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JOHTAVAT SUOJAUS
RATKAISUT TYÖMAILLE

Combisafe on sitoutunut kehittämään 
putoamissuojausjärjestelmiä, sääsuojia ja 
väliaikaisia kulkuväyliä, jotka muodostavat 
laajan ja erittäin helposti mukautettavan 
valikoiman laadukkaita tuotteita ja järjestelmiä. 
Ne asettavat alalle aivan uuden mittapuun mitä 
tulee korkealla työskentelyn ja työmaan 
turvallisuuteen. 

Combisafe tarjoaa alan johtavat tuotteet, taitavan 
projektisuunnittelun ja asiantuntevan 
asennuspalvelun alusta saakka. Näin saat 
kokonaisratkaisun tarpeidesi mukaiseen 
väliaikaiseen putoamissuojaukseen.

SAUMATONTA PUTOAMISSUOJAUSTA
Tuotevalikoimaamme kuuluu laaja valikoima järjestelmiä, jotka 

vastaavat useimpien rakennustyömaiden haasteisiin. Alansa huippua 

edustaa teräsverkkokaide (Steel Mesh Barrier, SMB), jota täydentävät 

innovatiiviset ratkaisumme, kuten yhdistelmäverkkokaide (Multi 

Mesh Barrier, MMB), verkkokaidejärjestelmä (Net Barrier System), 

täyskorkea pysäytysjärjestelmä (Full Height Containment) sekä Fast 

Frame™ järjestelmä, joka on kehitetty erityisesti korkeiden rakennusten 

teräskehikkoja valmistaville yrityksille. 

Tuotevalikoimaamme täydentävät lukuisat eri kiinnikkeet, kiinnitysosat, 

tolpat ja muut varusteet, joiden ansiosta tuotteitamme voi käyttää hyvin 

laajaalaisesti. Turvallisuutta lisää Combisafen tuotteiden kokoaminen 

maassa, jolloin ne voidaan yhdistää rakennuksen elementteihin ennen 

niiden nostamista paikoilleen.

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan

Elementtirakentaminen

Betoni
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Teräs

Yhdyskuntarakentaminen

Kuorilaatta

Puu
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Betoni

Järjestelmä – Tuotevalikoimamme tarjoaa selkeän järjestelmäratkaisun ja 
luokkansa parasta väliaikaista putoamissuojausta.

Kokonaisuus – Tarjoamme kokonaisvaltaisen turvaratkaisun, jonka ansiosta 
muita varotoimia, kuten turvavaljaita ja ilmatyynyjä ei tarvita.

Mukautuva – Combisafe tarjoaa alansa laajimmat varusteet, joiden avulla 
tuotejärjestelmiämme voidaan käyttää melkein missä tahansa.

Teräs

Järjestelmä – Tarjoamme laajan valikoiman erityisiä innovaatioita, kuten 
Fast Frame™ järjestelmän, joka on tarkoitettu erityisesti teräsrakentamiseen.

Muokattava – Combisafen koko tuotevalikoima on kehitetty tarjoamaan 
asiakkaillemme helppoa muokattavuutta haastavimpiinkin rakennuskohteisiin.

Laadukas – Kaikki Combisafen tuotteet valmistetaan ja testataan vaativimpien 
standardien mukaan. Tuotteemme on siis suunniteltu ja rakennettu kestämään.

                     Työturvallisuuspäällikkö

Asiantuntija – Jokainen Combisafen tuote on esimerkki vuosikymmenien 
asiantuntevasta kokemuksesta korkealla työskentelyn turvaamisessa.

Luotettava – Combisafen tuotteet tarjoavat työntekijöille turvaa ja rajoittavat 
samalla virheellisiä työskentelytapoja korkealla työskenneltäessä.

Turvallinen – Tarkasti valmistetut järjestelmät tuovat luotettavaa turvaa – 
voit luottaa täysin siihen, että Combisafen tuotteissa on kaikki tekijät otettu 
huomioon.

Kustannuspäällikkö

Nopea – Tuotteemme on suunniteltu nopeiksi ja helpoiksi asentaa, mikä 

vähentää työmaan viiveitä ja näin ollen myös työkustannuksia.

