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Bariery siatkowe (Safety Net Fan - SNF) firmy Combisafe są 

najnowszym pomysłem ochrony w pracach na wysokościach, 

idealnie dostosowanym do zwartych, wewnątrz miejskich 

lokalizacji, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a ochrona ludzi i 

mienia przed potencjalnymi niebezpieczeństwami jest podstawą.

Bariery siatkowe wyłapują i bezpiecznie zatrzymują spadające 

przedmioty, chroniąc tym samym mienie, przechodniów i 

pracowników budowy oraz zapewniając bezpieczeństwo 

Państwa firmie w przypadku wytoczenia procesu o 

odszkodowanie w razie wypadku.

 

Bariery siatkowe zostały tak zaprojektowane, aby można je 

było łatwo przystosować i aby pasowały do wszystkich metod 

budowlanych. Bariery siatkowe są tak skonfigurowane, aby 

pasowały do wszystkich metod budowlanych, które wymagają 

chwytania i zatrzymywania.

W porównaniu do tradycyjnych metod ochrony, układ 

wentylatorowy ułatwia polepszony dostęp do budowy, 

pozwalając pracownikom działać w miejscach, gdzie konieczne 

jest tymczasowe usunięcie zabezpieczenia krawędzi, pod 

warunkiem stosowania środków powstrzymujących. Bariery 

siatkowe łatwo się składają, zapewniając możliwość pracy 

dźwigów w małej odległości od budynku.

Bariery siatkowe firmy Combisafe są zgodne z europejską 

normą EN1263, system T.

MAŁA ZMIANA DAJE 
ZNACZNĄ RÓŻNICĘ
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Przemysł budowlany jest statystycznie najniebezpieczniejszym sektorem 

do pracy przy 50% ofiar śmiertelnych w wypadkach w przemyśle 

związanym z „pracą na wysokościach"1. Wiele wypadków związanych 

z budową dotyczy upadku pracowników z wysokości; jednak często 

pomijaną, a równie ważną jest liczba przypadków, w których szkodę 

wyrządził spadający przedmiot. Szkody są znacznie większe, gdy projekt 

budowlany jest realizowany w zatłoczonym środowisku miejskim. W 

takich miejscach, gruz niesiony przez wiatr, przypadkowo upuszczone 

narzędzia lub inne przedmioty, takie jak kaski i materiały budowlane, 

np. odlewy betonowe, to codzienność. Mimo że tradycyjne systemy 

zabezpieczeń na krawędzi pomagają zapobiec upadkom, nie ochraniają 

ludzi i mienia przed spadającymi przedmiotami lub gruzem.

Zarówno uszczerbki na zdrowiu osób biorących udział w wypadkach, na 

przykład pracowników budowy czy przechodniów, jak i szkody na mieniu 

wynikające z takich wypadków oraz wypadki wynikające z pracy na 

wysokości w znacznej mierze pochłaniają finanse przemysłu budowlanego 

na skutek pozwów o wartości rzędu milionów złotych rocznie i mogą 

poważnie wpłynąć na reputację zaangażowanych przedsiębiorstw. 

Bariery siatkowe są odpowiedzią na ten problem i stanowią rozwiązanie, 

które chroni pracowników, przechodniów i Państwa majątek.

Źródło1 : HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) - Urazy, których pracownicy doznali 

wskutek wypadku, dotkliwość urazu i przemysł 2009/10 Tabela RIDKIND1 i RIDKIND4.

ZALETY
 Chronią przechodniów

 Chronią pracowników

 Chronią elewację budynku 

 Chronią przejeżdżające pociągi i tramwaje

 Chronią linie splotu kablowego

 Chronią mienie, np samochód

 Wyłapują i zatrzymują gruz

 Unikalny system „Wind Lock" chroni przed silnym wiatrem

 Mogą być dostosowane do nawisów

 Mogą być dostosowane bezpośrednio do stalowych ram

 Mogą być dostosowane do betonowych elementów prefabrykowanych

 Bariery siatkowe mogą być łatwo zainstalowane na rogach

 Szybko i łatwo można zmienić ich położenie

 Łatwo się składają, dając dostęp dla dźwigów

• Mogą być dostosowane do rusztowań

• Mogą być dostosowane do fasad

• Przepuszczają światło do zasłoniętych pomieszczeń

• Dzięki nim firmy nie będą pozywane o odszkodowania 
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Bariery siatkowe wykorzystują sieć klasy B1 i są dostarczane z oczkami 60 mm x 60 mm oraz z siatką na 

gruz 20 mm x 20 mm jako standard; udowodniono, że zapobiegają upadkom przedmiotów o wadze 

do 100 kg z wysokości 6 m, zgodnie z normą EN1263-1 i 2 (siatki bezpieczeństwa). 

