GFE®
Reddingsboeikasten

De redding is altijd nabij

Wij redden mensenlevens
Dankzij de GFE®- reddingsboeikasten is de redding altijd in de buurt.
Overal waar er water is (van stromen, rivieren, meren, parken tot industriële
opvangbekkens) hangt de GFE®- reddingsboeikast op zijn plaats. Want een
GFE®- reddingsboeikast die op een goed zichtbare plaats is bevestigd, kan vele
mensenlevens redden.
Belangrijk is dat reddingsboeikasten veilig en duurzaam bevestigd kunnen
worden. Daarom kunnen de GFE®- reddingsboeikasten zowel op paal, reling als
muur worden vastgehecht. Ze zijn tevens van op grote afstand goed zichtbaar
en herkenbaar als reddingsboeikast.

Gesloten GFE®
Beschermt de reddingsboei tegen alle weersomstandigheden maar is toch
makkelijk en snel door iedereen te openen. Het luik blijft open staan (het deksel
sluit vertraagd) waardoor de handen vrij zijn om de reddingsboei en reddingslijn
vast te nemen. Het touw van de werplijn (30 of 50 meter) kan eenvoudig
opgeborgen worden. Tevens is er plaats voorzien voor een boeilijnhouder.
• De GFE 24 geschikt voor boeien van 600 mm
• De GFE 30 geschikt voor boeien van 750 mm

GFE® 30 Plex
Boei en lijn zijn altijd zichtbaar in
deze kast met doorschijnend deksel.
Uitsluitend geschikt voor boeien van
750 mm.

Reddingshaak
Vervaardigd uit gecomprimeerd
verzinkt staal van 14 mm met een
steel in aluminium van 6 meter.

40 x 60 mm

GFE® 30/60

GFE® 30/100

Kan aan een paal van
2000 mm of 1500
mm met voetplaat en
4 bevestigingsgaten
M10 bevestigd worden.
Plaatsing van deze palen
om de 400 meter is
ideaal.

Kan aan een paal van
2100 mm of 1600
mm met voetplaat en
4 bevestigingsgaten
M10 bevestigd worden.
Plaatsing van deze palen
om de 400 meter is
ideaal.
100 x 60 mm

Open model GFE® 30
• Afmetingen 840 mm x 840 mm
• Dikte 207 mm
• Doorschijnend plexi deksel appart
te verkrijgen

GFE® 30
De kast is opgehangen aan de reling
met behulp van de voorverzinkte
beugel. Op het deksel werd een
afbeelding van een reddingsboei en
de naam “Life Buoy” verwerkt.

Technische beschrijving
De GFE®- reddingsboeikasten zijn vervaardigd uit duurzaam slagvast
polyethyleen. Dit materiaal is bestand tegen vele chemicaliën en tijdens
het productieproces werd het felrood gekleurd in de massa. Het kan ook in
een oranje kleur maar enkel op bestelling. Het duurzaam materiaal is UVbestendig en kleurvast. In de GFE®- reddingsboeikast kan men verschillende
maten van boeien opbergen. Het speciaal ontwikkeld scharnier is corrosievrij
en beschermt tegen vandalisme. Centraal in de reddingsboeikast wordt
een polypropyleen werplijn opgeborgen. Het knevelslot houdt het deksel in
alle omstandigheden goed gesloten en is in geval van nood door iedereen
steeds makkelijk te openen. GFE®- reddingsboeikasten zijn niet alleen een
oplossing op lange termijn maar vooral een duurzame oplossing bij de
veiligheidsuitrustingen, zeker op plaatsen waar mensen in de buurt van water
vertoeven.

Technische specificaties
Type GFE 24
Diameter 600 mm
Buitenafmetingen: 780 x 685 x 190 mm
Gewicht van de GFE® - kast: 7,5 kg
Type GFE 30
Diameter 750 mm
Buitenafmetingen: 940 x 875 x 202 mm
Gewicht van de GFE® - kast: 11,5 kg
Alle kasten zijn voorzien van een genormaliseerde reddingsboei met
een diameter van 600 mm (met een kunststof werplijn van 30 meter)
of 750 mm (met een kunststof werplijn van 30 en 50 meter) met een
diameter van 8 mm. Het deksel wordt afgesloten door een knevelslot.

www.reddingsboeikasten.be
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