klemmen ☐horizontaal

☐verticaal

☐mechanische bevestiging ☐horizontaal

☐verticaal

Andere: 2 plaatjes door een 

gleuf steken en 

omplooien of 

vastschieten volstaat. 

Type leuningvoorziening ☒Planken

☐Buizen

☐Hekken / roosters

☐Alu / metalen latten

☐Netten

Andere ( beschrijving) Klik hier als u tekst wilt invoeren.

http://www.gssprofiel.be/
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Bij te leveren documenten conform KB collectieve beschermingsmiddelen 30 

augustus 2013: 

Documenten Beschikbaar 

Montageplan (o.a. tussenafstand leininghouders) ☒ 

Beschrijving veilige montage ☒ 

Vereiste verankeringskrachten van de constructie ☒ 

Checklist te controleren punten ingebruikname en periodieke controles ☒ 

Lijst van de onderdelen ☒ 

Manier van opslag en onderhoud ☐ 

Criteria voor vervanging en afkeuring ☒ 

Conformiteitsverklaring norm 

Leuningsysteem gecertificeerd volgens norm NBN EN 13374 ☒ 

Leuningsysteem getest volgens norm NBN EN 13374 ☒ 

Geen certificering of test ☐ 

Certificaat opgemaakt door: SGS 

Aanvullingen vanwege de fabrikant 

GSS-Safe is een uniek systeem om met gemak de vloerplaat te beveiligen. De koppeling van 

de leuning aan verloren randbekisting maakt het zeer interessant voor de bouwer. Tevens 

moet er niet door een muur geboord worden zodat de isolatie nooit doorbroken wordt en er 

achteraf geen gaten moeten worden opgevuld. Alles kan door 1 persoon geplaatst. 

Vaak bestaat het risico om muren om te duwen, door de manipulatie van gewelven in de 

kraan, omdat de muur niet van gewicht voorzien is en zodoende onvoldoende stabiel. Onze 

palen staan enkel waar ze nodig zijn waardoor dit gevaarlijk risico onbestaande is.  

Onze veiligheidspaal kan steeds op meerdere manieren gebruikt worden. Met onze GSS-

Beugel kan je, op een éénvoudige en snelle manier, balken met uitstekende wapening snel 

bekisten en beveiligen.  

Onze nieuwe GSS-Vloersteun kan niet alleen overal geplaatst worden met twee betonbouten, 

maar is uitermate geschikt om prefab betonnen sierterrassen en balkons te beveiligen op een 

gemakkelijke manier, zonder ladders of kunst- en vliegwerk te gebruiken. Er is tevens veel 

minder kans op beschadigingen aan de terrassen. 

Last but not least is ons systeem een goedkoop systeem, wat ook de kleine aannemer over de 

drempel moet trekken. 

Datum Opgemaakt door: 
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07/10/2015 Gilbert Cuypers 

Zaakvoerder GSS bvba 

Deze fiche maakt deel uit van de catalogus die kadert in de campagne ‘Veilig Werken op Hoogte’ van Constructiv (2015-2017) 

Deze catalogus verzamelt de informatie die door de fabrikanten, invoerders of leveranciers is verstrekt. Constructiv draagt geen enkele

verantwoordelijkheid voor de correctheid van de verstrekte informatie. Indien mocht blijken dat de informatie die via de catalogus wordt 

aangeboden, onvolledig of onjuist is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

Als de in deze catalogus opgenomen informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Constructiv de grootst mogelijke inspanning leveren

om dit zo snel mogelijk te corrigeren. 

De informatie die in deze fiche is opgenomen wordt verstrekt door de fabrikant/leverancier en valt onder zijn volledige 

verantwoordelijkheid.  Constructiv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook direct of indirect voorvloeiend uit het

gebruik van de catalogus of van de in de catalogus ter beschikking gestelde informatie. 
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