Keuring valblokken
SafetyPro biedt u de mogelijkheid tot de periodieke keuring en inspectie van nagenoeg alle merken
automatische valstopblokken conform de hiervoor geldende richtlijnen en certificeringen.
Onderstaande tarieven hebben betrekking op valblokken van de merken IKAR, Protecta en DBI Sala.
Vraag voor alle overige merken/type valstopblokken geheel vrijblijvend een offerte aan via
info@safetypro.nl
Overige merken die u bij SafetyPro kunt laten keuren zijn o.a.
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Keuring valblokken
Tarieven IKAR valblokken

Inspectie IKAR valstopblok met kabel/band
Handelingen: inspectie band/kabel, rolmechaniek, blokkering, valdemping en schoonmaken

Prijs per stuk
Kabel/ band t/m 3,5 mtr

€ 48,00

Kabel/ band t/m 6 mtr

€ 71,40

Kabel/ band 7 t/m 15 mtr

€ 97,25

Kabel/ band 16 t/m 30 mtr

€ 122,50

Kabel/ band 30 mtr en langer

€ 150,00

Inspectie IKAR valblokken met kabel/band en redlier
Handelingen: inspectie band/kabel, rolmechaniek, blokkering, valdemping en schoonmaken

Prijs per stuk
Kabel/ band t/m 15 mtr

€ 130,50

Kabel/ band 16 t/m 30 mtr

€ 145,00

Kabel/ band 30 mtr en langer

€ 175,00

Keuring valblokken
Tarieven DBI Sala en Protecta valblokken, redding- en evacuatiesystemen

Inspectie DBI Sala & Protecta valstopblok met kabel/band
Prijs per stuk
Kabel/ band t/m 15 mtr

€ 25,00

Kabel/ band 16 t/m 30 mtr

€ 35,00

Kabel/ band > 30 mtr

€ 55,00

Type Protecta JRG

€

Op aanvraag

Inspectie DBI Sala & Protecta valstopblok met kabel/band en redlier
Prijs per stuk
Kabel/ band t/m 15 mtr

€ 35,00

Kabel/ band 16 t/m 30 mtr

€ 45,00

Kabel/ band > 30 mtr

€ 65,00

Type Protecta JRG

€ Op aanvraag

Inspectie DBI Sala & Protecta - Overig
Prijs per stuk
Reddings- en evacuatiesystemen (Roll Gliss, R350, R550, etc.)*

€ 45,00

Lieren (voor lasten én personen)

€ Op aanvraag

* Inclusief apparaat en lijn, overige accessoires worden los berekend

Keuring valblokken

Reparaties
Reparaties vinden plaats op offertebasis.
Afkeur IKAR (en andere merken die voor keuring open moeten):
Bij afkeur van een blok dat voor keuring open gemaakt moet worden worden de volgende kosten in
rekening gebracht;





Valblokken tot 15mtr €17,50Valblokken tot 30 mtr €25,Valblokken ≥30 mtr €40,Redding- & Evacuatiekits: € 50,00

Verzendkosten
Bij zendingen vanaf 25kg rekenen wij een toeslag op de verzendkosten conform kostprijs transport
(kosten per doos € 15,00 of pallettarief á € 50,00). Voor zendingen buiten Nederland doen wij u
graag een voorstel.
Keuring op locatie
Bovenstaande tarieven zijn geldig voor keuring bij SafetyPro (Oosterhout). Neem contact met ons op
omtrent de mogelijkheden voor keuring bij u op locatie.

Keuring valblokken

Overige merken
De volgende merken valstopblokken kunt u bij SafetyPro laten keuren;
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Vraag voor bovenstaande of overige merken geheel vrijblijvend een offerte aan via info@safetypro.nl
Indien geen offerte wordt aangevraagd geschiedt keuring en inspectie op basis van nacalculatie en
retourzending op basis van vooruitbetaling.
Neem voor vragen of advies contact met ons op;

SafetyPro
Denariusstraat 25
4903 RC Oosterhout
Telefoon: +31 (0)76 751 2518
E-mail: info@safetypro.nl

