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WERELDWIJDE LEIDERS IN 
VEILIGHEID OP LOCATIE

Een toewijding aan innovatie in randbeveiliging, 
valpreventie, weerbescherming en tijdelijke 
toegang vormt de basis voor wat Combisafe 
u aanbiedt: een uitgebreid en uiterst flexibel 
assortiment kwaliteitsproducten en -systemen  
dat voortdurend de nieuwe normen stelt op het 
gebied van veiligheid waar op hoogte en op 
locatie wordt gewerkt. 

Met voor de sector toonaangevende producten, 
een uitzonderlijk projectontwerp en vanaf het 
begin ondersteuning van door technische experts 
levert Combisafe de totale oplossing voor uw 
tijdelijke randbeveiligingswensen.

NAADLOZE RANDBEVEILIGING
Ons productportfolio kent een breed scala aan productsystemen die 

nagenoeg elke bouwuitdaging aankunnen. Ons assortiment, met daarin 

voorop ons sectorbepalende stalen rasterhek-systeem (SMB), omvat ook 

innovatieve oplossingen zoals het multi-rasterhek-systeem (MMB), het 

valnetsysteem, Full Height Containment (van vloer tot plafond) en ons 

Fast Frame™-systeem – speciaal ontworpen voor staalconstructies voor 

de hoogbouw. 

Ons complete productportfolio wordt vergezeld voor een echt uitgebreide 

reeks bevestigingen, verankeringen, palen en accessoires die ervoor 

zorgen dat onze producten universeel kunnen worden gebruikt. Voor 

nog meer veiligheid zijn veel Combisafe-producten ontworpen voor 

voormontage op de grond – zodat ze volledig met de bouwelementen 

kunnen worden geïntegreerd voordat ze naar hun positie worden gehesen.

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging

Staal

Modulaire bouw Weg- en waterbouw

Prefab beton

Hout

In sito beton
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Beton

Systematisch – Ons productassortiment biedt een echte systeemoplossing om 
het beste te bieden op het gebied van eigentijdse randbeveiliging.

Volledig – We bieden een volledige veiligheidsoplossing die de noodzaak voor 
aanvullende voorzorgsmaatregelen zoals harnassen en airbags elimineert.

Universeel – Combisafe biedt de grootste sortering accessoires die de sector te 
bieden heeft, om te waarborgen dat onze productsystemen nagenoeg overal 
kunnen worden gebruikt.

Hout

Betrouwbaar – Onze producten gelden in de bouwsector als zeer betrouwbaar 
in zelfs de meest uitdagende omstandigheden.

Robuust – Het gehele productassortiment van Combisafe is speciaal ontworpen 
en vervaardigd om aan de strenge eisen van de hedendaagse bouw te kunnen 
tegemoet te komen.

Praktisch – Combisafe biedt een uitgebreid assortiment uiterst praktische 
oplossingen die ontwikkeld zijn om naadloos in elk type project te kunnen 
worden ingepast.

Staal

Systematisch – We bieden een breed scala aan sectorspecifieke innovaties 
zoals Fast Frame™ – speciaal ontwikkeld voor staalconstructies.

Flexibel – Het gehele productassortiment van Combisafe is speciaal ontworpen om 
uitzonderlijke flexibiliteit te bieden voor zelfs de meest veeleisende bouwprojecten.

Kwaliteit – Ieder Combisafe-product is geproduceerd en getest volgens de 
strengste normen. Eenvoudig gezegd: onze producten zijn ontworpen en 
gebouwd om lang mee te gaan.

Weg- en waterbouw

Eenvoud– Omdat er voor de installatie geen specialistische training nodig is 
bieden Combisafe-producten veel belangrijke voordelen ten opzichte van 
traditionele randbeveiligingsoplossingen.

Volledig – We bieden een volledige oplossing voor tijdelijke randbeveiliging 
waarbij elk systeem in ons pakket ontwikkeld is voor volledige uitwisselbaarheid.

Schaalbaar – Van de kleinste projecten tot de allergrootste: Combisafe-producten 
zijn ontworpen om naadloos in uw werkmethoden en programma’s te worden 
ingepast.

                     Arbeidskrachten

Veilig – Of u nu op de grond of boven de grond werkt, Combisafe-producten 
bieden toonaangevende veiligheidsniveaus zodat u in vol vertrouwen kunt 
werken.

Direct – Combisafe-systemen zijn specifiek ontworpen om ervoor te zorgen dat 
ze direct, snel en probleemloos kunnen op locatie kunnen worden gebruikt.

Behulpzaam – Naast een betrouwbare veiligheid bieden veel van onze 
producten ook aanvullende integratiemogelijkheden om u te helpen uw 
werkschema te kunnen aanhouden.

                     Gezondheids- & veiligheidsmanagers

Specialist – Ieder Combisafe-product is het resultaat van decennia aan specia-
listische ervaring in het beschermen van mensen die op hoogte werken.

