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EEn EERstE klas pRoduct 
vooR EEn zEER bEtaalbaRE 
pRijs.
Voortdurende blootstelling aan weersomstandigheden 
kan uw reddingsmateriaal aantasten.

De Guardian reddingsboeikasten zijn vervaardigd uit 
corrosiebestendig Durapol™ polyethyleen en beschermen 
het reddingsmateriaal tegen stormschade. Tevens 
hebben zij een preventieve werking tegen vandalisme 
en diefstal, wat leidt tot een sterke afname in de prijzige 
aanschaf van vervangende reddingsboeikasten.

Guardian Reddingsboeikasten…

ZIJN ZEER OPVALLEND
Goed zichtbaar en onmiddellijk herkenbaar in geval 
van nood.

BESCHERMEN
Het opgeslagen materiaal tegen schadelijke UV-
stralingen.

HEBBEN EEN PREVENTIEVE 
WERKING
Ter voorkoming van diefstal en vandalisme.

ZIJN SNEL EN EENVOUDIG OP 
AFSTAND TE CONTROLEREN
Nieuwe verklikker uit Durapol.

Guardian 750 
Reddingsboeikast
biedt ruimte aan twee B-Line 
reddingsboeien OF één reddingsboei 
(750 mm of 600 mm). 

Guardian 600 
Reddingsboeikast
biedt ruimte aan twee B-Line 
reddingsboeien OF één 600 mm 
reddingsboei.

de Guardian reddingsboeikasten zijn verkrijgbaar 
voor 600 mm en 750 mm reddingsboeien.

ReddingsmateRiaal … van levensbelang!
Guardian™ Reddingsboeikasten



“ModERnisEER uW 
REddinGsMatERiaal vandaaG noG…
EEn GERuststEllEndE GEdacHtE!”
De nieuwe Guardian Reddingsboeikasten kunnen, indien nodig, op 
bestaande Glasdon reddingsboeikastpalen gemonteerd worden. Dit 
maakt de vernieuwing van uw reddingsmateriaal zeer gemakkelijk. 

De werplijn kan stevig om de uitrusting 
worden gelegd en biedt hiermee een 
grote opslagcapaciteit.

De reddingsboei en werplijn kunnen met gebruik van slechts een 
hand in één beweging van de reddingsboeikast worden gehaald.

•  Snel en gemakkelijk systeem om de 
reddingsboei en werplijn uit de kast te 
nemen, wat kostbare seconden bespaart bij 
reddingsacties. 

•  De beheerder kan de werplijn snel in de 
reddingsboeikast opbergen.

•  Geschikt voor werplijnen met verschillende 
diameters en tot wel 50 m lang, zodat u de 
reddingsboeikast met het door u gewenste 
reddingsmateriaal kunt gebruiken. 

•  Corrosie- en vandalismebestendig 
scharnier en scharnierstang.

•  Waterafsluitend, wat beschadiging aan de 
werplijn en reddingsboei door blootstelling 
aan zout water minimaliseert. 

•  De klemsluiting verkleint het risico dat de 
reddingsboeikast open gaat door harde 
wind of golven. 

•  Eenvoudige grafische instructies 
informeren de gebruiker hoe het 
reddingsmateriaal gebruikt moet worden. 

Bevestigingsclips voor 
de reddingsboei en 
werplijn.

Uitsparing om de 
reddingsboei en 
werplijn snel uit de 
kast te nemen.

ReddingsmateRiaal … van levensbelang!
Guardian Ropemaster™

snEl En GEMakkElijk systEEM



Guardian bevestigingsopties
paalbevestiging

verzegeling verklikker uit durapol

De verklikker laat zien dat 
de kast sinds de laatste 
controle NIET IS geopend.

Met een 
roestbestendige

Armortec™ 
coating.

Reling-/hekwerk-
bevestiging

Muurbevestiging

Een middel tegen vandalisme 
en diefstal
De verzegeling breekt wanneer de reddingsboeikast 
geopend wordt en is hiermee een goed middel tegen 
misbruik van het reddingsmateriaal (standaard worden 
er 10 verzegelingen meegeleverd). 
Een verbroken verzegeling licht de beheerder in 
dat de reddingsboeikast geopend is geweest.

Klemsluiting
Houdt het deksel veilig dicht, maar zorgt tevens voor 
een snelle en gemakkelijke toegang in geval van nood.

Verklikker uit Durapol
•  Zorgt voor een snelle en eenvoudige controle vanuit een 

patrouillevoertuig.
•  Eenvoudig opnieuw in te stellen wanneer de 

reddingsboeikast geopend is of wanneer een volledige 
controle wordt uitgevoerd. 

•  Materiaal uit Durapol heeft slechts minimaal onderhoud 
nodig.

indiEn nodiG kunnEn 
dE GuaRdian REddinGs-
boEikastEn EEnvoudiG 
op bEstaandE  
Glasdon REddinGs-
boEikastpalEn  
GEMontEERd WoRdEn

.

Bevestigingsopties
Twee palen zijn beschikbaar voor enerzijds bovengrondse bevestiging en 
anderzijds ondergrondse bevestiging in een betonfundering.

Paalbevestiging
Slechts een persoon is nodig om de reddingsboeikast aan de paal vast te maken 
(in de meeste situaties). Verborgen bevestigingen uit roestvrij staal zorgen voor 
een verhoogde corrosiebestendigheid. 

Extra levensduur 
De standaardpaal wordt beschermd door een roestbestendige Armortec coating 
en heeft hierdoor een langere levensduur. Een roestvrij stalen versie (type 316) is 
tevens op aanvraag verkrijgbaar. 

De verklikker laat zien dat 
de kast sinds de laatste 
controle IS geopend.

E-mail: info@glasdon-europe.com



Guardian opties verkrijgbaar tegen meerprijs

Mini-Ensign™

Automatisch blokkerend 
scharnier voor het deksel
Houdt het deksel open wanneer de 
reddingsboei en werplijn worden 
vervangen.

Inspectieraampje
Geeft de beheerder 
de mogelijkheid om 
te controleren of de 
reddingsboei zich in de 
kast bevindt. 

Personalisatie 
In het midden van de reddingsboeikast bevindt zich een 
rond vlak. Dit vlak kan gepersonaliseerd worden met uw 
naam, logo of instructies. Voor meer informatie verzoeken 
wij u contact op te nemen met een van onze adviseurs.

 

 

 

 

Technische gegevens
Guardian Reddingsboeikasten

Breedte Diepte Hoogte Gewicht Hoogte incl. paal Materiaal
600 mm reddingsboeikast: 768 mm 250 mm 925 mm 9,0 kg 1673 mm Durapol
750 mm reddingsboeikast: 898 mm 250 mm 1065 mm 10,5 kg 1741 mm Durapol
Paal: 100 mm 50 mm 1500 mm 12,5 kg n.v.t. Zacht staal met  
      Armortec coating
Bevestigingen:      RVS

(Let op: Het Ropemaster systeem in de Guardian Reddingsboeikasten kan worden gebruikt voor werplijnen met een 
maximale diameter van 14 mm.)
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