Tehokas – Combisafen muokattavia tuotteita voi käyttää monin eri tavoin ja 

minimoida työmaalla tarvittavien välineiden määrä.

Hinta – Combisafen tuotteet eivät ole markkinoiden edullisimpia, mutta ne on 

suunniteltu ja valmistettu parantamaan pitkäaikaista kustannustehokkuutta.

Combisafe on jo yli 25 vuoden ajan toiminut yhteistyössä rakennusteollisuuden eri sektoreiden 

kanssa kehittääkseen innovatiivisia ratkaisuja korkealla työskentelyn turvaamiseen. Yksi 

pitkäaikaisen yhteistyön suurimmista eduista on saavuttamamme ymmärrys siitä, miten 

tuotteitamme työmailla todella käytetään. Tämän perusteella pystymme räätälöimään 

tuotejärjestelmämme ja varusteemme asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

On monta syytä siihen, miksi asiakkaamme luottavat Combisafeen ja valitsevat sen väliaikaisten 

putoamissuojausratkaisujen toimittajaksi. Mainitsemme tässä muutamia syitä siihen, miksi 

asiakkaamme ovat valinneet Combisafen johtavaksi putoamissuojauksen toimittajaksi.

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan

MIKSI VALITA 
COMBISAFE?
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Puu

Luotettava – Tuotteitamme arvostetaan laajasti rakennusteollisuudessa johtuen 
niiden luotettavasta toiminnasta vaikeimmissakin olosuhteissa.

Kestävä – Combisafen koko tuotevalikoima on suunniteltu ja valmistettu 
erityisesti kestämään nykyaikaisen rakentamisen ankaria olosuhteita.

Käytännöllinen – Combisafe tarjoaa laajan valikoiman käytännöllisiä tuotteita, 
jotka on kehitetty toimimaan saumattomasti kaikenlaisissa projekteissa.

Yhdyskuntarakentaminen

Helppous – Combisafen tuotteiden asentaminen ei edellytä erikoiskoulutusta, 
joten ne tuovat monia etuja verrattuna perinteisiin putoamissuojausratkaisuihin.

Kokonaisuus – Me tarjoamme asiakkaillemme kokonaisratkaisuja väliaikaiseen 
putoamissuojaukseen, sillä kaikki järjestelmämme ovat keskenään yhteensopivia.

Mukautuvuus – Combisafen tuotteet mukautuvat niin pieniin kuin suuriinkin 
kohteisiin, sillä ne on suunniteltu toimimaan saumattomasti kunkin työmaan 
työskentelytapojen ja menetelmien mukaan.

                     Työvoima

Turvallinen – Työskentelet sitten yläilmoissa tai maan alla, Combisafen tuotteet 
tarjoavat alansa johtavaa suojausta turvalliseen työskentelyyn.

Yksinkertainen – Combisafen järjestelmät on suunniteltu erityisesti siten, että 
niiden käyttö työmaalla on nopeaa, yksinkertaista ja helppoa.

Hyödyllinen – Turvallisuuden lisäksi monet tuotteemme tarjoavat lisäksi muita 
ominaisuuksia, joista on hyötyä työskentelytavoitteiden saavuttamisessa.

Aliurakoitsijat

Henkilökohtainen – Kaikki Combisafen tuotteet on suunniteltu takaamaan 
luokkansa parasta henkilökohtaista suojausta mahdollisesti vaarallisissa 
paikoissa työskentelyyn.

Luotettava – Miksi altistua mahdolliselle vaaralle? Kun valitset Combisafen,  
saat käyttöösi luotettavaa väliaikaista putoamissuojausta.

Tehokas – Combisafen tuotteet on suunniteltu siten, että ne mukautuvat 
täydellisen tehokkaasti ja saumattomasti eri työskentelymenetelmiin ja takaavat 
näin tuottavuuden.

Projektipäällikkö

Kumppanuus – Combisafen asiantuntijaryhmä toimii yhteistyössä kanssasi 
projektin alusta saakka, jotta voitte yhdessä kehittää kustannustehokkaita 
ratkaisuja juuri sinun turvallisuustilanteeseesi.

