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BEVEILIGINGSHARNAS TEGEN VALLEN

LEVERANCIER
CONDOR SAFETY BVBA
Krommebeekstraat 44
B-8930 MENEN
Tel. 056/ 22 50 22
info@condorsafety.be
www.condorsafety.com
PRIJS1 VAN HET HARNAS EN VAN DE OPTIE
Eenheidsprijs zonder optie: 130,35 € zonder BTW, hetzij 157,72 € BTWi (21%).
Beschikbare optie:
Anti-traumasysteem voor de benen, opgeborgen in twee aparte zakjes (een voor elk been) die bevestigd
kunnen worden op het harnas: 4,38 € zonder BTW, hetzij 5,30 € BTWi.
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De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen
voldaan is. Wanneer een prijsherziening toegestaan wordt aan de inschrijver, wordt de nieuwe van toepassing zijnde
prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET BEVEILIGINGSHARNAS TEGEN VALLEN
Model: Full body harness Haberkorn Arax
















Het harnas is conform de norm EN 361.
Het harnas is bestemd om boven de interventiekledij en onder het ademhalingstoestel met open
kringloop te worden gedragen.
Het harnas is bestemd om gebruikt te worden met de vangband met valdemper (perceel 2).
Beschikbare maten: S-XL of XXL.
Gewicht van het harnas: 1250 g.
Biedt weerstand aan een val tot een hoogte van 4 m met een persoon van 140 kg.
Twee verankeringspunten: een op de borst, de andere bovenaan de rug.
Sluiting en mogelijke instelling ter hoogte van elke dij.
Mogelijke instelling van elke bretel met sluiting van het harnas op de borstkas.
Het harnas bestaat uit aramidevezels en kan gebruikt worden in omgevingen met een temperatuur
die maximaal 170°C bedraagt.
Indicatoren op het harnas die veranderen van kleur, van geel naar bruin, als het harnas blootgesteld
wordt aan een te hoge temperatuur of te hoge UV-straling, wat aangeeft dat het harnas
gedeclasseerd moet worden.
Het harnas heeft een levensduur van 12 jaar vanaf de fabricatiedatum.
De leveringsdatum van het harnas moet binnen het jaar na de fabricatiedatum zijn.
Het harnas wordt geleverd in een opbergzak die beschermt tegen UV-straling.

OPLEVERINGSTERMIJN





Opleveringstermijn van het eerste bestelde harnas, te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 10
kalenderdagen.
Opleveringstermijn van de harnassen die besteld werden voor de goedkeuring van het eerste
bestelde harnas, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van het eerste bestelde harnas: 28
kalenderdagen.
Opleveringstermijn van elke bijkomende bestelling van harnassen, te rekenen vanaf de datum van de
bestelling: 28 kalenderdagen.

GARANTIE
Contractuele garantie van 2 jaar op het geheel van de levering.
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDINGEN
Gebruiks- en onderhoudshandleidingen geleverd in de taal van de gebruiker (NL, FR of D).
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BEVESTIGING VAN DE BESTELLING DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID

De volgende keuzes moeten duidelijk vermeld worden – Schrappen wat niet past:
1) Aantal bestelde harnassen:
2) Optie: anti-traumasysteem voor de benen, opgeborgen in twee aparte zakjes (een voor elk been) die
bevestigd kunnen worden op het harnas: JA / NEEN

Bevestigd door

Naam:
Functie:
Zone / Openbare dienst:

Datum:

Handtekening:

De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be
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