Vertrouwen – Combisafe-producten zijn ontworpen om mensen 
het vertrouwen te geven terwijl ze worden begrensd om buiten de 
overeengekomen methoden te werken terwijl ze op hoogte actief zijn.

Veilig – Met precisie vervaardigde systemen bieden betrouwbare 
bescherming - u kunt er 100% van op aan dat aan ieder facet is gedacht 
wanneer u Combisafe kiest.

Onderaannemers

Persoonlijk– Ieder Combisafe-product is ontworpen om een ongeëvenaard  
hoog peil van persoonlijke veiligheid te bieden om mensen te beschermen  
di in potentieel gevaarlijke situaties werken.

Vertrouwen – Waarom zou u uzelf blootstellen aan potentiële aansprakelijk-
heid? Wanneer u Combisafe kiest, ontvangt een een tijdelijke randbeveiliging 
die u kunt vertrouwen.

Efficiënt – Om te helpen uw winstmarge te behouden is ieder Combisafe-product 
ontwikkeld voor volledige efficiency en naadloze integratie in uw werkmethoden.

Projectleider

Partnerschap – Vanaf de eerste fase van uw project werkt een Combisafe-
team van experts met u samen om de meest kosteneffectieve oplossingen te 
ontwikkelen voor uw unieke veiligheidsuitdagingen.

Veelzijdigheid – Het Combisafe-productassortiment is geschikt voor nagenoeg 
ieder type bouwproject en is getest om een uitzonderlijke flexibiliteit te bieden 
voor tijdelijke randbeveiliging.

Waarde – Met een productie van hoge kwaliteit, een breed pakket aan 
waardevolle, geïntegreerde onderdelen en kennisondersteuning vanaf het  
prille begin biedt Combisafe een uitzonderlijke waarde.

Werkvoorbereiders

Snel – Onze producten zijn ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie 

en verminderen daarmee vertragingen en uiteindelijk ook arbeidskosten.

Efficiënt – Met een productassortiment dat zich kenmerkt door zijn flexibiliteit 

kunnen de Combisafe-producten op allerlei manieren worden gebruikt met 

een minimaal aantal benodigde gereedschappen op de locatie.

Prijs – De Combisafe-producten zijn niet de goedkoopste op de markt maar 

zijn juist ontworpen en vervaardigd voor kosteneffectiviteit op de lange termijn.

Als meer dan 25 jaar werkt Combisafe als partner in iedere sector van de bouw om 

innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de bescherming van mensen die op hoogte 

werken. Een van de grootste voordelen van ons langdurige partnerschap met de sector 

is het inzicht dat we hebben verworven in hoe onze producten feitelijk worden ingezet 

op locatie, waardoor we onze productsystemen en accessoires op maat kunnen maken 

om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van onze klanten. 

Er zijn veel redenen waarom mensen vertrouwen hebben in Combisafe als leverancier 

van tijdelijke randbeveiligingsoplossingen. Dit zijn enkele van de meest voorkomende 

redenen dat mensen de toonaangevende bescherming kiezen die Combisafe aanbiedt.

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging

WAAROM 
COMBISAFE?
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Sectorleidende veiligheid is ding, maar we weten ook 

dat onze klanten meer eisen van hun investering en 

daarom leveren al vanaf de eerste stap specialistische 

technische ondersteuning en ontwerpservice. Hierdoor 

weten we zeker dat onze systemen exact voldoen aan 

uw veiligheidseisen, maar ook dat ze echte waarde 

opleveren. We hebben zelfs een eigen testlaboratorium 

om op maat gemaakte productoplossingen 

te ontwikkelen.

Daarnaast biedt Combisafe ook toegang tot een net-

werk van specialistische expertise, after-salesservice en 

training via ons uitgebreide fieldservice-team. Om u te 

helpen bij uw duurzame toewijding aan hoogteveilig-

heid biedt Combisafe u ook valbeschermingsdiensten 

naast cursussen, demonstraties en praktische oefeningen 

op onze veiligheidscentra.

Als meer dan 25 jaar werkt Combisafe samen met de internationale bouwsector  

om een uitgebreide reeks aan veiligheidssystemen op locatie te ontwikkelen.

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging

ONTWERP- EN PLANNING-
ONDERSTEUNING VAN 
EXPERTS

Intelligent plannen is een kernelement in 

veiligheid op locatie en daarom willen we 

graag vanaf de eerste fase samenwerken met 

onze klanten om de voordelen van onze 

randbeveiligingssystemen optimaal te kunnen 

benutten en om de productiviteit ter plaatse te 

verbeteren en de doorlooptijden te verkorten.

INTELLIGENTE PLANNING

COMBISAFE MAAKT HET VERSCHIL

SMB-training (stalen rasterhek) op een van onze veiligheidscentra.

Ons bedrijf is gestoeld op het leveren van betrouwbare 

beveiligingssystemen van hoge kwaliteit, die mensen 

beschermen die op locatie werken, en vooral mensen die op 

hoogte werken. Maar ons langetermijnsucces is gestoeld op 

onze toewijzing om betere manieren te vinden om met onze 

klanten te werken. We noemen dit het Combisafe-verschil. 

