
* Useimmat kiinnikkeet soveltuvat elementtirakenteisille betonilaatoille käytettäessä yhdessä valetun ankkurin kanssa. 

 Tällaisia kiinnikkeitä on saatavissa myös Combisafelta.

Olemme kehittäneet laajan valikoiman monipuolisia kiinnikkeitä vastataksemme 

nykyaikaisen rakennusteollisuuden yhä muuttuviin haasteisiin. Kiinnikkeemme 

tarjoavat parasta turvallisuutta rakennuksen tyypistä riippumatta. 

Valitset sitten jonkin vakiokiinnikkeistämme tai tuotteen markkinoiden laajimmasta 

erikoistuotevalikoimasta tarjoamme käyttöösi saumatonta putoamissuojausta, joka 

sopii täydellisesti rakennusprosessiin ja työskentelytapaan. 

Esittelemme alla muutamia kiinnikkeitä Combisafen tämänhetkisestä valikoimasta. 

Jos et löydä tarvitsemaasi tuotetta, ota yhteys asiakaspalveluumme.

C-JÄRJESTELMÄ/S-JÄRJESTELMÄ

SMB-sarjan monipuolista käyttöä tukee laaja 

valikoima kiinnikkeitä. Valikoimaan kuuluvat 

C-järjestelmän kiinnikkeet, jotka on tarkoitettu 

pyöreille tolpille yhdistettynä perinteisten telineiden 

liittimiin, sekä S-järjestelmä, jota käytetään laajasti 

Euroopassa neliskulmaisten tolppien kanssa.

Fiksumpi putoamissuojaus

Putoamissuojausjärjestelmät – Kiinnikeopas

Sillan kiinnike2

Tarkoitettu siltojen 
putoamissuo-
jaukseen pysyviin 
pulttikiinnitteisiin 
siltakaiteisiin. 
Soveltuu myös 
useisiin muihin 
ratkaisuihin.

Sillan reunakiinnike3

Kompakti ja 
nopeasti asen-
nettava kiinnike, 
joka on tarkoitettu 
pääasiassa 
rakenneliitoksiin 
siltatöissä ja muissa 
aloituspalkkisovel-
luksissa. 

Sillan kaidelevy 4

Säädettävä teräslevy, 
jonka pultin jalka 
voidaan kiinnittää 
suoraan olemassa 
olevan kaiteen 
ulkoreunaan ennen 
poistamista.

Säädettävä räystäskiinnike5

Säädettävä kat-
totuolikiinnike. 
Säädettävän tolppa-
pidikkeen avulla suo-
jakaiteen voi säätää 
oikeaan asentoon. 
Käytetään yhdessä 
teleskooppituen tai 
takatuen kanssa. (ei 
kuvassa)

Säädettävä räystäskiinnike, 
jatkomalli6

Kuten säädettävä 
räystäskiinnike, 
mutta pituus 
tuo lisää 
mahdollisuuksia 
tolpan sijaintiin.

Välipohjarakenteen  
reunakiinnike9

Elementtirakenteisille 
betonilaatoille 
tarkoitettu kiinnike, 
jonka avulla SMB-
kaide tai suojakaiteet 
voidaan asentaa 
valmiiksi maassa 
ennen nostoa 
paikalleen.

Julkisivun haka7

Käytetään tolpan 
kiinnittämiseen 
pystypinnoilla. Su-
unniteltu toimimaan 
välipohjarakenteen 
reunakiinnikkeen 
kanssa, mutta 
voidaan asentaa 
myös yksinään.

Välipohjarakenteen kiinnike8

Kiinnike valetaan 
välipohjaan tehtaalla. 
Mukana toimitetaan 
220 mm:n holkki, 
joka asennetaan en-
nen valun tekemistä. 
Mahdollistaa turval-
lisen työskentelyn 
tasoituksen ja muiden 
pintatöiden aikana.

Levyn kynteen kiinnike10

Kiinnitetään levyn 
kynteen peltika-
toilla. Kiinnike 
puristuu helposti 
saumaan, ja tolppa-
kiinnikkeen kulma 
säädetään sen 
jälkeen sopivaksi 
katon kaltevuuden 
mukaan.

Säädettävä kiinnike 11

Säädettävän 
tolppakiinnikkeen 
avulla suojaverkon 
voi asentaa jopa 
360 mm:n päähän 
pystypinnalle 
palkkirakenteisiin, 
seinään, julkisivuun, 
laatan reunan ulko-
syrjälle.

Monitoimipidike14

Monipuolinen 
pidike useisiin eri 
käyttötarkoituksiin. 
Voidaan käyttää 
pysty- tai 
vaaka-asennossa 
paksuuden ollessa 
20–500 mm.

Etukiinnike12

Asennetaan pystyyn 
ja käytetään sekä 
putoamissuojak-
iinnikkeenä että 
päätytukena.  
Voidaan asentaa 
myös vaakasuuntaan.

