
* De fleste festene fungerer med ferdigstøpt betong når de brukes med innstøpt forankring. 

 Disse er også tilgjengelige fra Combisafe.

For å håndtere de stadig skiftende utfordringene i moderne byggeprosjekter, har vi 

utviklet en lang rekke allsidige fester som tilfredsstiller de strengest sikkerhetskrav, 

uansett bygningstype. 

Enten man bruker et av våre standardfester eller et utvalg fra det største sortimentet 

av spesialbestilte fester på markedet, tilbyr vi sømløse kantsikringsløsninger som 

integreres fullstendig i byggeprosessen og arbeidsprogrammet. 

Følgende fester er et lite utvalg av det Combisafe kan levere for øyeblikket.  

Hvis løsningen du ønsker ikke vises, kan du kontakte vår kundeservice.

C-SYSTEM / S-SYSTEM

Den uovertrufne allsidigheten i SMB-serien suppleres 

med et stort utvalg fester. Dette inkluderer C-System-

fester utformet for runde stolper som integreres med 

tradisjonelle stillasfester, mens S-System bruker 

firkantede stolper, som er mye brukt i Europa.

Smartere kantsikring

Kantsikringssystemer - brosjyre over festeinnretninger

Brofeste2

Brukes som 
rekkverksfeste for 
broer ved hjelp av 
boltene som brukes 
til den permanente 
brobarrieren. Kan 
også brukes til 
andre formål.

Brokantfeste3

Et kompakt feste 
som raskt settes i 
bruk, hovedsakelig 
utformet for 
konstruksjonsledd 
på bro-
konstruksjoner 
og andre bjelke-
anvendelser.

Brystvernsplate 4

Justerbar stålplate 
med bolthylse som 
kan festes direkte 
på utsiden av 
det eksisterende 
brystvernet før 
demontering.

Takfotfeste, justerbart5

Justerbart feste for 
sikring av takkant. 
Den justerbare 
stolpeholderen 
gir fleksibilitet i 
posisjoneringen. 
Brukes sammen med 
teleskoparm eller 
bakstøtte (ikke vist).

Takfotfeste, justerbart, for-
lengelse6

Som standard 
takfotfeste, men 
lengre for mer 
fleksibilitet i 
stolpeplasseringen.

Plattendekke kantfeste9

For bruk med ferdig-
støpte betongplater, 
der SMB eller sikker-
hetsrekkverk kan 
forhåndsmonteres 
på bakkenivå før de 
løftes på plass.

Fasadearm7

Brukes til å gi 
en støttesokkel 
på en vertikal 
flate. Utformet 
til å fungere med 
Plattendekke 
kantfeste, men 
kan monteres 
uavhengig.

Plattendekke feste8

Festet plasseres 
og støpes inn i en 
ferdigstøpt enhet ved 
fabrikken. Leveres 
med en 220 mm 
hylse som settes inn 
før støpemasse helles 
over. Gir sikker 
ad komst for over-
glatting eller annet 
overflatearbeid.

Platefalsfeste10

For feste i plate-
falsen på bånddekte 
platetak. Festet 
monteres på falsen, 
og stolpefestet 
justeres deretter inn 
etter takvinkelen.

Fleksfeste 11

Gjør det mulig å 
feste en stolpe som 
kan justeres opptil 
360 mm ut fra en 
vertikal flate. Brukes 
til bjelker, vegger, 
fasader, sjaktvegger 
osv.

Multitvinge14

Dette er et allsidig 
feste som kan 
brukes til en rekke 
formål. Kan spennes 
fast vertikalt eller 
horisontalt over et 
spenn fra 20 mm til 
500 mm.

Frontfeste12

Festes vertikalt og 
brukes både som 
kantsikringsfeste 
og avstengerstøtte. 
Kan også monteres 
horisontalt.

Smygvinkelfeste13

Monteres på 
vertikale flater som 
hvelvingskanter, 
bjelker, vegger, 
sjaktflater og 
dørsmygvinkelen. 
Legger ikke beslag 
på gulvflate.