Elastyczność siatek wraz z niewielkim odkształceniem ramy zapewniają, że 

uderzenie podczas upadku jest złagodzone, znacząco obniżając ryzyko 

urazu lub upadku przedmiotu na poziom ulicy. Przedmioty nie są 

odbijane lub niszczone, co mogłoby spowodować urazy osób i 

zniszczenie mienia. Siatki B1, które są zgodne z EN1263-1 

i 2 są znacznie mocniejsze niż standardowe metody 

ochrony, będąc również absorbentem energii, 

pochłaniają do 4,4 kJ. Siatka o złożonych 

warstwach może złapać znacznie mniejsze 

drobinki gruzu, chroniąc mienie i osoby 

znajdujące się na poziomie gruntu. Siatki 

mogą być zwinięte w celu odzyskania 

upuszczonych przedmiotów.

Bariery siatkowe zostały opracowane, aby spełnić wymogi bezpieczeństwa 

związane z przedmiotami spadającymi z budynków. Wszystkie tradycyjne 

metody mają ograniczenia, które bariery siatkowe eliminują. Bariery 

siatkowe zostały tak zaprojektowane, że nie tylko wyłapują i zatrzymują 

spadające przedmioty, ale również doskonale się dostosowują i mogą być 

stosowane w każdych warunkach.

BARIERY SIATKOWE

Zatrzymuje i wchłaniaZatrzymuje i wchłania
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Bariery siatkowe są zaprojektowane tak, aby 

dostosować się bezpośrednio do budynku 

(stalowa lub betonowa rama) lub do 

rusztowania za pomocą zestawu specjalnie 

skonstruowanych mocowań. Siatka Standard o 

szerokości 3,3 m, siatka Maxi o szerokości 

4,6 m i opcja Corner o szerokości 3,3 m 

zapewniają, że bariery siatkowe pasują 

niemalże do każdego budynku, nawet do tych 

z nawisami. 

Bariery siatkowe mogą być również szybko 

przeniesione na inną ścianę budynku za 

pomocą dźwigu i są zaprojektowane w taki 

sposób, że można je podnosić wraz z 

postępem budowy. Bariery siatkowe mogą być 

Polepszony dostęp

CZTERY RODZAJE BARIER

Standard 
(10991 - 10996)
• 4,2 metra lub 6 metrów 

długości na 3,3 metra 

szerokości

Maxi 
(10997 - 10999)
• 6 metrów długości 

na 4,6 metra 

szerokości

Corner (Narożne) 
(11000 - 11002)
• 6 metrów długości na 3,3 metry 

szerokości

High Rise 
(Wysokościowe)
• Zaprojektowane, aby wytrzymać 

podmuchy wiatru do 160 km/h

• 100 mm x 100 mm pokrycia 

siatkowego z siatką na gruz 

20 mm x 20 mm**

• 6 metrów długości na 4,6 metra 

szerokości

Jest to specjalne rozwiązanie 
wykonywane jedynie na zamówienie.

nakładane bez konieczności zszywania lub 

stosowania  łączników, lub mogą być zszyte 

razem w zależności od potrzeby. Unikalny 

system „Wind-lock" jest opcjonalny i zapewnia 

ochronę przed wiatrem w czasie wciągania 

przy silnym wietrze.

Bariery siatkowe chronią przyległe budynki 

oraz pojazdy przed spadającymi obiektami, a 

dzięki temu, że są półprzezroczyste 

przepuszczają światło dzienne do zasłoniętych 

przestrzeni i zapewniają normalne 

funkcjonowanie sklepów i chodników. Dzięki 

temu bariery siatkowe są rewelacyjnym 

rozwiązaniem w miejscach, gdzie przestrzeń i 

dostęp do budowy są ograniczone.  

