
Seinäkonsoli

SEINÄKONSOLI

TASORATKAISU VAIKEAKULKUISIIN RAKENTEISIIN

COMBISAFEN® seinäkonsoli on moduulirakenteinen, kevyt, nopeasti 

asennettava työtasojärjestelmä, joka voidaan kiinnittää rakennusten 

ulkorakenteisiin. Se mahdollistaa kulkemisen korkealla tarvitsematta 

rajoittaa alapuolista aluetta esimerkiksi pystyttämällä telineitä.

Kevyt järjestelmä sisältää tason, joka riippuu 

rakenteista tai kiinnitetään rakenteisiin tukien 

avulla ja muodostetaan kulkutaso. Tasot 

toimivat myös kaidejärjestelmän kaidetolppien 

ja kaiteiden tukena kulkutason ulkopuolella.

Järjestelmään on saatavissa monia eri 

tukivaihtoehtoja ja joustava valikoima 

kannattimia erilaisia rakenteita varten.  

Kevyet, suhteellisen pienet komponentit 

mahdollistavat myös järjestelmän asentamisen 

vaikeisiin paikkoihin, kuten siltoihin ja kanaviin. 

Raskainkin osa painaa vain 25 kg.



www.combisafe.com

SEINÄKONSOLIN OMINAISUUDET JA HYÖDYT

Ominaisuudet ja hyödyt

• Muodostaa työskentelytason rakennuksen

reunalle.

• Laaja valikoima kiinnikkeitä.

• Yksinkertainen ja helppo asentaa.

• Soveltuu moniin eri tilanteisiin.

• Säädettävä korkeus.

• Kaiteet, jalkalista ja työskentelytaso yhdessä.

• Esiasennus tehdään maassa.

• Kevyen painon ansiosta helppo kuljettaa.

• Estää asiattomien henkilöiden pääsyn

telineille.

• Seinäkonsoli on testattu ja hyväksytty

standardien AFS 1990:12 ja SFS-EN 12811-

1 mukaisesti.

Tekniset tiedot

• Konsolien välinen suurin sallittu väli on 2,4 m.

• Työtason suurin sallittu kuorma on

kuormitusluokka 3 standardin

SFS-EN 12811-1 mukaisesti.

• Kulkutason suurin sallittu kuorma on

200 kg/m2.

• Suurin sallittu pistekuorma on 100 kg.

Joustava ratkaisu

COMBISAFEN® seinäkonsolia käytetään usein paikoissa, jossa lattialla seisova teline rajoittaisi muuta 

työtä tai olisi liian kallis. Koska se asennetaan korkealle, se vaikeuttaa luvatonta pääsyä ja estää 

esimerkiksi murrot. Näin rakennuksen turvallisuus paranee. 

Järjestelmä on erittäin joustava, joten se sopii kaiken muotoisiin rakennuksiin. Toisiinsa limittyvät 

kulkutasot on helppo säätää tukirakenteensa ansiosta, joten saumakohtiin ei tule kohoumia eikä 

pykäliä. Saatavana on nurkkakappaleita ja jopa itsestään sulkeutuvia portteja, joilla pääsyä voidaan 

rajoittaa. Kulkutasossa on valmiina jalkalista ja päädyssä ruuviosa, joka täydentää suojauksen. 

Kulkutason suurin sallittu kuorma on 200 kg/m2 ja konsolien suurin sallittu väli 2,4 m. Saatavana on 

myös uloketasojärjestelmä, joka kiinnitetään suoraan laatan reunoihin. Näin saadaan paikallinen 

kulkuyhteys seinämuottien ympärille jne.


