
Valbeveiligingssysteem voor dak, wand en plafond



Wij laten ons leiden 
 
door vijf kernWaarden:

Veiligheid boVen alles

Focus op de klant

kwaliteit door eenVoud

alleen het allerbeste is goed genoeg

problemen bestaan niet

ga voor onze volledige Xsphilosophy naar xsplatforms.com

Bij XsPlatforms vinden we dat iedereen die op hoogte 
werkt, dat veilig en eenvoudig moet kunnen doen. of 
je nu onderhoud uitvoert op een dak of de ramen wast 
van de hoogste wolkenkrabber ter wereld: iedereen 
moet  waar dan ook veilig kunnen werken op hoogte.

XsPhilosoPhy:
gedreven door 

innovatie



een doorBraak in 
Werken oP hoogte
het linkedPro systeem is het eerste en enige  
valbeveiligingssysteem ter wereld waarbij  
meerdere leeflijnen geplaatst kunnen worden  
op één ankerpunt. 

linkedPro is ontwikkeld vanuit de gedachte dat 
werken op hoogte nóg veiliger, nóg gemakkelijker  
en nóg efficiënter kan. 

veiliger, omdat meerdere gebruikers elkaar kunnen 
passeren zonder zich los te hoeven koppelen. 

gebruiks  vrien de lijker, vanwege eenvoud in gebruik 
en installatie. 

efficiënter, omdat er tot zes gebruikers van het 
systeem gebruik kunnen maken met optimale bewe-
gingsvrijheid. 



Op één ankerpunt van een LinkedPro leeflijntraject kunnen in totaal drie 

lijnen worden geplaatst. Elkaar passeren op het LinkedPro systeem kan 

volkomen veilig en gemakkelijk zonder dat gebruikers zich los moeten  

koppelen. 

Bij wand- en plafondsystemen, waarbij passeerzones vaak beperkt en smal 

zijn, neemt LinkedPro risico’s weg voor de gebruiker. Doordat gebruikers 

hun eigen leeflijn hebben, kunnen ze elkaar eenvoudig en veilig passeren. 

Ook op daken kunnen deze risico’s weggenomen worden door de leeflij-

nen aan weerszijden van het systeem te monteren en meer bewegings-

vrijheid te creëren. 

economische slimheid
LinkedPro  combineert veiligheid en gebruikersgemak met economisch 

voordeel. Er kunnen meer personen gebruik maken van één systeem 

met minder benodigde valbeveiligingsmiddelen. Bovendien is de snelle  

installatiemethode kostenbesparend.

veilig Passeren zonder loskoPPelen
linkedPro biedt een logische oplossing voor 
een onlogische veiligheidskwestie: gebruikers 
moeten zichzelf loskoppelen van een leeflijn om 
medegebruiker(s) te passeren. vanuit onze missie 
om werken op hoogte veiliger te maken hebben wij 
linkedPro ontwikkeld: het enige valbeveiligings-
systeem dat loskoppelen bij meerdere gebruikers 
onnodig maakt. 



installatie van linkedPro is snel en eenvoudig. 
alle componenten vormen samen in een handomdraai 
een volledig ankerpunt met geïntegreerde valdemper. 

snelle installatie 
of eenvoudige uitBreiding

Slechts één doorboring is genoeg om een LinkedPro ankerpunt ste-

vig op het dak te bevestigen. Deze methode zorgt voor een minimale 

impact op de constructie en is geschikt voor een groot aantal type  

daken en materialen. Alle XSPlatforms ankerpunten hebben een fraai  

design en kunnen netjes worden afgewerkt waardoor de impact op het dak  

minimaal is. 

uitbreiding Van bestaand Xslinked sYsteem
Met enkele snelle en eenvoudige handelingen kan een standaard  

XSPlatforms leeflijnsysteem geschikt worden gemaakt voor meerdere 

gebruikers. Het XSLinked systeem is eenvoudig en kostenefficiënt uit te 

breiden naar LinkedPro, door de benodigde extra Pro-componenten toe 

te voegen aan bestaande ankerpunten. Deze blijven geheel intact. Ook 

leeflijnsystemen op wand of plafond zijn gemakkelijk uit te breiden naar 

LinkedPro.

 



het linkedPro systeem is verkrijgbaar in uitvoeringen voor alle typen 
daken, wanden en plafonds zodat er op elke locatie een veilige werkplek 
gecreëerd kan worden. natuurlijk voldoen alle uitvoeringen van het 
linkedPro systeem ruimschoots aan de strengste internationale normen.

voor elke situatie  
een Passende oPlossing



wand
Valbeveiliging is niet alleen nodig bij werkzaam-

heden op daken. Er wordt ook regelmatig langs 

wanden op hoogte gewerkt. Dankzij het  

LinkedPro wandsysteem profiteren gebruikers 

van optimale veilig heid en bewegingsvrijheid. 

