
* De meeste bevestigingen werken met voorgegoten beton bij gebruik met een gegoten verankering. 

 Deze zijn ook verkrijgbaar bij Combisafe.

Om de steeds veranderende uitdagingen van de moderne bouw aan te kunnen 
hebben we een breed scala aan veelzijdige bevestigingen ontwikkeld die aan de 
hoogste veiligheidsnormen voldoen ongeacht uw bouwstructuur. 

Of u nu een van onze standaardbevestigingen gebruikt of een selectie van het 
ruimste assortiment accessoires op bestelling dat er op de markt is: we bieden een 
naadloze randbeveiliging die volledig kan worden geïntegreerd in uw bouwproces 
en werkprogramma. 

De volgende twee bijlagen zijn een klein voorbeeld van wat Combisafe 
momenteel kan leveren. Als de oplossing die u wenst niet wordt getoond,  
neem dan contact op met ons klantenserviceteam.

C-SYSTEEM / S-SYSTEEM

De ongeëvenaarde veelzijdigheid van de gehele 

SMB-reeks wordt aangevuld door een indrukwekkend 

assortiment bevestigingen. Hiertoe behoren de 

C-systeembevestigingen ontwikkeld voor ronde palen 

die zich laten integreren met traditionele steiger-

koppelingen, terwijl het S-systeem gebruik maakt van 

vierkante palen die in Europa veel worden gebruikt.

Slimmere randbeveiliging

Randbeveiligingssystemen - Bevestigingengids

Brugbevestiging2
Gebruikt als 
randbeveiliging voor 
bruggen, met de 
bouten voor het vaste 
brughek. Kan ook 
worden gebruikt voor 
andere toepassingen.

Brugrandbevestiging3
Een compacte en 
snel aan te brengen 
bevestiging die 
vooral gebruik wordt 
bij de bouw van 
bruggen daar waar de 
wapening aangebracht 
is en bij andere 
uitstekende zaken.

Brug-parapetplaat 4
Verstelbare 
staalplaat met een 
boutverankering die 
voor verwijdering 
rechtstreeks aan de 
buitenkant van de 
bestaande parapet kan 
worden vastgemaakt.

Overstekbevestiging,  
verstelbaar5

Verstelbare 
bevestiging voor 
dakrandbeveiliging.  
De verstelbare 
paalhouder zorgt 
voor flexibiliteit 
bij het plaatsen. 
Wordt gebruikt met 
telescooparm of 
achtersteun. (Niet 
weergegeven)

Overstekbevestiging, 
verstelbaar verlengstuk6

Als standaard 
verstelbare 
overstekbevestiging, 
maar langer voor meer 
flexibiliteit in plaatsing 
van de paal.

Prefab randbevestiging9
Bevestiging die door de 
prefab leverancier aan 
de rand van de breed-
plaat gestort wordt. Kan 
gecombineerd worden 
met verloren randkist. 
Deze oplossing maakt 
het mogelijk de opper-
vlakte te behandelen 
terwijl de randbescher-
ming intact blijft.

Gevel console7
Wordt gebruikt als 
Houder voor een paal 
in de gevel. De con-
sole is ontworpen om 
samen met de Prefab 
randbevestiging maar 
kan ook onafhankelijk 
gebruikt worden.

Precast bevestiging8
Voor gebruik met 
voorgegoten beton 
zodat de Stalen 
Rasterhekken of 
relingen van tevoren 
op de grond in elkaar 
gezet worden voordat 
ze hun plaats getild 
worden.

Plaatdakbevestiging10
Wordt gemonteerd 
op de opstaande rand 
van stalen dakplaten. 
Deze bevestiging 
klemt eenvoudig op de 
opstaande rand tussen 
twee dakplaten. De hoek 
van de Staanderhouder 
kan aan de hellingshoek 
worden aangepast.

Flexibele bevestiging 11
Biedt de mogelijkheid 
een staander op een 
verticaal oppervlak te 
bevestigen. Maximaal 
360 mm verticaal 
verstelbaar.Te gebrui-
ken op balkkruisen, 
wanden, façades, 
schachtwanden, vloer-
randen, enz.

Multiklem14
Deze veelzijdige 
bevestiging kent 
een groot aantal 
toepassingen. Deze 
bevestiging klemt 
horizontaal of 
verticaal over dikten 
van 20 tot 500 mm.

Frontbevestiging12
Verticaal te monteren 
om zowel randbevei-
liging als bekistings-
ondersteuning te 
bieden. Kan ook 
horizontaal worden 
gemonteerd.

Binnenmuurbevestiging13
Wordt op verticale 
oppervlakken gemon-
teerd zoals randen 
van betonplaten, 
opstanden, (schacht)
wanden en dagkanten 
om vloeroppervlakte 
vrij te houden.