Trappefeste18

Brukes til å montere 
systemet i trapper, 
og gir adkomst 
både til over- og 
undersiden. Gir 
plass for utspring 
o.l.

Ståltvinge19

Lite og stabilt 
tvingefeste for 
stålgods. Kan festes 
på stål mellom 
10 mm og 50 mm 
både horisontalt og 
vertikalt.

Multifot15

Brukes for 
horisontale 
over flater. De tre 
støttepunktene gir 
nøyaktig montering 
på ujevne flater.

Innstøpningshylse/plastplugg16

Enkelt forhånd-
splanlagt feste som 
kuttes til ønsket 
lengde og utstyres 
med en plastplugg 
før det støpes 
inn i hvelvingen. 
Kompatibel med 
rekkverksstolpe.

Avstengerfeste17

Festes vertikalt og 
brukes både som 
kantsikringsfeste og 
avstengerstøtte. Med 
et enkelt festepunkt 
kan du dekke en 
rekke bruksområder.

Vertikalrørfeste25

Brukes til å feste 
kantsikring på 
vertikale, runde 
rør. Det finnes to 
modeller – en med 
48 mm kobling for 
stillasrør og en med 
76 mm kobling.

Sveiset hylse26

For bruk på 
forhåndsplanlagt 
kantsikring. Hylsen 
sveises til bjelken 
og kan justeres 
slik at det kan 
utføres arbeid på 
platekanten.

Bjelkeavstengerfeste21

Brukes til å feste 
til formbjelker 
og tilsvarende 
forskalingssystemer. 
Det finnes to 
modeller for 
formbjelker med 
en flenstykkelse på 
40 mm og 60 mm.

Stålbjelketvinge20

Sørger for et 
sikkert feste til 
stålbjelker og søyler. 
Bjelke skoene kan 
flyttes for å øke 
avstanden eller for 
å feste tvingen i 
både horisontalt og 
vertikalt plan.

Vertikaltvinge22

Festes til smale 
kanter fra 0 mm 
til 150 mm, som 
f.eks. stålplater. 
Har vendbar 
spenninnretning 
og kan settes på 
både horisontalt 
og vertikalt.

Vinkelfeste23

Et feste for skråtak, 
flate tak, hvelvinger, 
vegger osv. Kan 
stilles i 5 forskjellige 
vinkler på mellom 
0° og 90° i forhold 
til bæreplaten.

Vinkelfleksfeste 24

Basert på samme 
grunnstamme som 
vinkelfestet og 
kan justeres opptil 
970 mm. Egner seg 
for montering på 
fasader med lange 
takutstikk.

Balkongfeste1

Utformet for å bruke 
støpte kanaler eller 
fester for permanent 
rekkverk. Inkluderer 
festespor som tillater 
store variasjoner i 
diameter og avstand.



Produktnavn Stålramme
Ferdigstøpt 

betong*

Plass-/
forskalings-

støpt betong
Byggeteknikk

Modulbasert 
oppsamling

Treramme

1 Balkongfeste • • • •

2 Brofeste • • • • •

3 Brokantfeste • • •

4 Brystvernsplate • • •

5 Takfotfeste, justerbart •

6 Takfotfeste, justerbart, forlengelse •

7 Fasadearm • • • •

8 Plattendekke feste • • •

9 Plattendekke kantfeste • • •

10 Platefalsfeste •

11 Fleksfeste • • • • • •

12 Frontfeste • •

13 Smygvinkelfeste • • • •

14 Multitvinge • • • • • •

15 Multifot • • • • •

16 Innstøpningshylse/plastplugg • • •

17 Avstengerfeste • •

18 Trappefeste • • • • • •

19 Ståltvinge •

20 Stålbjelketvinge • •

21 Bjelkeavstengerfeste • • •

22 Vertikaltvinge • • • • •

23 Vinkelfeste • • • • • •

24 Vinkelfleksfeste • • • • •

25 Vertikalrørfeste • • • • • •

26 Sveiset hylse • • •
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