Met slechts twee leeflijnen kunnen twee tot vier 

personen gebruik maken van één wandsysteem.

 ■ Geschikt voor nagenoeg elk type wand

 ■ Twee leeflijnen per traject

 ■ Geschikt voor één tot vier gebruikers

 ■ Geschikt voor systemen op heup-  

en schouderhoogte

dak
Bij het LinkedPro daksysteem is het mogelijk om 

met twee tot zes gebruikers tegelijkertijd op één 

systeem (met maximaal drie leeflijnen) vastgekop-

peld te zijn. De gebruikers zijn permanent gezekerd 

en genieten van optimale bewegingsvrijheid aan 

beide kanten van de leeflijnen.

 ■ Geschikt voor nagenoeg elk type dak

 ■ Minimaal twee en maximaal drie staalkabels

 ■ Geschikt voor één tot zes gebruikers

 ■ Duidelijke signalering mogelijk door  

gekleurde scheidingsstukken

 ■ Mogelijkheid om bestaande XSLinked  

trajecten uit te breiden naar LinkedPro

plaFond
Waar mogelijkheden voor een dak- of wand systeem 

niet aanwezig zijn, biedt het LinkedPro  

plafondsysteem uitkomst. Ideaal voor smalle 

werkoppervlaktes, zoals bij glazenwasserswerk-

zaamheden langs luifels. 

 ■ Geschikt voor nagenoeg elk type plafond

 ■ Geschikt voor één tot vier gebruikers

 ■ Twee leeflijnen per traject

 ■ Goedkoper en flexibeler dan  

overheadrailsystemen



eén van de meest praktische voordelen van het linkedPro leeflijnsysteem is de flexibiliteit bij toepassing op 
daken. op één systeem kunnen de leeflijnen op verschillende manieren toegepast worden. er zijn meerdere  
configuraties mogelijk die linkedPro het meest praktische en gebruiksvriendelijke systeem op de markt maken. 
en dankzij het XsPoint zijn alle opstellingen ook nog eens honderd procent veilig.

Meerdere routes Met  
een leeflijnsysteeM 

plaatsing Van de leeFliJnen
Als de werkzaamheden die op het dak uitgevoerd dienen te worden aan één kant van het systeem plaatsvinden, kan gekozen worden voor de standaard-

opstelling. Bij deze opstelling worden de leeflijnen aan dezelfde zijde van het ankerpunt bevestigd. Maar in situatie waarin er aan twee kanten van het sys-

teem gewerkt moet worden, kan ook voor een andere opstelling gekozen worden. Hierbij worden één of meerdere leeflijnen aan de tegenovergestelde 

zijden bevestigd. Deze opstelling maakt het voor de gebruikers ook gemakkelijker om elkaar te passeren. 

meerdere routes met kleurmarkering
Naast het voordeel dat meerdere gebruikers elkaar veilig kunnen passeren, biedt LinkedPro nog iets extra’s. Door het modulaire karakter kunnen op 

hetzelfde systeem meerdere routes op het dak gerealiseerd worden. Met gekleurde tussenstukken (‘Spacers’), kunnen routes zo gewenst gemarkeerd 

worden of kunnen zones met struikelgevaar aangeduid worden.

Meerdere routesMontage aan beide zijden



Veilig en gebruiksVriendeliJk 
Het LinkedPro systeem kan uitgebreid worden met een XSPoint: een toe-

gangspunt dat het onmogelijk maakt op een onveilige plek af te koppelen van 

de leeflijn. Omdat het LinkedPro systeem bestaat uit meerdere lijnen, en er 

met meerdere mensen op gewerkt wordt, zal het ook vaker nodig zijn dat de 

meeloper een bepaalde hoek kan maken. De XSSlider Pro biedt dan uitkomst. 

De XSSlider Pro kan eenvoudig een hoek maken van maximaal 40° dankzij de 

toevoeging van de geïntegreerde ‘guiding sleeve’ (een roterende buis). Zodra 

de ‘guiding sleeve’ tegen de tussenbeugel aan komt, draai hij automatisch in 

de juiste stand waardoor tussenstukken en bochten moeiteloos gepasseerd 

kunnen worden. 

Xsslider Pro 
& XsPoint

 uniVerseel toepasbaar Voor dak, wand en plaFond 
Het LinkedPro systeem met de XSSlider Pro is geschikt voor toepassing op dak 

en wand, en kan op zowel beton, staal als steen geïnstalleerd worden. Vooral bij 

wandsystemen, waarbij het vaker noodzakelijk is dat de meeloper een bepaalde 

hoek maakt, biedt de XSSlider Pro voordeel. 

