ADVERTORIAL

GILBERT STEEL SOLUTIONS

Beveilig uw bouw op hoogte gemakkelijk,
snel en goedkoop!
Nieuw! GSS-SAFE
GSS bvba verdeelde in 2014 meer dan 240.000 meter GSS-Profiel; een verloren rand-bekisting voor zowel predallen, welfsels
als volle betonvloeren. Veiligheid in de bouw is een noodzaak voor iedereen. GSS bedacht een combinatie van het GSS-profiel
en valbeveiliging. U beveiligt hiermee uw werkvloer op hoogte, op een gemakkelijke en goedkope manier. GSS-SAFE
beschermt uw vloer vóór er beton gestort wordt. De montage duurt slechts enkele minuten en demontage is er zo goed als niet.
Het beperkt zich tot het boren van 1
gaatje in de welfsels en het inschuiven van 2 kleine plaatjes.
Demontage nadien is er zo goed als
niet.
Enkele voordelen:

Het is een klassiek probleem op elke
bouwwerf: De montage van veiligheidsleuningen neemt veel tijd in
beslag, waardoor er uit financieel
oogpunt soms aan verzaakt wordt.
Ook het verwijderen achteraf is vaak
gevaarlijk, maar ook arbeidsintensief.
Dit mede doordat elk gat, welk
doorheen de muur geboord wordt,
achteraf weer opgevuld moet
worden om de thermische meerwaarde niet te doorbreken.

• Beveiligd voor het beton gestort
wordt.
• Snel in montage.
• Geen stelling of ladders nodig
om palen vast te boren door
de muur.
• Buitenmuur kan gemetseld
worden tot tegen de vloerplaat
zonder hinder.
• Degelijk, herbruikbaar en
goedkoop!

Het Lommelse bedrijf Gilbert Steel
Solutions (GSS) ontwikkelde een
revolutionair systeem: GSS-Safe.

Het GSS-Profiel
De voorbije jaren bewees dit randbekistingsprofiel met GSS kliksysteem een gemakkelijk en goedkoop alternatief te zijn voor houten
bekistingen.

Door het gebruik van speciale
haakjes is het profiel tevens uiterst
geschikt voor hogere druklagen, het
aanstorten van predallen en zelfs
voor het storten van monolieten
betonvloeren op houten platen.
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Neem 8 minuten de tijd en bekijk
onze demofilm!
Hier ziet u GSS-Safe in de praktijk.
www.gssbvba.be/nl/content/
demo-film