Monipuolinen – Combisafen tuotteet soveltuvat kaikenlaisiin 
rakennusprojekteihin, sillä ne on suunniteltu ja testattu toimimaan 
mahdollisimman monipuolisina väliaikaisina putoamissuojina.

Lisäarvo – Combisafen tuotteet tuovat projektiin lisäarvoa laadukkaalla 
rakenteellaan, lukuisilla tärkeillä lisäominaisuuksilla ja asiantuntevalla tuella 
projektin alusta saakka.

Fiksumpi putoamissuojaus



6

Alan johtava turvallisuus on asia erikseen, mutta sen 

lisäksi me ymmärrämme, että asiakkaamme haluavat 

sijoitukselleen enemmän katetta. Sen vuoksi me 

tarjoamme asiantuntevaa rakennus ja suunnitteluapua 

heti projektin alusta saakka. Näin voimme varmistaa, 

että järjestelmämme soveltuvat täsmälleen asiakkaan 

suojaustarpeisiin ja tarjoavat hänelle todellista 

lisäarvoa. Meillä on myös oma testauslaboratorio,  

jossa kehitämme räätälöityjä tuoteratkaisuja.

Kaiken tämän lisäksi Combisafe tarjoaa asiakkaidensa 

käyttöön kenttäryhmiemme laajan 

asiantuntijaverkoston, jälkimarkkinointipalvelut ja 

koulutuksen. Combisafe auttaa putoamissuojauksen 

pitkän tähtäimen suunnittelussa korkealla työskentelyn 

turvaamiseksi ja tarjoaa koulutuskeskuksissaan myös 

kursseja, näytöksiä ja käytännön harjoituksia. 

Combisafe on toiminut yli 25 vuoden ajan yhteistyössä kansainvälisen rakennusteollisuuden 

kanssa kehittääkseen kattavan valikoiman työmaiden turvajärjestelmiä.

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan

ASIANTUNTEVA 
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

COMBISAFE EROTTUU EDUKSEEN

Liiketoimintamme perustuu laadukkaisiin, luotettaviin 

turvajärjestelmiin, joiden tehtävänä on suojata työmaalla 

työskenteleviä ja erityisesti korkealla työskenteleviä. 

Pitkäaikaisen menestyksemme taustalla on jatkuva pyrkimys 

löytää yhä parempia tapoja palvella asiakkaitamme.  

Tällä tavoin Combisafe erottuu edukseen. 

Meille on yli 25 vuoden aikana kehittynyt vertaansa vailla oleva 

asiantuntijuus ja tietämys rakennusteollisuuden parissa tekemämme  

työn kautta. Yhteistyö kanssamme tuo asiakkaan ulottuville kaiken sen 

asiantuntemuksen, jota hän tarvitsee työmaan turvallisuutta parantavien 

päätösten tekemiseen.  
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Järkevä suunnittelu on oleellista työmaiden 

turvallisuuden kannalta, minkä vuoksi 

toimimme yhdessä asiakkaidemme kanssa heti 

alusta saakka pystyäksemme maksimoimaan 

putoamissuojausjärjestelmiemme hyödyt ja 

parantamaan työmaan tuottavuutta ja 

lyhentämään läpimenoaikoja.

JÄRKEVÄ SUUNNITTELU

Teräsverkkokaiteen (SMB) koulutus koulutuskeskuksessamme.

Combisafe tarjoaa asiantuntevia ratkaisuja rakennusalan 

kaikille osaalueille tuotteillaan, jotka ovat tehokkaampia, 

mukautuvampia ja helpompia asentaa kuin muut vastaavat 

turvajärjestelmät. Alan laajin valikoima kiinnikkeitä ja 

varusteita mahdollistaa juuri sinun tarpeesi täyttävän 

ratkaisun löytämisen. 