Pielikiinnike13

Lattiapinta jää 
vapaaksi, sillä 
kiinnike asennetaan 
pystypinnoille, 
kuten välipohjan 
reunaan, 
pystytukiin, seiniin, 
ulkoseinäaukkoihin 
ja ovenpieliin.

Porraskiinnike18

Tukee portaisiin 
asennettuja 
järjestelmiä 
mahdollistaen 
kulun sekä ylä- että 
alatasolle. Jättää 
tilaa pintalattiaa ja 
reunuksia varten.

Teräspidike19

Pieni ja 
kestävä pidike 
teräskiinnityksiin. 
Teräksen 
paksuus voi olla 
10–50 mm pysty- 
tai vaakatasossa.

Monitoimijalka15

Käytetään 
vaakasuorilla 
alustoilla. 
Voidaan asentaa 
epätasaisellekin 
pinnalle kolmen 
tukipisteen ansiosta.

Valuholkki/muovitulppa16

Yksinkertainen 
valmiskiinnike, joka 
on katkaistu halutun 
mittaiseksi. Tukitaan 
muovitulpalla 
ennen valamista 
välipohjaan. Yhteen-
sopiva kaidetolpan 
kanssa.

Päätykiinnike17

Asennetaan pystysu-
untaan ja käytetään 
sekä putoamissuo-
jakiinnikkeenä että 
päätysuojatukena. 
Yksi kiinnityskohta 
mahdollistaa kiinnik-
keen monipuolisen 
käytön.

Pystyputkikiinnike25

Käytetään 
putoamissuojauksen 
kiinnittämiseen 
pystysuuntaisiin 
pyöreisiin putkiin. 
Saatavana on kaksi 
mallia: 48 mm, 
jossa lukitsin 
kaideputkille, sekä 
76 mm:n lukitsin.

Hitsattu kanta26

Käytetään 
putoamissuojauksen 
suunnittelussa. 
Kanta on hitsattu 
palkkiin, ja sitä 
voidaan säätää, 
jotta voidaan 
työskennellä laatan 
reunalla.

Palkinpäätykiinnike21

Käytetään muot-
tipalkkikiinnityksissä 
ja järjestelmämu-
oteissa. Muotti-
palkin koon mukaan 
voidaan valita kaksi 
eri laipan paksuutta: 
40 mm ja 60 mm. 

Teräspalkkipidike20

Varmistaa teräspalk-
kien ja -tolppien 
turvallisen kiinni-
tyksen. Palkkikenkiä 
voi kääntää eri 
asentoon etäisyyden 
kasvattamiseksi tai 
pienentämiseksi 
sekä vaaka- että 
pystysuunnassa.

Pystypidike22

Pidike kiin-
nittää ohuista 
tangoista paksuihin 
teräslevyihin 
koossa 0–150 mm. 
Käännettävät palk-
kikengät. Voidaan 
asentaa pysty- tai 
vaakatasoon.

Kulmakiinnike23

Kiinike kalteville 
tai tasakatoille, 
välipohjiin, seiniin 
jne. Kiinnikkeen voi 
sovittaa pohjalevyyn 
viiteen kulmaan 
0–90°.

Säädettävä kulmakiinnike 24

Perustuu samaan 
perusrunkoon kuin 
kulmakiinnike ja 
voidaan säätää 
970 mm:n 
saakka. Soveltuu 
julkisivuihin, joihin 
tulee leveä räystäs.

Parvekekiinnike1

Suunniteltu 
valukanaviin 
tai kiinteiden, 
pysyvien kaiteiden 
kiinnikkeisiin. 
Asennuslovet 
mahdollistavat 
suuret läpimitta-  
ja etäisyysvaihtelut.



Tuotenimi Teräsrunko Kuorilaatta* Paikalla valettava 
betoni / laudoitus

Yhdyskuntara
kentaminen

Modulaarinen 
pysäytys

järjestelmä
Puurunko

1 Parvekekiinnike • • • •

2 Sillan kiinnike • • • • •

3 Sillan reunakiinnike • • •

4 Sillan kaidelevy • • •

5 Säädettävä räystäskiinnike •

6 Säädettävä räystäskiinnike, jatkomalli •

7 Julkisivun haka • • • •

8 Välipohjarakenteen kiinnike • • •

9 Välipohjarakenteen reunakiinnike • • •

10 Levyn kynteen kiinnike •

11 Säädettävä kiinnike • • • • • •

12 Etukiinnike • •

13 Pielikiinnike • • • •

14 Monitoimipidike • • • • • •

15 Monitoimijalka • • • • •

16 Valuholkki/muovitulppa • • •

17 Päätykiinnike • •

18 Porraskiinnike • • • • • •

19 Teräspidike •

20 Teräspalkkipidike • •

21 Palkinpäätykiinnike • • •

22 Pystypidike • • • • •

23 Kulmakiinnike • • • • • •

24 Säädettävä kulmakiinnike • • • • •

25 Pystyputkikiinnike • • • • • •

26 Hitsattu kanta • • •
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