Bardziej przystosowane

Zaprojektowane do łapania przedmiotów i ludzi*. gęstość oczek 60 mm x 60 mm. (w zestawie z siatką na gruz 20 mm x 20 mm)

* Modele Corner i High Rise są zaprojektowane do łapania jedynie przedmiotów.
** Jedynie na części wewnętrznej, nie na części wzbijania.

Dodatkowo bariery siatkowe pozwalają na 

łatwy dostęp do krawędzi, nawet w przypadku, 

gdy standardowe zabezpieczenia krawędzi 

muszą być usunięte, pod warunkiem 

stosowania środków powstrzymujących; mogą 

być również zwinięte przy fasadzie, aby 

umożliwić dostęp dla dźwigu, oraz stosowane 

jako zabezpieczenie przed silnym wiatrem lub 

obfitymi opadami śniegu 
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MOCOWANIE I AKCESORIA

      Opcje mocowania

Średnica 50 mm, 
zaprojektowana specjalnie 
w celu zwiększenia siły i 
wydajności.

    Wzmocniona rura aluminiowa 
(funkcja standardowa)

     Siatka bezpieczeństwa

Specjalistyczny system zapobiegania 
upadkom. Standardowa siatka kategorii 
B1 z oczkami 60 mm x 60 mm i siatką na 
gruz 20 mm x 20 mm. Zgodna z normą 
EN1263, dostępna w trzech różnych 
wersjach i może być mocowana przy 
wykorzystaniu jednego z powyższych 
zamocowań.

Bariery siatkowe dostępne są z wieloma opcjami montażu umożliwiającymi 

przymocowanie produktu do prawie każdego rodzaju budynku.
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Zaczep płyty
(10044)
Zwiększa wysokość platformy 
stania do 185 mm, wzmocniony 
i ukształtowany, aby pasować 
do platerowanych zacisków i 
metalowych pomostów.

Luźny Zaczep płyty
(10964) 
Zaprojektowany do fazy 
przedmontażowej; mur może 
być wybudowany z zaczepem 
na miejscu; pozwala na większą 
elastyczność położenia siatki.

Zaczep rusztowania 
(10440)
Zaprojektowany do mocowania do 
standardowych rusztowań. Dwa 
pionowe zaczepy wymagane do 
przymocowania bariery siatkowej.

Przystawka z otworem 
na hak (10439) 
Umożliwia przymocowanie 
barierek siatkowych do fasady 
budynku, bez jakichkolwiek 
szkód.

Stalowy zacisk 
szczękowy (4542)
Wykorzystywany do przytwierdzania 
barier siatkowych od stalowych ram 
i kolumn w pozycji poziomej.

Wielozacisk
(4537)
Wykorzystywany do zaciskania 
góry platformy stania.
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Rama uskokowa 
(10965/6)

Może być stosowana wraz z 
zaczepem płyty, luźnym zaczepem 
płyty lub może być przykręcona 
bezpośrednio do budynku. 
Umożliwia, aby bariery siatkowe 
były przymocowane na zewnątrz 
budynku, bardzo przydatne w 
przypadku pochyłych fasad.

      Korpus

Trzy rodzaje korpusu
(wybierane zgodnie z 
zapotrzebowaniem)
•    2,5 metra
•    3,0 metry
•    3,5 metra

      Wind-lock (10864)
(funkcja opcjonalna)

Funkcja automatyczna – wyłącza się 
podczas zwijania siatki i włącza podczas 
rozwijania. Pasuje do wszystkich 
specyfikacji barier siatkowych i jest 
wyposażony w funkcję blokowania w 
przypadku, gdy funkcja blokowania 
nie jest wymagana. Nieprzyrostowa, 
pionowa regulacja.

      Zastrzał
(10878) 

Nieprzyrostowy, regulowany 
zastrzał. W połączeniu z 
przedłużeniem 10882 poradzi sobie 
z większymi  stanowiskami do 780 
mm. Bardziej  przystosowalny do 
konstrukcji stalowych i betonowych

      Przedłużenie nogi
(10882)

Przedłużenie o podwójnej funkcji; 
wydłuża zastrzał 10878 dla 
większych cokołów lub wydłuża 
korpus w celu zapewnienia reakcji 
podporowych na ziemi poniżej. 
Prostsze mocowanie jednośrubowe 
o opływowym kształcie. Chroni 
przed wyłapywaniem na ramę.

