
Combisafe stålnettingsbarriere

LETT
STÅLREKKVERKSNETT

Vi tar kantsikring til
nye høyder.



Bruksområder  

Den lette barrieren er utviklet for å fungere som et sikkerhetssystem i nesten alle 
utfordrende bygg- og anleggsmiljøer. Det fleksible bruksområdet gjør at den kan 
brukes på bakken eller i høyden og på alle stadier i byggeprosjektet. Et utvalg av 
tilleggsutstyr gjør at den lette barrieren kan brukes i en rekke miljøer.

Smart planlegging er sentralt for sikkerheten på arbeidsplassen, og derfor vil vi arbeide 
med kundene våre fra starten av slik at de får mest mulig ut av kantsikringssystemene 
våre samt forbedret produktivitet på arbeidsplassen og reduserte ledetider.

Denne lette barrieren bidrar ikke bare til å forhindre ulykker på arbeidsplassen, 
men også til å ivareta arbeidernes gode helse.  

I et bygg- og anleggsmiljø er det alltid høy risiko for fallskader, men også for skader 
i forbindelse med dagligdagse oppgaver. Den nye stålnettingsbarrieren er lett og 
enkel å løfte og flytte på, slik at den kan bidra til å redusere muskelskader og tretthet 
på arbeidsplassen. Dette gagner bedriften på flere områder fordi sykdomsfraværet 
reduseres, produktiviteten øker og tretthet som kan forårsake skader og fall, reduseres 
når den ansatte er mindre sliten og mer fokusert.

Honeywell har gjennom årene bygget en plattform basert på 
erfaringen vår fra bygg- og anleggsbransjen, og tilegnet oss  
kunnskap derfra. Honeywell hjelper deg med sikkerhetsbeslutninger 
på arbeidsplassen.

DET LETTE 
OG FLEKSIBLE 
ALTERNATIVET
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Combisafe-produktene fra Honeywell har løsninger som er tilgjengelige for de fleste 
undersektorene innen bygg og anlegg, og er effektive, allsidige og enkle å montere. 
Fordi vi har bransjens største utvalg av tilleggsutstyr og tilbehør, kan du regne med 
at vi finner en løsning som oppfyller dine behov. Når du velger Honeywell Combisafe, 
velger du ekspertisen til en ekte markedsleder som tar alle faktorer med i beregningen, 
og alle produktene våre er testet i henhold til en uovertruffen standard.

Honeywell Combisafe har samarbeidet med kundene og lyttet til behovene i bransjen 
for å presentere en ny versjon av den populære stålrekkverksnett, og introduserer 
markedet for en ny, lett versjon.
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Bygg- og anleggsbransjen har en av de høyeste 
gjennomsnittsforekomstene av muskel- og skjelettlidelse. Stadig  
løfting av tung vekt er en av de største grunnene til muskel- og 
skjelettlidelser og en drivkraft i utformingen av de nye nettene
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FAKTA OM ULYKKER PÅ 
ARBEIDSPLASSEN
• Det var 3876 dødsulykker 

på arbeidsplassen i EU-28 
i løpet av 2015, noe som er 
en økning på 102 dødsfall 
sammenlignet med året før.

•  Mer enn en femtedel 
av alle dødsulykker på 
arbeidsplassen i EU-
28 forekom i bygg- og 
anleggssektoren.

•  I 2015 var tre fjerdedeler av 
alle ikke-dødelige ulykker på 
arbeidsplassen i EU-28 enten 
sår og overfladiske skader, 
lem ut av ledd, forstuing og 
strekk eller hjernerystelse og 
interne skader.

*Kilde – https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Accidents_at_
work_statisticsat_work_statistics

Kilde: http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1617.pdf
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Bransjer med flere tilfeller av muskel- og skjelettlidelser hadde som 
gjennomsnitt

Muskel- og skjelettlidelser ut ifra 
berørt område, 2016/17
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To versjoner er tilgjengelige: Begge er de letteste 
rekkverksnettene i stål som noensinne er laget  
(vekt per meter) i klasse A og klasse ABC

EGENSKAPER OG 
FORDELER

FORDELER VED  
KLASSE ABC
• I samsvar med EN 13374 

klasse ABC

• Tett nettingskonstruksjon 
som bidrar til å redusere 
avfall som faller ned

• 14,2 kg

FORDELER VED KLASSE ABC
VS. FORDELER VED KLASSE A

FORDELER VED  
KLASSE AA
• I samsvar med EN 13374 

klasse A

• Stort nett som gjør 
barrieren så lett som 
mulig, og som lar små 
komponenter gå  
gjennom barrieren

• 12,2 kg

• Fullstendig kompatibel med 
de tidligere barrierene og 
barrieresystemene

Fotlisten er lukket 
og returnert 
for forbedret 
oppsamling 
av avfall ved 
platekanten

Høy fotlist 
for ekstra 
beskyttelse

Fleksibelt nett  
for å redusere 
faren for skader 
hvis noen faller  
i barrieren

Robust retur for å 
maksimere holdbarheten 
til barrieren

Nye rekkverk for fantastisk styrke 
mot horisontal last

Sveiset nett 
i toppklasse 
for bedre 
motstand og 
holdbarhet

Forsterkede 
sidestenger 
for å redusere 
skader under 
håndtering
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SKU-nr. Navn

3240 Stålrekkverksnett ABC 2,6 m

3241 Stålrekkverksnett ABC 1,5 m

3242 Stålrekkverksnett ABC 1,8 m

3245 Stålrekkverksnett A 2,6 m

3246 Stålrekkverksnett A 1,5 m

3247 Stålrekkverksnett A 2,0m

3248 Stålrekkverksnett A 0,9 m

3249 Stålrekkverksnett A 0,5 m

Klasse ABC

Klasse A

SKU-nr. Navn

3260 Overdel 2,6 m

3261 Overdel 1,5 m

3263 Utvidet overdel 2,6 m

3264 Utvidet overdel 1,5 m

3266 Utvidet overdel XL  2,6 m

3267 Utvidet overdel XL 1,5 m

BESTILLINGSI- 
FORMASJON

BESTILLINGSINFORMASJON



Med det bransjeledende stålrekkverksnett systemet (SMB) i spissen inneholder 
utvalget vårt nyskapende løsninger som POWER POST-systemet, som er en rask, 
sterk og allsidig friksjonsstolpe for kantsikring til betongarbeid.

Hele produktporteføljen leveres med et svært omfattende utvalg av fester, stolper og 
tilbehør for å sikre at produktene kan brukes overalt.

Mange av Combisafe-produktene er utformet for forhåndsmontering på bakken for å 
øke sikkerheten ytterligere, slik at de fullt ut kan integreres med bygningselementene 
før de løftes på plass.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på bildet nedenfor eller gå til 
nettstedet vårt – www.combisafe.com

VI LEVERER  
KOMPLETT  
KANTSIKRING

Produktporteføljen vår omfatter et stort utvalg 
av produktsystemer som egner seg for de fleste 
utfordringer i bygg- og anleggsbransjen. 
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INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

T.: 00 800 3344 2803 (gratis nummer i Europa)
T.: +44 (0) 1698 647 087 (betalt nummer)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Hvis du vil ha mer informasjon om hele
utvalget av løsninger og tjenester fra
Honeywell Combisafe, kan du ta kontakt
med den lokale salgsrepresentanten
for Honeywell Combisafe
www.combisafe.com 

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Nordic AB
Strandbadsvägen 15
SE-252 29 Helsingborg – Sverige
Kundeservice: +46 42 88 200
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com


