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PRODUCTINFORMATIEFICHE Netten aan leuningen: Vangnetten 

Fabrikant : 
(naam / adres) 

Dimos 648 rue du Tertre BP80029 
44151 Ancenis Cedex France. 
Tel: 33(0)240 832 501 www.dimos.fr contacte@dimos.fr 

Foto vangnet 

Link naar site: www.dimos.fr 

Beschrijving: 
- Type

☐S ☒U ☐T ☐V
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Bij te leveren documenten conform KB collectieve beschermingsmiddelen 30 
augustus 2013: 
Documenten Beschikbaar 
Schematische voorstelling van de montage en correct gebruik ☒ 
Vereiste verankeringskrachten ☒ 
Beschrijving veilige montage ☒ 
Diagram met de maximale uitbuiging van het net ten gevolge van een val van 
een persoon of voorwerp 

☒ 

Koppelen van de netten / wijze van bevestiging ☒ 
Binnen welke grenzen het systeem mag gebruikt worden ☒ 
Checklist te controleren punten ingebruikname en periodieke controles ☒ 
Lijst van de onderdelen ☒ 
Manier van opslag en onderhoud ☒ 
Criteria voor vervanging en afkeuring ☒ 

Conformiteitsverklaring norm 
Vangnet gecertificeerd volgens norm NBN EN 1263-1 en NBN EN 1263-2 ☒ 
Vangnet getest volgens norm NBN EN 1263-1 en NBN EN 1263-2 ☒ 
Geen certificering of test ☐ 
Certificaat opgemaakt door: Certificatie CE 

Aanvullingen vanwege de fabrikant 
Grote keuze in afmetingen (maatwerk is mogelijk) 
Ter beschikking EN 93 355 (voor platte daken ) 

Datum Opgemaakt door: 
160316 Dominique Bourget 

Tel: 06/63/90/00/87 

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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