Kun valitset Combisafen, saat samalla käyttöösi 

markkinajohtajan asiantuntemuksen, joka ottaa huomioon 

kaikki tekijät ja testaa kaikki tuotteet tiukimpien 

standardien mukaan.
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KATTAVIN TUOTEVALIKOIMA – SMBJÄRJESTELMÄ TARJOAA MERKITTÄVÄN HYÖDYN.

PUTOAMISSUOJAUS
JÄRJESTELMÄT

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan

SMBteräsverkkokaide on kehitetty vaihtoehtoiseksi 

turvajärjestelmäksi haastavimpiin ympäristöihin. 

Siinä yhdistyvät monet edut, kuten lujuus, kestävyys, 

nopea asennus ja mukautuvuus. Kaide on kevyt 

kantaa ja helppo siirrellä, mikä helpottaa kuljetusta 

ja käsittelyä työmaalla.

TERÄSVERKKOKAIDE (SMB)

Käytetyin järjestelmämme on teräsverkkokaide (Steel Mesh 

Barrier, SMB) – innovatiivinen ja erittäin helposti mukautettava 

väliaikainen putoamissuoja, jota käytetään ympäri maailman.

OMINAISUUDET JA EDUT

• Yhdistetyt johteet, jalkalista ja roskaverkko.

• Teräsverkkosuojaus, joka vaimentaa iskut.

•  Suljettu ja käännetty jalkalista estää roskien putoamisen  

laatan reunalta.

• Korkeuden säätäminen ei edellytä purkamista.

• Leveydet 2,6 ja 1,3 metriä.

•  Saatavissa neliskulmaisilla ja pyöreillä tolpilla, joten SMB

järjestelmä ja tolpat ovat yhteensopivia useimpien 

kulkuväylärakenteiden kanssa.

•  SMBtuotevalikoima täyttää väliaikaista putoamissuojausta 

koskevan eurooppalaisen standardin EN 13374 vaatimukset.

• Käännetty yläreuna, jossa ei ole teräviä reunoja.

• Vahvistetut sivupalkit lisäävät rakenteen kestävyyttä.
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Putoamissuojauksessa portaikot ovat aina olleet 

merkittävä turvallisuushaaste. Aikaisemmin jo 

perusturvallisuuden takaaminen on edellyttänyt 

kaideputkien ja puukaiteiden improvisoitua käyttöä,  

joka jo itsessään aiheutti selkeitä turvallisuuspuutteita. 

Teräsverkkokaiteen porrasratkaisu tukeutuu luotettavaan 

SMBjärjestelmään ja tarjoaa näin ollen erinomaisen 

putoamissuojausratkaisun yhdessä SMBkaiteilla 

suojattujen tasojen kanssa.

TERÄSVERKKOKAITEEN PORRASRATKAISU
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Yhdistelmäverkkokaide (Multi Mesh Barrier, MMB) 

koostuu kaiteen ja tolpan muodostamasta helposti 

asennettavasta yksiköstä, joka vähentää käytettävien 

ja varastoitavien osien määrää. MMBjärjestelmään 

voidaan sisällyttää myös integroitu lukitusmekanismi, 

jonka ansiosta tarvittavin varustein suojautunut 

työntekijä voi avata kaiteen portin tavoin ja siirtyä 

työskentelemään reunalle.

•  Kaikki samassa paketissa sisältäen integroidun 

tolpan ja jalkalistan.

• Kevyt (15–18 kg).

•  2 137 x 1 150 mm ja 2 550 x 1 150 mm  

(ja integroitu lukko)

•  Koska keskikohta ei ole kiinteä, MMB 

mahdollistaa tilanteen mukaan säädettävän 

kulkuväylän reunalle ja riittävän suuren verkon 

silmän, jonka läpi työskentely sujuu turvallisesti.

Combisafe on toiminut yhteistyössä 

rakennusteollisuuden kanssa selvittääkseen 

erikoisprojektien turvallisuustarpeita, ja se on myös 

valmistanut useita asiakaskohtaisia ratkaisuja 

korkeiden rakennusten teräskehikkoja valmistaville 

yrityksille. Tämän seurauksena Combisafe kehitti 

Fast Frame™ järjestelmän. 

