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  Waarom DESSA?
Dankzij de klantgerichtheid en de uitgebreide praktische ervaring, biedt DESSA 
een uitstekende klantenservice voor technische vragen, productinlichtingen 
en ondersteuning ter plaatse. Onze personeelsleden hebben ervaring in 
productontwikkeling en in tijdelijke constructieprojecten.

 Waarde
De producten van DESSA worden voortdurend ontwikkeld om de beste waarde en gebruikservaring te garanderen. 
Alle producten hebben uitstekende veiligheidsvoorzieningen, vereisen minder mankracht en leveren kwaliteit. 
De producten van DESSA worden vervaardigd in een werkomgeving die door TUV is goedgekeurd en zijn volledig 
traceerbaar. Alle producten van DESSA worden zorgvuldig vervaardigd en vermijden de problemen die gepaard gaan 
met het aluminiumlasproces. Ze hebben een minimum aan warmte-invloedszones en de boutgaten zijn zo geplaatst 
dat dergelijke zones worden voorkomen. Alle afgewerkte producten worden op nauwkeurigheid getest en garanderen 
een ongeëvenaarde consistentie.

 Beschikbaarheid
De balken van DESSA worden in reguliere batches vervaardigd en een groot aantal 
is uit voorraad leverbaar, gewoonlijk met bezorging op dezelfde of de volgende 
dag. Het technische en distributiecentrum ligt in Cambridgeshire in het Verenigd 
Koninkrijk, vlak in de buurt van de A1, A14 en M1. DESSA reageert snel op uw 
logistieke vereisten.

Even voorstellen: DESSA
DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety & 
Access) werd in 2010 opgericht door een team 
van toonaangevende Britse steigerdeskundigen. 

DESSA is uitgegroeid tot een grote leverancier 
van tijdelijke dakbedekking- en dakplaatsystemen, 

aluminium tralieliggers, steigertoebehoren, trappen 
en veiligheidsproducten. In 2015 werd DESSA deel van 

de Altrad-bedrijvengroep en het bedrijf ontwikkelt nog 
steeds innovatieve en kosteneffectieve oplossingen.

DESSA biedt ook ontwerpservices en is de enige leverancier 
die aannemers voor hun oplossingen nodig hebben.

 Tijdelijke daksystemen van DESSA
Een beproefd assortiment systemen die al ruim 20 jaar ononderbroken in 
extreme klimaatomstandigheden zijn ingezet. Alle assortimenten zijn licht 
van gewicht en ontworpen voor installatie zonder dat daar een kraan voor 
nodig is. De universele weerbestendige oplossingen zijn geschikt voor zowel 
daken als steigers en de tijdelijke dakbedekkingen van DESSA kunnen worden 
geïnstalleerd met één of twee dakhellingen of gewelfde configuraties 
met de balksystemen van 40, 70, 78 of 133 cm. De unieke technologie 
zonder bouten die door DESSA werd ontwikkeld, betekent dat hele daken 
kunnen worden gebouwd zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De 
dakbedekking va DESSA is geschikt voor elk soort steiger en de voorraad 
wordt optimaal ingezet, aangezien de daksystemen van DESSA bestaan uit 
universele balken die voor normale steigers kunnen worden gebruikt.

 Aluminiumbalken van DESSA
Er zijn veel verschillende universele steigerbalken verkrijgbaar met een diepte 
van 40, 70, 78 en 133 cm en een lengte van 0,5 tot 8 meter. Deze balken zijn licht van gewicht en betaalbaar. Ze 
voldoen aan de strikte vereisten van EN1990, zodat elke balk individueel getraceerd kan worden. De balken van DESSA 
zijn geschikt voor buizen en fittingen en alle soorten modulaire steigers.

 Veiligheidsproducten van DESSA – OneUp™
 Een veiligheidsplatform is van essentieel belang voor steigerconstructeurs, zodat de constructies op elke 
hoogte veilig tot stand kunnen worden gebracht. De OneUp™ is een opvouwbaar en 
gebruiksvriendelijk product. Het heeft een ingebouwde ladder die geschikt is voor 
systeemsteigers en traditionele buissteigers. Het antislipplatform is licht van 
gewicht en geschikt voor een gewicht van 175 kg. Het platform moet samen met 
de benodigde PBM worden gebruikt.

 RANGER™
Het RANGER™-systeem is een snel en eenvoudig alternatief voor 
ladders. Scharniertrappen zijn ontworpen voor traditionele en 
systeemsteigers. Geschikt voor langere steigerprojecten 
als een solide trappenhuis beter aan de vereisten 
voldoet.
•Wordt plat bezorgd en is binnen enkele seconden 
opgesteld
•Eenvoudige voorraad voor alle toepassingen
•Installatie zonder gereedschap

Ontwerp
services 

van DESSA
• Project- en steigerontwerp
• Project- en steigercontrole 
•Productontwerp op maat

 Technische dienst van DESSA
Dankzij de uitgebreide industrie-ervaring op 
managementniveau en in het ontwerpteam levert DESSA 
haar klanten een uitstekende service. DESSA biedt een complete 
ontwerp- en controleservice voor steigerprojecten, tijdelijke 
dakbedekkingsprojecten en productontwerp op maat.

Deze service omvat zo nodig ook bezoeken ter plaatse en is niet 
beperkt tot producten van DESSA. Ook systemen en tijdelijke 
projectontwerpen van derden kunnen worden gecontroleerd.
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