Voor plafondsystemen is er de XSSlider overhead Pro, die volgens hetzelfde 

principe als de XSlider Pro werkt. De XSSlider overhead Pro maakt het mogelijk 

om tot een hoek van 40° schuin onder het plafondsysteem te werken.

oVeral geZekerd dankZiJ het Xspoint
De XSSlider Pro en overhead Pro kunnen uitsluitend gebruikt worden in 

com- binatie met een XSPoint. Dit is een speciaal aan- en ontkoppelingspunt 

voor de XSSlider, dat het onmogelijk maakt voor gebruikers om zich op een  

willekeurige plek vast of los te koppelen aan en van de leeflijn. Dit kan namelijk 

uitsluitend via een XSPoint, in een honderd procent veilige zone.



Het LinkedPro systeem is het enige systeem 

op de markt waarbij meerdere gebruikers veilig 

gebruik kunnen maken van hetzelfde leeflijn-

traject. En door LinkedPro te combineren met een 

XSPoint-toegangspunt kan nog meer veiligheid 

voor de gebruiker gecreëerd worden. Gevaarlijke 

situaties worden vermeden omdat de gebruiker 

zich uitsluitend in een veilige zone kan aan- en 

afhaken.

Het XSImpact Pro ankerpunt heeft een intelligent 

reactiemechanisme, dat meebuigt in de richting 

van een eventuele val en de daarbij vrijgekomen 

energie absorbeert. Hierdoor kunnen er grotere 

afstanden tussen twee ankerpunten overbrugt 

worden en zijn er minder ankerpunten nodig dan 

bij vergelijkbare systemen.

Ook het wand- en plafondtraject beschikken over 

een geïntegreerde valdemper in de vorm van de  

XSDynamic.

Net als bij de standaard XSLinked systemen  

garandeert XSPlatforms een snelle en eenvou-

dige installatie door middel van één anker per  

ankpunt. LinkedPro is zodanig ontworpen dat de  

installatie maar liefst vier tot vijf keer sneller is 

dan vergelijkbare valbeveiligingssystemen. 

De geïntegreerde valdemper in de XSImpact Pro 

en XSDynamic zorgt ervoor dat zelfs zeer lichte 

en fragiele dak-, wand- en plafondconstructies 

bij een val niet beschadigd raken.

De ankperunten zijn op alle typen daken,  

wanden en plafonds te gebruiken, dankzij het 

hoge absorptievermogen van de ingebouwde 

valdemper. Er zijn montagesets beschikbaar 

voor verschillende soorten dakbedekking.

Door het gebruik van sterke ankerpunten en 

meerdere leeflijnen kunnen wel tot zes perso-

nen tegelijkertijd veilig en comfortabel werken 

op een LinkedPro leeflijntraject. Hierdoor kan 

het werk sneller en efficiënter uitgevoerd wor-

den. Iets waar niet alleen de gebruikers, maar 

ook de gebouw eigenaren en opdrachtgevers 

van profiteren.  

Het LinkedPro systeem is modulair en kan in  

diverse configuraties worden toegepast, variërend 

van één tot drie lijnen. Ook reeds geïnstalleerde  

XSLinked trajecten zijn eenvoudig en voordelig uit 

te breiden naar een LinkedPro systeem. 

maXimale 
Veiligheid

meerdere 
gebruikers

geïntegreerde 
Valdemping

snelle 
installatie

bescherming 
Van de 

constructie

uniVerseel 
toepasbaar

modulair en 
FleXibel

unieke 
eigenschaPPen



voor alle sectoren
Wij begrijpen de uitdagingen waarmee gebruikers in diverse sectoren  

te maken hebben bij werkzaamheden op hoogte. dankzij deze kennis  

en onze innovatieve technologieën en producten kunnen we altijd de 

juiste oplossing bieden voor branchespecifieke situaties en behoeften. 

