
 

Haagh Protection verkoopt en levert haar goederen uitsluitend onder toepasselijkheid van haar algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, welke op uw 
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In Nederland vonden vorig jaar 93.000 arbeidsongevallen plaats die dusdanig zwaar waren dat 
werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Bijna net zoveel als in de twee jaar daarvoor, 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
In 2019 liep meer dan 3 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar fysiek letsel of geestelijke 
schade op bij een ongeval op de werkplek. 
Veel incidenten zijn het gevolg van struikelen, uitglijden, een verkeerde beweging of zwaar tillen. 
Grotendeels is dit met de juiste maatregelen te voorkomen. 
 
Bijna de helft van de ongevallen vond plaats in de zorg, industrie en handel. Relatief gezien vonden in 
de logistiek, de bouw, het afvalbeheer en bij waterbedrijven de meeste ongevallen plaats. De ICT en 
energiesector tellen relatief de minste incidenten. 
 
Naast de antislip middelen die Haagh Protection verkoopt,  
bieden we al vele jaren onze Variogate systemen aan om  
veilig werken op hoogte te verbeteren.  
 
Voor de aardigheid hebben wij een vergelijk gemaakt tussen  
Variogates en de veiligheidskantelhekken van de  
concurrentie, die we soms tegenkomen als zogenaamd goedkoop alternatief: 
 
Onze kwaliteitsvolle Variogates (TÜV gecertificeerd) worden geproduceerd met S355 sterktestaal, 
dikwandig met kwalitatieve verbindingsmaterialen, bedoeld om arbeidskrachten optimaal te 
beschermen. Veel van de verbindingsmethoden en materiaal van andere producenten zijn kwalitatief 
minder door gebruik van lasonderdelen met weinig laswerk, wat het minder sterk maakt. Daarnaast 
gebruikt Haagh Protection op elk punt dikkere bouten en betere verbindingen, die minder snel zullen 
losraken of bij impact beschadigen. 
 
De zandzakslingerproef is hiervan het beste bewijs: https://www.youtube.com/watch?v=RtBg5tbOz0c 
 
Het gebruik met een Variogate en een standaard kantelhekje is eigenlijk het beste te vergelijken met 
professionele amateur en een product voor een doe-het-zelver. Een professional zal altijd een degelijke 
machine kopen, die lang meegaat en de amateur een goedkope boormachine, goed genoeg is om af 
en toe een gaatje te boren.  
Zoals u begrijpt, is er kwaliteitsverschil, dat de prijs van een Variogate in eerste aanschaf hoger maakt 
maar op lange termijn kosten bespaart. 
 
Haagh Protection biedt u in ieder geval: 

• Meer dan 35 jaar ervaring met doorlaatinrichtingen en veiligheidskantelhekken 

• TUV gecertificeerde producten 

• Eenvoudig te monteren toestellen  

• In praktijk bewezen oplossingen 

• Snelle levertijden en goede service 

• Maatwerk indien gewenst  

De vraag is uiteindelijk: hoe gaat u het beste om met uw en de veiligheid van uw medewerkers bij 
opsteekpunten om, bij het werken op een verdiepingsvloer of mezzanine? 
 
Wij denken dat u het antwoord al weet…. 
 

Meer informatie en de beste oplossingen kunt u vinden via www.variogate.com, info@haagh-
protection.com of via tel. 0161-229559. 
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