Trapbevestiging18
Ter ondersteuning van 
veiligheidsvoorzie-
ningen op trappen. 
Biedt toegang tot het 
bovenoppervlak en 
de onderkant van de 
trap. Creëert ruimte 
voor afwerkingen en 
neuslijsten.

Staal Klem19
Een kleine maar 
stabiele klem voor be-
vestiging op staal. Kan 
op staal met dikten 
tussen 10 en 50 mm 
worden gemonteerd. 
Kan zowel verticaal 
als horizontaal 
gebruikt worden.

Multi Foot15

Gebruikt voor hori-
zontale oppervlakte-
toepassingen. Drie 
steunpunten voor 
een nauwkeurige 
installatie op oneffen 
oppervlaktes.

Kunststofhuls / Kunststofplug16

De eenvoudigste vooraf 
te plannen bevestiging. 
De Kunststofhuls wordt 
op de gewenste lengte 
gesneden en de plug 
wordt erin geklemd. 
Vervolgens wordt de 
huls met de plug in de 
gewenste positie inge-
goten. Compatibel met 
veiligheidsstaander.

Bekistingbevestiging17

Wordt verticaal 
gemonteerd en 
fungeert als steun voor 
randbescherming of 
bekisting. Met een 
enkel ophangpunt kan 
een breed scala aan 
toepassingen worden 
bediend.

Verticale buisbevestiging25
Voor het monteren 
van randbescherming 
aan ronde verticale 
pijpen. Leverbaar in 
twee versies: - 48 mm 
met koppeling voor 
steigerpijpen en een 
76 mm koppeling.

Gelaste mof26
Voor gebruikt in 
voorgeplande 
randbeveiliging. 
De mof wordt in de 
balk gelast en kan 
worden aangepast 
om werkzaamheden 
aan de rand mogelijk 
te maken.

Balkbevestiging21
Voor montage op  
houten bekisting-
balken en bedrijfs-
eigen bekisting-
systemen Er zijn 
twee verschillende 
bekistingsbalken met 
een randdikte van 
40 mm en 60 mm.

Staalbalkklem20
Garandeert stevige 
bevestiging aan stalen 
balken. De bek is ver-
stelbaar om de afstand 
aan te passen of om in 
zowel het horizontale 
als verticale vlak te 
klemmen.

Verticale Klem22
Klemmen voor montage 
op dunne liggers en 
dragers, zoals staalplaat, 
met een dikte van 
0 - 150 mm. Heeft 
omkeerbare kaken en 
kan zowel horizontaal 
als verticaal worden 
gemonteerd.

Variabele hoekbevestiging23
Een bevestiging voor 
schuine of platte da-
ken, randen, wanden, 
enz. De Houder voor 
de staander kan onder 
vijf verschillende 
hoeken tussen 0° en 
90° ten opzichte van 
de basisplaat ingesteld 
worden.

Flexibele bevestiging, variabel 24
Gebaseerd op 
hetzelfde frame 
als de Variabele 
Hoek bevestiging kan 
worden versteld tot 
970 mm. Geschikt 
voor montage op 
façades met een 
lange overstek.

Balkonbevestiging1
Ontworpen voor 
montage in ingegoten 
uitsparingen of 
montagepunten 
voor de permanente 
leuningen. Dankzij de 
grote montagesleuven 
zijn grote variaties in 
onderlinge afstand en 
boutdikte mogelijk.



Productnaam Stalen frame Prefab beton* In sito  
beton/bekisting

Weg- en 
waterbouw

Modulaire 
omhulling

Houten frame

1 Balkonbevestiging • • • •

2 Brugbevestiging • • • • •

3 Brugrandbevestiging • • •

4 Brug-parapetplaat • • •

5 Overstekbevestiging, verstelbaar •

6 Overstekbevestiging,  
verstelbaar verlengstuk •

7 Gevel console • • • •

8 Precast bevestiging • • •

9 Prefab randbevestiging • • •

10 Plaatdakbevestiging •

11 Flexibele bevestiging • • • • • •

12 Frontbevestiging • •

13 Binnenmuurbevestiging • • • •

14 Multiklem • • • • • •

15 Multi Foot • • • • •

16 Kunststofhuls / Kunststofplug • • •

17 Bekistingbevestiging • •

18 Trapbevestiging • • • • • •

19 Staal Klem •

20 Staalbalkklem • •

21 Balkbevestiging • • •

22 Verticale Klem • • • • •

23 Variabele hoekbevestiging • • • • • •

24 Flexibele bevestiging, variabel • • • • •

25 Verticale buisbevestiging • • • • • •

26 Gelaste mof • • •
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