Ons LinkedPro productportfolio bevat standaard- en maat-

werkoplossingen voor onder andere de volgende toepas-

singsgebieden:

 ■ Petrochemie  

 ■ Woning- en utiliteitsbouw  

 ■ Industrie  

 ■ Transport en logistiek  

 ■ Maritiem

 ■ Telecommunicatie  

 ■ Energie



linkedPro in de Praktijk



proJect
Klant:   De Boer Roof Safety Solutions

Architect:   Vanhecke & Suls

Locatie:   Schoten, België

Sector:   Utiliteitsbouw

Systeem:   LinkedPro daksysteem voor groendak  

  en LinkedPro plafondsysteem

“Door de ligging van het pand aan het Albertkanaal kan de optredende wind zeer krachtig zijn. Het is 

bij dit pand van zeer groot belang dat de glazenwassers moeiteloos en veilig toegang hebben tot de 

grote oppervlakte van de raampartijen. Met het LinkedPro systeem kunnen de glazenwassers elkaar op 

het relatief kleine werkoppervlak gemakkelijk passeren, zonder zichzelf los te hoeven koppelen. Dankzij 

het LinkedPro systeem zijn de onderhoudswerkzaamheden sneller, efficiënter en goedkoper uit te  

voeren.”

 

Koen de Maesschalk,  

Business Unit Manager  

De Boer Roof Safety Solutions



ongeëVenaard gebruiksgemak
Het maken van een exacte berekening voor horizontale leeflijnsystemen 

vergt veel specifieke kennis, onder andere van de geldende veiligheidsnormen 

en rekenregels. En dat is precies waar we het voor u gemak kelijker maken. 

ODIN berekent zeer eenvoudig welke krachten kunnen vrijkomen bij een 

eventuele val en geeft een uitgebreid advies over het vereiste valbeveili-

gingssysteem.

Bereken de juiste oPlossing 
waarom odin?
  Nauwkeurig en betrouwbaar

  Meest volledige tool in zijn soort

  Eenvoudig en snel in gebruik

 Geen uitgebreide voorkennis nodig

  Professioneel en passend adviesrapport 

  Kostenefficiënt

 Preventief inzicht in én inspelen  

     op veiligheidsrisico’s 

  Overal en op elk moment toegankelijk:  

     vanaf desktop, smartphone of tablet

     ODIN-tool.com

Bij XSPlatforms vinden we dat iedereen die op hoogte werkt, dat veilig 

en eenvoudig moet kunnen doen. Vanuit deze ambitie hebben wij ODIN 

ontwikkeld. Een unieke online calculatietool waarmee u voor vrijwel  

iedere werksituatie op hoogte gemakkelijk, betrouwbaar en snel de juiste  

val beveiligingsoplossing kunt berekenen. 









 





 



XSPlatforms ontwikkelt baanbrekende oplossingen voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Van het ontwerpen en fabriceren, tot het monteren, inspecteren en beheren van 

systemen voor geveltoegang. Ook verzorgt XSPlatforms – vanuit vestigingen in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika – gebruikerstrainingen,  

 risico-inventarisaties en consultancydiensten.

over Xsplatforms

oplossingen van Xsplatforms kenmerken zich door fraai en duurzaam design, hoge betrouwbaarheid, ongekend gebruiksgemak en praktische innovaties. het portfolio omvat: 

ValbeVeiliging

maximale permanente veiligheid wordt u 

geboden door onze hekwerken en leeflijn-
systemen. met minimale schade aan daken 

en snelle montage behoren onze producten 

voor (mobiele) valbeveil ig ing tot de beste 

ter wereld. alle val beveiligings oplossingen 

zijn ontworpen met de gebruiker in  
gedachten: praktisch, veilig en eenvoudig. 

geVelonderhoudsinstallaties

eisen voor veiligheid worden elke dag 

strenger. om een minimale impact op de 

architectuur van een gebouw te ver zekeren, 

zijn al onze oplossingen voor gevel onder-
houd op maat gemaakt en aangepast aan 

de specifieke karakteri stieken van een 
gebouw. uitgerust met de nieuwste 

technische functies bieden onze gondels 

en dakwagens maximale veiligheid voor 

de gebruiker.

hangbrugsYstemen

Het kan altijd beter. Met die kernwaarde 
in gedachten is ons team van ontwerpers 

met een nieuw, gepatenteerd ontwerp 

voor hangbruginstallaties gekomen. Veilig 

bij opbouw, tijdens het gebruik en bij  
demontage. dit revolutionaire systeem 

biedt gebruikers meer bewegingsvrijheid, 
veiliger gebruik en eenvoudiger transport. 

steigersYstemen

Onze steigersystemen zijn makkelijker en 
veiliger te monteren dan tot nu toe voor  

mogelijk werd gehouden. steigers die de 

voordelen van rolsteigers en doorloop-
steigers combineren en gebruikers optimale 

flexibiliteit en veilig heid bieden.

Xsplatforms kantoren
(landen met) Xsplatforms partners



Neder land  (hoofdkantoor )  -  Europa ,  Az ië -Ocean ië ,  Midden-Oosten,  Noord -  en  Zu id -Amer ika .

in fo@xsplat forms.com  1 .1