Fast Frame™ järjestelmä on suunniteltu nopeaan ja 

helppoon asennukseen ilman erikoistyökaluja, sillä 

järjestelmä voidaan liittää reunapalkeissa oleviin 

esihitsattuihin holkkeihin, jolloin saadaan 

kolminkertainen suojakaide. Kokoonpano on 

monipuolisesti säädettävissä eripaksuisille laatoille,  

ja sitä voidaan täydentää lisäsuojaa tuovalla 

roskaverkolla. Fast Frame tarjoaa siis toimivan 

ratkaisun väliaikaiseen putoamissuojaukseen.

MULTI MESH BARRIERSFAST FRAME™

PUTOAMISSUOJAUS
JÄRJESTELMÄT

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan
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Väliaikaista putoamissuojausta koskevan 

eurooppalaisen standardin mukaan Combisafe on 

kehittänyt innovatiivisen verkkokaidejärjestelmän 

(Net Barrier System, NBS), joka on suunniteltu 

täyttämään erityisesti standardin EN 13374 luokan C 

vaatimukset. Se tarjoaa täydellisen putoamissuojan 

kattoprojekteihin ja on tällä hetkellä ainut tämän 

tärkeän standardin mukainen turvavaruste.

•  NBSjärjestelmä tarjoaa useita etuja: jänneväli on 

jopa 10 metriä vakiomallisten välitukien kanssa.

• Mahdollistaa jopa yli 1,5 metrin ylitykset.

•  Tarjoaa kattotyöntekijöille luotettavaa tukea ja 

rajoittaa työskentelyä sovittujen työalueiden 

ulkopuolella.

•  Suojaa erinomaisesti myös putoavalta materiaalilta 

ja roskilta.

VERKKOKAIDEJÄRJESTELMÄ (NBS)

Combisafe tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita 

pysäytysjärjestelmiä, joiden avulla pyritään ehkäisemään 

irrallisen rakennusmateriaalin ja työkalujen putoaminen 

työmaan ulkopuolelle. 

Pysäytysjärjestelmille ei ole tällä hetkellä olemassa 

eurooppalaista standardia, joten Combisafe on luonut 

oman standardinsa yhdistäen joko teräsverkkokaidetta 

(SMB) tai yhdistelmäverkkokaidetta (MMB) sekä 

roskaverkkoa. 

Combisafen pysäytysyksiköt on suunniteltu sopimaan 

yhteen vakiomallisten tuotteiden kanssa, jotta voidaan 

muodostaa helposti muunneltavia ratkaisuja lattian ja 

sisäkaton väliseen saumattomaan suojaukseen. Lisätietoja 

saa osoitteesta www.combisafe.com tai ottamalla yhteys 

asiakaspalveluumme.

PYSÄYTYSSUOJAUSRATKAISUT

Fiksumpi putoamissuojaus
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KIINNIKKEET

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan

Tässä on vain muutama esimerkki laajasta tuotevalikoimastamme. Ota yhteys Combisafeen, niin voimme yhdessä rakentaa 

juuri sinun tarpeitasi vastaavat ratkaisut.

* 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

SMBsarjan monipuolista käyttöä tukee laaja 

valikoima kiinnikkeitä. Valikoimaan kuuluvat 

Cjärjestelmän kiinnikkeet, jotka on tarkoitettu 

pyöreille tolpille yhdistettynä perinteisten 

telineiden liittimiin, sekä Sjärjestelmä, jota 

käytetään laajasti Euroopassa neliskulmaisten 

tolppien kanssa.

Sillan kiinnike2

Tarkoitettu siltojen 
putoamissuoja
ukseen pysyviin 
pulttikiinnitteisiin 
siltakaiteisiin. 
Soveltuu myös 
useisiin muihin 
ratkaisuihin.