Akcesoria

      Regulowana 
złączka rurowa 
(10933)
Pozwala poprawić wysokość 
montażu siatki niezależnie od 
regulacji zaczepu płyty, eliminując 
luki. Zwiększona elastyczność 
przy zakrzywionych fasadach.  
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DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ BARIERY 
SIATKOWE FIRMY 
COMBISAFE?

Ze względu na stalowe ramy dużych rozmiarów związanych z tym projektem, 

standardowe zamocowania Combisafe nie pasowały, ale byli w stanie 

dostosować złączenia barierek siatkowych do rozmiaru konstrukcji stalowej. 

Publiczny chodnik i lokalne przedsiębiorstwa nie mogły być zamknięte w trakcie 

trwania budowy i Combisafe był w stanie dostosować standardowe bariery 

siatkowe, przymocowując je do płotu. Bariery siatkowe chroniły przechodniów 

przed spadającym gruzem, przepuszczając w tym samym czasie naturalne 

światło na chodnik. To zagwarantowało przejście dla przechodniów i pozwoliło 

lokalnym przedsiębiorstwo na normalne funkcjonowanie.

“

Gavin Phipps, Starszy kierownik budowy, Heron Tower, Londyn

Kierownicy projektu:

Wszechstronność: Bariery siatkowe mogą być wykorzystywane na 
większości rodzajach budynków i w różnych warunkach, gdzie potrzebna 
jest ochrona i mogą być przesuwane w górę wraz z postępem budowy, aby 
dostosować się do zmieniających się wymagań.

Bezpieczeństwo na placu budowy: Bariery siatkowe zapewniają 
bezpieczeństwo na placu budowy, gdzie ludzie i mienie jest chronione oraz 
są zgodne z normą EN 1263.

Mniejszy wpływ na otoczenie: Sklepy, przedsiębiorstwa, drogi i ruch 
uliczny mogą nadal działać normalnie, a ryzyko skarg i procesu sądowego 
związanego ze spadającym gruzem jest znacznie mniejsze.

Kierownicy ds. Bezpieczeństwa i Higieny

Zwiększone bezpieczeństwo na placu budowy: Bariery siatkowe chronią 

ludzi i mienie przed spadającymi przedmiotami, wyłapując gruz, który nie został 

zatrzymany przez inne systemy. 

Pełne podporządkowanie: Bariery siatkowe zatrzymują spadające przedmioty i 

ludzi zgodnie z normą EN 1263 i BS8437. 

Elastyczne rozwiązanie: Bariery siatkowe to najlepsze rozwiązanie przy 

pracach w centrum miasta i na wysokościach.

Bariery siatkowe oferują wiele korzyści, wyprzedzając zarówno konwencjonalne, jak i profesjonalne 

systemy dostępne w przemyśle budowlanym, i wszystkie posiadają usługę całkowitego wsparcia.

”



USŁUGI PEŁNEGO WSPARCIA COMBISAFE
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Projekt 

Specyfikacje techniczne barierek siatkowych są zebrane razem, aby 

spełnić indywidualne wymogi projektowe. W razie potrzeby, dostępna 

jest usługa dodatkowych rysunków technicznych.

Plac budowy

Dział usług inżynieryjnych Combisafe zapewnia wsparcie techniczne w 

trakcie planowania i instalacji ze strony inżynierów usług budowlanych 

oferujących wsparcie na budowie.

Szkolenie

Pełne szkolenie z zakresu norm bezpieczeństwa, regulacji i instalacji 

barier siatkowych jest dostępne dla wszystkich klientów, którzy zakupili 

bariery siatkowe, zarówno na budowie, jak i w jednym z naszych 

ośrodków szkoleniowych w Europie.

Licencjonowani monterzy

Combisafe dysponuje szeroką siecią licencjonowanych monterów 

działających w całej Europie i ZEA. Pełna lista naszych licencjonowanych 

monterów jest dostępna na naszej stronie internetowej.

