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VEILIG WERKEN BEGINT MET MARQ
Hoogwaardige kwaliteit
Met MARQ kiest u voor klim- en valbeveiligingsproducten van hoogwaardige kwaliteit. Productinnovaties
worden volgens de nieuwste inzichten en de laatste stand der techniek gerealiseerd. Europese testinstituten
bevestigen het telkens weer.

Intelligente eenvoud
Jarenlange praktijkervaring staat garant voor een breed productengamma, waarbij kwaliteit, gebruikscomfort
en slimme details een perfecte combinatie vormen.

Levenslange productgarantie
MARQ staat voor onbeperkte betrouwbaarheid en duurzaamheid, bevestigd middels het MARQ Service Plan.
Levenslange product- en installatiegarantie, gewaarborgd door de fabrikant.

MARQ, een eenmalige investering
die staat als een huis!
MARQ D-Anchor
Het geavanceerde MARQ D-Anchor biedt absolute
zekerheid en kan als stand-alone worden geïnstalleerd
of in combinatie met de componenten van de
kabeltrajectsystemen MARQ Line, MARQ R-Line en
MARQ S-Line. De duurzame (renovatie)overzetmof
zorgt tevens voor een perfecte waterdichting.
MARQ D-Anchor is in overeenstemming met NEN-EN
795:2012 Type A en NPR-CEN/TS 16415:2013.

MARQ DH-Anchor
Het MARQ DH-Anchor heeft een
hoogte van ca. 30 cm en is uitstekend
zichtbaar op gebruiksdaken.

Ergonomisch
Doordacht maatwerk biedt een
ongekend gebruikscomfort.

MARQ DH-Anchor is in
overeenstemming met NEN-EN
795:2012 Type A en NPR-CEN/TS
16415:2013.

Kwaliteitsborging

Excelleren in duurzaamheid

Grensverleggend

Het productieproces maakt
ieder exemplaar van het MARQ
D-Anchor identiek, waardoor
kwaliteitscontroles eenvoudig en
100% betrouwbaar zijn.

Het MARQ D-Anchor is ontwikkeld
met een scherp oog voor mens
en milieu. De unieke bodemplaat
kent voortreffelijke thermische
eigenschappen. Hoogwaardige
materialen garanderen daarnaast
een extreem lange levensduur.

De innovatieve absorptietechniek
zorgt bij activering voor
een minimale belasting van
de bouwkundige constructie.

MARQ R-Line

MARQ PPE

Het kabeltrajectsysteem MARQ R-Line vormt een
twee-eenheid met de MARQ D-Anchor-serie.
Door de innovatieve absorptietechniek wordt
opgewekte energie doeltreffend opgevangen.
Vanzelfsprekend zijn alle componenten voorzien
van een slijtvaste en corrosiebestendige finish.

MARQ PPE omvat een ruim assortiment
persoonlijke beschermingsmiddelen voor
elke situatie. Met diverse harnassen,
leeflijnen, valblokken, karabijnhaken en
accessoires tilt MARQ veilig werken naar
een hoger niveau.

MARQ R-Line is in overeenstemming met NEN-EN
795:2012 Type C en NPR-CEN/TS 16415:2013.

MARQ legt de lat
hoog met de nieuwe
generatie valbeveiliging!

Belangrijke kenmerken MARQ S-Line:

MARQ S-Line
MARQ S-Line is een synthetisch kabeltrajectsysteem met
een onbeperkte levensduur. Voor MARQ S-Line geldt
dan ook een levenslange product- en installatiegarantie,
gewaarborgd middels het MARQ Service Plan. MARQ S-Line
excelleert in sterk veranderlijke weersomstandigheden.
MARQ S-Line is in overeenstemming met NEN-EN 795:2012
Type C en NPR-CEN/TS 16415:2013.

Signaalkleur
Corrosiebestendig
Lange levensduur
Lage dichtheid (soortelijk gewicht)
Tot 100KV geleidingsvrij (optioneel)
Flexibel
Hoge energieabsorptie
Hittebestendig
Uitstekende eigenschappen
m.b.t. spanningscorrosie

MARQ Access
Met een breed gamma kooiladders, gevelladders,
passagebordessen, aanhaakladders en vluchttrappen
biedt MARQ specialistische, modulaire maatoplossingen.

MARQ Signs
Gebodsmarkeringen dragen in
belangrijke mate bij aan een
veilige toetreding en werkplek.
MARQ geeft met een breed
assortiment signaleringen en
gebodspictogrammen een helder
signaal af.

Een verantwoorde werkplek begint
met een veilige toetreding

MARQ Fence
MARQ Fence staat voor robuuste, modulaire en eenvoudig te installeren
hekwerksystemen. Leverbaar in een staande (90° en 70°), een neerklapbare
en een constructieve variant.

www.marqproducts.nl
MARQ wordt gerealiseerd door EnSafe B.V.