Sillan reunakiinnike3

Kompakti ja no
peasti asennettava 
kiinnike, joka on 
tarkoitettu pääasias
sa 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 kattotuoli
kiinnike. Säädettävän 
tolppapidikkeen 
avulla suojakaiteen 
voi säätää oikeaan 
asentoon. Käytetään 
yhdessä teleskoop
pituen tai takatuen 
kanssa. (ei kuvassa)

Säädettävä räystäskiinnike, 
jatkomalli6

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

Välipohjarakenteen  
reunakiinnike9

Elementtirakentei
sille betonilaatoille 
tarkoitettu kiinnike, 
jonka avulla SMB
kaide tai suojakaiteet 
voidaan asentaa val
miiksi maassa ennen 
nostoa paikalleen.

Julkisivun haka7

Käytetään tolpan 
kiinnittämiseen 
pystypinnoilla. 
Suunniteltu 
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 peltikatoil
la. Kiinnike puristuu 
helposti saumaan, 
ja tolppakiinnikkeen 
kulma säädetään 
sen jälkeen sopivak
si katon kaltevuuden 
mukaan.

Säädettävä kiinnike 11

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

Monitoimipidike14

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

Etukiinnike12

Asennetaan pystyyn 
ja käytetään sekä 
putoamissuoja
kiinnikkeenä 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 
pystysuuntaan ja 
käytetään sekä putoa
missuojakiinnikkeenä 
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 muotti
palkkikiinnityksissä 
ja järjestelmämuo
teissa. Muottipalkin 
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 kiinnittää 
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.
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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 • • •

Fiksumpi putoamissuojaus
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Combisafe on kehittänyt laajan valikoiman varusteita, joita käyttämällä SMBjärjestelmä mukautuu kaikkiin tilanteisiin 

monipuolisesti. Esittelemme tässä vain pienen valikoiman saatavissa olevista varusteista. Katso koko tuoteluettelo osoitteesta 

www.combisafe.com.

Rakennettu suojaamaan, suunniteltu mukautumaan

VARUSTEET

SMBPIDIKE

SMBpidike kiinnitetään 

kaidetolppaan halutulle 

korkeudelle, jolloin 

kaide voidaan asentaa 

mille tahansa korkeu

delle tolppaan. Tämä 

helpottaa työskentelyä 

kaiteen alla.

PEITTOLEVY

Monipuolinen peittolevy 

on tarkoitettu 

käytettäväksi yhdessä 

SMBporrasjärjestelmän 

kanssa aukkojen 

ylityksissä, käännöksissä 

ja suojana teräviltä 

reunoilta ja kulmilta. 

SUOJAVERKON KIINNIKE

Käytetään antamaan 

lisävakautta 

teräsverkkokaiteelle ja 

kaiteen korotukselle.

SMBSARANA

Liitososa, joka 

mahdollistaa 76°–284° 

kulmien tekemisen 

mihin tahansa kaiteen 

kohtaan ja takaa 

samalla helpon 

kulkuväylän.

SMBSÄÄTÖOSA

SMBsäätöosalla 

voidaan säätää 

teräsverkkokaiteen 

korkeutta järjestelmää 

purkamatta.

COMBISTRAP

Yksinkertainen 

kiinnitysside, jossa on 

lukitussolki. Kestävä, 

toimii kuin 

uudelleenkäytettävä 

nippuside. Pituus 

400 mm.

JALKALISTAN PIDIKE

Pidike kiinnitetään 

kaidetolppaan pitämään 

jalkalistaa paikallaan. 

Jalkalistan pidike 

mahdollistaa kaiteen 

helpon asennuksen ja 

purkamisen paikan 

päällä.

KAIDETOLPAT 

Voidaan asentaa 

erityyppisiin kiinnikkei

siin ja yhdistää 

teräsverkkokaiteeseen. 

Nopea ja helppo 

asennus ja irrotus 

Quicloxlukitus

mekanismilla.

SÄÄDETTÄVÄ TOLPPA 

Helpottaa asennusta 

kulmissa, portaissa  

ja parvekkeilla. 

Kaidepidikkeitä voi säätää 

putoamissuojauksen 

kulman ja kallistuksen 

mukaan.

SÄÄDETTÄVÄ KAIDETOLPPA

Yhdistetty kaidetolppa 

ja SMBpidike, minkä 

ansiosta kaiteen 

korkeutta voidaan 

säätää.

