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Slijtvaste antislip-oplossingen voor val- en slippreventie

XTRA GRIP

BOPLAN

Dé Fabrikant in Superieur Veiligheidsmateriaal
Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte
veiligheidssystemen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat
de bescherming van mensen, voertuigen, gebouwen en infrastructuur.
We maken uitsluitend gebruik van hoogwaardige en buitengewoon
sterke kunststoffen, waardoor de eigenschappen van traditionele grondstoffen geen rol meer spelen.
De modulaire systemen van Boplan zijn de meest innovatieve op de
markt en worden gebruikt voor de beveiliging van industriële gebouwen,
magazijnen, productiehallen, luchthavens, boorplatformen en (petro)
chemische sites. Wij bieden de juiste oplossing voor elke specifieke toepassing.

Slijtvaste antislip-oplossingen voor val- en slippreventie
Uitglijden en vallen: het lijkt onbeduidend, maar toch is dit de tweede voornaamste oorzaak van ongevallen op de
werkvloer en in openbare ruimtes. De gevolgen gaan van schrik en gêne tot ernstige verwondingen. XTRA GRIP
beperkt in hoge mate het gevaar op uitglijden in alle mogelijke risicosituaties, zoals in de buurt van trappen, ladders,
platformen, gangpaden, laadperrons, doorgangen, werkplatformen, toegangshellingen, industriële vloeren, enz. XTRA
GRIP bestaat uit meerdere, hoogtechnologische lagen sterke kunststof waarin antislipdeeltjes verwerkt zijn die niet
loskomen als erover wordt gereden en die ook hun veilige en betrouwbare werking behouden als ze nat zijn. XTRA
GRIP is een duurzaam, slagvast en onderhoudsvrij loopvlak dat uitglijden onmogelijk maakt.

Door onze passie voor kwaliteit en zin voor vernieuwing zijn we uitge
groeid tot één van de toonaangevende bedrijven in de sector. Alle
producten en systemen worden vooraf aan tests onderworpen om te
verzekeren dat ze aan de strengste normen voldoen.

ONZE MISSIE:
Boplan engageert zich ertoe uitzonderlijke producten te ont
wikkelen die de bestaande standaarden in industriële veiligheid uitdagen! Via de passie en constante drang naar vernieuwing van onze getalenteerde en toegewijde medewerkers
streven we ernaar de verwachtingen van onze klanten te
overtreffen.

ENKELE VAN ONZE KLANTEN:

Slijtvaste carborundumdeeltjes
(korrelgrootte naar wens)

Brandwerende optie

Gekleurde topcoating
bestand tegen chemicaliën

Duurzaam en slijtvast
Gebruiksvriendelijk
Op maat gemaakt
Eenvoudige plaatsing

Met glasvezel versterkte
kunststofbasis
Zeer sterk kunsthars
(gekleurd)

ONTDEK DE UNIEKE VOORDELEN VAN XTRA GRIP
Vaste, ingewerkte antislipdeeltjes · duurzame meerlaagse constructie · minimale
uitvaltijd · algemene toepassingen · gebruiksklaar
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PRODUCTEN

Ontdek ons ruime productaanbod
XTRA GRIP is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, wat de loopvlakken geschikt maakt voor nagenoeg alle
toepassingen. XTRA GRIP is verkrijgbaar in standaardplaten, platen met een laag profiel en in uitvoeringen voor
traptreden of laddersporten. Bovendien is ook alle maatwerk mogelijk (formaat, dikte, samenstelling en kleur). Alle
onderdelen van XTRA GRIP worden volledig gebruiksklaar geleverd in het door u gewenste formaat.

XTRA GRIP PLATEN
De XTRA GRIP platen zijn ontworpen voor alle effen vloeren.
Ze zijn standaard verkrijgbaar in 3 kleuren (geel, grijs en
zwart) (of op aanvraag in eender welke andere RAL-kleur),
met 3 deeltjesgroottes (S, M of L) en ze worden geleverd in
het gewenste formaat of in productielengte.

XTRA GRIP TRAPTREDEN
De XTRA GRIP traptreden zijn bedoeld voor alle normale
trappen en treden. Ze zijn standaard verkrijgbaar in 3 kleuren
(geel, grijs en zwart) (of op aanvraag in eender welke andere
RAL-kleur), met 3 deeltjesgroottes (S, M of L) en ze worden
geleverd in het gewenste formaat of in productielengte.

XTRA GRIP PROFIELEN
XTRA GRIP profielen zijn bedoeld voor alle toepassingen in
industriële en openbare omgevingen. Ze zijn standaard verkrijgbaar in 1 kleur (geel) (of op aanvraag in eender welke
andere RAL-kleur) en ze worden geleverd in een formaat of
lengte naar wens.

Xtra Grip plaat / industriële vloeren

Xtra Grip plaat / industriële vloeren

Xtra Grip traptreden / werkplatformen

Xtra Grip traptreden / trappen

Xtra Grip platen - traptreden / trappen en platform in traanplaat

Xtra Grip profielen / toegang tot machines

Xtra Grip platen / laadbruggen

Xtra Grip traptreden / trappen
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voor meer informatie over onze producten,
diensten en wereldwijd dealernetwerk
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+32 (0)56 20 64 20
info@boplan.com

+33 (0)1 80 88 47 32
info@boplan.fr

+49 (0)6026 999 51 90
info@boplan.de

+31 (0)85 13 07 500
info@boplan.nl

Boplan Spain
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08002 Barcelona
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Boplan UK
Science Centre Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU
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Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024
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+34 936 81 66 88
info@boplan.es

+44 (0)1902 82 4280
info@boplan.co.uk

+1 678-890-5906
info@boplan.us

VOLG ONS

ONTDEK ONS VOLLEDIG GAMMA:

Modulaire aanrijdingsbeveiligingssysteem
uit flexibel polymeer

Industriële veiligheidspoorten
voor een robuuste valbescherming

Onverwoestbare vloermarkering
die professionaliteit uitstraalt

Beschermende bumpers
om verwondingen of schade te voorkomen

