QuikDeck®: the best Suspended
Access Solution in the world
QuikDeck® is één van de innovatieve
producten die door de fusie tussen
Brand Energy & Infrastructure Services
en Safway als access oplossing wordt
toegevoegd aan het producten- en
dienstenaanbod van de gehele wereld
wijde organisatie.
Het door Safway ontwikkelde QuikDeck®
modulair werkplatform is uitermate
geschikt voor toepassingen in de
marktsegmenten offshore, infrastructuur
en industrie. Het modulaire platform
ontwerp van het QuikDeck® Suspended
Access-systeem kan met slechts een paar
basiscomponenten worden opgebouwd
en tot bijna iedere vorm of grootte

passend worden samengesteld.
Met QuikDeck® wordt een stabiele, vlakke
en open ruimte gecreëerd. Er zijn geen
ongelijke werkvlakken, waardoor teams
snel en veilig kunnen werken.
QuikDeck® bestaat uit een klein aantal
basiscomponenten: liggers, hoekpunten,
pinnen, vloerdeelsteunen, liggerklemmen,
kettingen, multiplex vloerdelen, relingen
en kantplanken. QuikDeck® kan “in de
lucht” worden samengesteld of op de
grond om vervolgens in positie gehesen
te worden. Materieel kan ook worden
herplaatst naargelang de werkzaamheden
vorderen om zo materiaalkosten
uit te sparen.

De effectiviteit van dit systeem zorgt
ervoor dat teams snelle installatietijden
kunnen realiseren. QuikDeck® is speciaal
ontwikkeld om arbeidskosten terug te
dringen. Bovendien kan ieder onderdeel
gemakkelijk door één persoon worden
gehanteerd en vereist geen speciale
gereedschappen om in elkaar te zetten.
BRAND biedt QuikDeck®-diensten voor
opbouwen en demontage met onze
speciaal opgeleide monteurs, om er zeker
van te zijn dat de steiger veilig en efficiënt
wordt opgebouwd.

Groot draagvermogen
Voor vrijwel alle toepassingen heeft
QuikDeck® een groot draagvermogen.
Afhankelijk van de samenstelling en de
afstand tussen de ophangpunten kan het
draagvermogen variëren van 122 kg/m2
tot meer dan 366 kg/m2. Alle stalen
structuurdelen zijn thermisch gegalvani
seerd om volledige draagkracht en een
lange levensduur te behouden. Dit unieke
toegangssysteem ontleent zijn kracht aan
stalen structuurdelen - dus niet aan
staalkabels. De stabiele, vlakke en open
ruimte die QuikDeck® biedt kan het
productieniveau verhogen en kosten
verlagen ten opzichte van concurrerende
hangende toegangssystemen.

QuikDeck® veiligheid en diensten
Om de veiligheid van teams te waarborgen
levert BRAND ook de engineeringdiensten
met tekeningen en berekeningen voor een
veilige montage van QuikDeck®.
Het systeem voldoet aan hoge eisen die
gesteld worden aan veiligheid en heeft
een veiligheidsfactor van 4 op 1.