KUILUPORTTI 

Itsesulkeutuva 

kuiluportti on hyvä 

ratkaisu huoltokanaviin, 

hissikuiluihin ja muihin 

reunoihin, joihin 

tarvitaan portti.

VERKKOKAITEEN KEHIKKO / 
MONITOIMILAATIKKO

Verkkokaiteen kehikkoon 

mahtuu 50 SMByksikköä 

varastointia tai kuljetusta 

varten. Monitoimilaatik

ko on kätevä ja helposti 

nosturilla nostettava 

laatikko pienille osille ja 

kiinnikkeille.
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Projekti: DMCC Al Mas Tower, Jumeirah Lake, Dubai

Asiakas: NAKHEEL

Pääurakoitsija: TAISEI – ACC (JV)

Tuotteet: teräsverkkokaide, turvaverkko

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ACC (Arabian Construction Co.) käytti 

Combisafetuotteita työmaallaan. Tutustuimme tuotteisiin projektin alussa,  

ja niiden laadukkaat materiaalit tekivät meihin vaikutuksen. Tätäkin tärkeämpää 

oli kuitenkin se, että Combisafe tarjosi mahdollisuutta säilyttää työmaalla korkea 

turvallisuustaso.” 

Mohamad Hamze, rakennuspäällikkö

Projekti: adidas LACES, Herzogenaurach, Saksa

Suunnittelu ja urakointi: Prebeck GmbH

Asiakas: adidas AG

Tuotteet: teräsverkkokaide Sjärjestelmä, tolpat ja teräspalkkipidikkeet

”Putoamissuojausjärjestelmä tehtiin valmiiksi maassa ja nostettiin paikoilleen 

nosturilla. Näin pystyimme parantamaan työntekijöidemme turvallisuutta 

työmaalla sekä vähentämään merkittävästi onnettomuusriskiä. Putoamissuojauksen 

asentamisessa ei tarvittu entiseen tapaan kalliita henkilökohtaisia suojavarusteita, 

mikä säästi meiltä huomattavasti aikaa ja kustannuksia.” 

Heinrich Prem, kokoonpanopäällikkö, Prebeck GmbH

Fiksumpi putoamissuojaus

PROJEKTEJA 
MAAILMALTA

Projekti: pysäköintitalo P3, Nürnbergin lentokenttä, Saksa

Asiakas: Flughafen Nürnberg GmbH

Pääurakoitsija: ARGE Neubau Parkhaus, Anton Schick GmbH & Co. KG,  

Völkel & Heidingsfelder Ingenieurbau GmbH

Tuotteet: teräsverkkokaide Sjärjestelmä, tolpat, pulttijalkakiinnike, kulmakiinnike

”Etsimme putoamissuojausjärjestelmää, joka mahdollistaisi turvallisen työskentelyn 

aivan betonilaatan reunalla. Testasimme ja vertailimme eri ratkaisuja, mutta 

päädyimme lopulta Combisafeen. Se vakuutti meidät laadulla, käyttäjäystävällisyydellä 

ja tuotteiden monipuolisuudella sekä ystävällisellä ja asiantuntevalla asiakaspalvelulla.”

Holger Hennig (rakennuspäällikkö, TeamJürgens)

Projekti: Pont de la Caille, AllonzierLaCaille, Ranska

Asiakas: Le conseil Général de Haute Savoie

Urakoitsija: DV Construction and VSL, Bouygues Construction France

Tuotteet: teräsverkkokaide Sjärjestelmä, kaiteen korotus, tolpat ja työmaan raput

”Koska sillan kokonaiskorkeus oli 150 m, projektissa tarvittiin erityistä 

putoamissuojausta. Combisafen modulaarinen järjestelmä osoittautui parhaaksi 

ratkaisuksi. Teräsverkkokaiteen avulla pystyimme suojaamaan työntekijämme sillan 

reunalla sekä estämään näkyvyyden alla olevaan syvään laaksoon, mikä lisäsi 

työntekijöiden turvallisuuden tunnetta.”

José Guimaraes, vastaava mestari, DV Construction
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