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Uw veiligheid in drie toepassingen

Van conceptontwikkeling tot realisatie

Wij bieden oplossingen aan voor uw veiligheid bij:

JOMY biedt u een geïntegreerde totaaloplossing, gaande

• Evacuatie bij brand uit openbare of privégebouwen

van conceptontwikkeling en engineering tot productie

zoals scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen,

en plaatsing en desgewenst ook onderhoud. Zo heeft u

ambassades, rusthuizen, hotels, appartementen,

één aanspreekpunt, is het design optimaal afgestemd

privéwoningen, enz.;

op de praktijk en worden onaangename verrassingen

• Toegang op hoogte;

vermeden. Onze fabriek en ontwerpers zijn uitgerust

• Onderhoud en reinigen van gevels en daken.

met de laatste technologieën in ons vak.

Oplossingen op maat, gebaseerd op een
modulair gamma

Internationaal en onafhankelijk
JOMY is een onafhankelijke Belgische onderneming,

Onze kracht ligt in ons modulaire gamma, bestaande

gevestigd ten noorden van Luik. Sinds haar oprichting

uit vijf productgroepen (zie volgende blz.). Wij combi-

door Gilbert Loix in 1968 kent zij een onafgebroken

neren deze modulaire elementen tot een oplossing op

en gezonde groei. Wij bespreken graag samen met u

maat, zonder telkens het warm water weer uit te vin-

onze referenties verspreid over meer dan 35 landen

den. Zo vermijden wij onnodige ontwikkelingskosten,

wereldwijd. Aarzel niet om ons te contacteren voor een

vertragingen en risico’s. Onze modulaire producten zijn

gratis prijsofferte.

het resultaat van een onafgebroken evolutie, van talloze
realisaties en van een expertise die over meer dan 35
jaar werd opgebouwd.
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Samenstelling

Geïntegreerd concept

Onze building maintenance units bestaan uit een mo-

Op basis van de speciicaties van het gebouw werkt

biele werkstructuur en één of meerdere rails waarover

JOMY een of meerdere concepten uit. Steunend op onze

deze beweegt.

ervaring waken wij erover dat deze concepten ook reali-

Van op de mobiele werkstructuur kan men veilig aan de

seerbaar zijn en voldoende gebruiksgemak bieden.

gevel werken (onderhoud, reiniging). De werkstructuur
wordt ontworpen om te beantwoorden aan uw speci-

MOBIELE GEVELTOEGaNG

ieke eisen. Ze kan verschillende vormen aannemen:

Gondels

een hangladder met of zonder verticaal verplaatsbaar

Wij fabriceren ook hangbruggen op maat voor ruitenwas-

platform, een verstevigde ladder (verticaal, schuin of

sers als onderdeel van toegangssystemen van derden.

horizontaal), een trap, een platform met of zonder telescopische delen, enz.
De vaste rails, bevestigd aan het gebouw, dragen de
werkstructuur, die erover beweegt. Meestal gebeurt
deze beweging door zich af te duwen of via manuele
aandrijving (dus zonder motor). JOMY biedt twee rails
aan: rond en I-vormig. In het eerste geval rust de structuur op de rail, in het tweede geval hangt de structuur
aan de rail.
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