                        Wykonawca rusztowania

Przewaga konkurencyjna: Jako dostawca systemu bezpieczeństwa 

oferujemy specjalistyczne produkty odpowiadające na potrzeby klientów, 

będące sprawdzonym i oszczędnym rozwiązaniem. Oferujemy szeroką 

gamę środków ochronnych do prac na wysokościach, zyskując przewagę w 

zakresie różnorodności nad naszą konkurencją.

Łatwość w użyciu: Bariery siatkowe są proste do rozłożenia i mogą być 

szybko przesuwane wraz z postępującym projektem.

Kompatybilność: Bariery siatkowe będą przymocowane bezpośrednio do 

istniejącego rusztowania lub też mogą być przymocowane do większości 

rodzajów budynków, umożliwiając monterowi rusztowania skoncentrowanie 

się na projektach pierwotnie poza jego zasięgiem.

Wyspecjalizowani podwykonawcy

Polepszony dostęp: Możliwość szybkiego zwinięcia barierek siatkowych 

oznacza, że dostęp dźwigów jest zdecydowanie łatwiejszy. 

Zwiększone bezpieczeństwo: Bariery siatkowe zapewniają, że jakiekolwiek 

przypadkowe błędy, jak na przykład upuszczenie materiału lub narzędzia, 

nie spowodują poważnych szkód. 

Wszechstronność: Szeroka gama zamocowań barierek siatkowych może 

być wymieniona w każdym momencie, aby dostosować się do konkretnej 

powierzchni, np. zmiana ze stalowej ramy na betonową. 

Zakup i wynajem

Bariery siatkowe są dostępne do użycia przez sieć Dystrybutorów i 

partnerskich firm wynajmujących w całej Europie i ZEA. Bariery siatkowe 

można również nabyć bezpośrednio od Combisafe.

Combisafe z chęcią odpowie na pytania firm, które są zainteresowane 

włączeniem się do sieci licencjonowanych monterów, jak również firm 

wynajmujących, które niekiedy prowadzą również prace montażowe.
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Projekt: One New Change, Londyn, Zjednoczone Królestwo

Klient: Land Securities

Główny wykonawca: Bovis Lend Lease

Produkty: Stalowe bariery na siatkę, siatka bezpieczeństwa, 

system ładowania Combisafe, stalowa rama barierek na siatkę

Projekt: Maastoren, Rotterdam, Holandia

Klient: OVG Projectontwikkeling bv

Główny wykonawca: BESIX nv

Architekt: Dam & Partners Architecten

Produkty: Bariera z siatki stalowej, słupy 

Elastyczne mocowanie, siatka bezpieczeństwa, Multi Box

Projekt: Towntown, Wiedeń, Austria

Klient: Immobiliendevelopment Wiener Stadtwerke BMG, 

STC Swiss Town Consult AG and Donau-Finanz

Główny wykonawca: STRABAG AG

Produkty: Siatka bezpieczeństwa

Projekt: Heron Tower, Londyn, Zjednoczone Królestwo

Klient: Heron International

Główny wykonawca: Skanska

Produkty: Bariery siatkowe Maxi i siatka bezpieczeństwa
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Projekt: Makkah Clock Tower, Arabia Saudyjska

Klient: Saudi Binladin Company

Główny wykonawca: Cimtas

Produkty: S-System stalowe bariery na siatkę, 

siatka bezpieczeństwa

Projekt: ALDAR Headquarters, Al Raha Beach, Abu Zabi

Klient: ALDAR Properties

Główny wykonawca: ALDAR Laing O`Rourke

Produkty: Siatka bezpieczeństwa

Projekt: DMCC Al Mas Tower, Jumeirah Lake, Dubaj

Klient: NAKHEEL

Główny wykonawca: TAISEI – ACC (JV)

Produkty: Bariera z siatki stalowej, siatka stalowa
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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE • AUSTRIA

PRESTIŻOWE PROJEKTY Z CAŁEGO ŚWIATA
Bariery siatkowe mają udowodnione osiągnięcia i były wykorzystywane w wielu prestiżowych projektach na całym 

świecie począwszy od Aldar Headquarters w Dubaju, De Maastoren Tower w Rotterdamie, a kończąc na The Shard 

building w Londynie.
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