In 25 jaar hebben we een ongeëvenaard platform van specialistische kennis 

en ervaring opgebouwd via onze betrokkenheid bij de bouwsector. Door 

met ons te werken weet u zeker dat u alle expertise hebt die nodig is om 

proactieve beslissingen te nemen ten aanzien van veiligheid ter plaatse. 

Met specialistische oplossingen die voor iedere subsector 

beschikbaar zijn, zijn de Combisafe-producten aantoonbaar 

effectiever, flexibeler en eenvoudiger te installeren dan 

vergelijkbare veiligheidssystemen. Met de breedste selectie 

aan bevestigingssystemen en accessoires die er te vinden zijn, 

kunt u op ons vertrouwen voor het vinden van een oplossing 

die exact aan uw wensen voldoet. 

Eenvoudig gezegd: als u Combisafe kiest, kiest u de expertise 

van een echte marktleider, waarbij ieder facet is meegewogen 

en waarbij ieder product is getest om te voldoen aan de 

hoogst denkbare norm.
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MARKTLEIDEND ASSORTIMENT - HET SMB-SYSTEEM BEVAT EEN REEKS AAN INTEGRALE VOORDELEN.

RANDBEVEILIGINGS-
SYSTEMEN

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging

De SMB is ontwikkeld als alternatief veiligheids-

systeem voor de meest uitdagende bouwomgevingen 

en combineert een reeks waardevolle punten zoals 

kracht, duurzaamheid, installatiesnelheid en aan-

pasbaarheid. Het hek is licht en gemakkelijk te 

manoeuvreren om transport en handling ter plaatse 

te vereenvoudigen.

HET STALEN RASTERHEKSYSTEEM (SMB)

Het meest gebruikte systeem in ons productenpakket is het 

stalen rasterheksysteem (SMB) - een innovatief en uiterst 

flexibel tijdelijke randbeveiligingsoplossing die wereldwijd 

wordt ingezet.

In termen van randbeveiliging presenteren trappen van 

oudsher een belangrijke veiligheidsuitdaging – zo was het 

voor het bieden van zelfs de meest elementaire veiligheid 

vaak nodig dat buizen en planken ter plekke moesten 

worden gesneden - wat op zichzelf al veiligheidsrisico’s 

met zich meebracht. 

Gestoeld op het vertrouwde SMB-systeem biedt het 

SMB-trapsysteem een ongekend systeemoplossing specifiek 

ontworpen voor functionaliteit langs SMB-beschermde 

overlopen voor uitzonderlijke, doorlopende 

randbescherming.

KENMERKEN EN VOORDELEN

SMB-TRAP

•	 Gecombineerde	leuningen,	voetplank	en	maasomhulling	voor	puin.

•	 Staalrasterbescherming	met	schokabsorberende	eigenschappen.

•	 	Voetplank	met	omgeslagen	rand	voor	nog	betere	puinbeheersing	 

aan de rand.

•	 Verstelbare	hoogte	zonder	dat	er	demontage	nodig	is.

•	 Beschikbaar	in	breedtes	van	2,6	m	en	1,3	m.

•	 	De	bevestigingen	en	palen	van	het	SMB-systeem,	dat	geleverd	

kan worden met vierkante en ronde palen, zijn compatibel 

met de meeste soorten toegangsstructuren.

•	 	De	SMB-reeks	voldoet	volledig	aan	de	Europese	regel	

EN 13374	voor	tijdelijke	vloerrandbeveiligingen.

•	 Omgeslagen	bovenrand	zonder	scherpe	randen.

•	 Verstevigde	zijstangen	voor	een	grotere	duurzaamheid.
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Geïnspireerd door de Europese norm voor tijdelijke 

randbeveiliging heeft Combisafe een innovatief 

valnetsysteem (NBS) ontwikkeld dat specifiek voldoet 

aan	EN	13374,	klasse	C.	Het	NBS,	perfect	voor	

randbescherming bij dakprojecten, is het enige 

product dat er momenteel is dat aan deze belangrijke 

norm voldoet.

•	 	Het	NBS	biedt	de	volgende	eigenschappen	–	

Beveiligt in standaardvorm dakdelen tussen de 

netsteunen tot maximaal 10 meter.

•	 	Beveiligt	de	brede	overstekken	van	meer	dan	

1,5 meter.

•	 	Geeft	dakwerkers	een	gevoel	van	veiligheid	

en vertrouwen en beperkt tegelijkertijd hun 

mogelijkheden van de overeengekomen  

werkwijze af te wijken.

•	 	Biedt	een	hoge	mate	van	puin-	en	materiaal-

beheersing.

VALNETSYSTEEM

Het MMB-systeem (multi-rasterhek) koppelt paal  

en hek tot één eenvoudig te installeren unit en 

minimaliseert het aantal onderdelen dat moet 

worden gebruikt en opgeslagen. De MMB kan ook 

een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme 

omvatten, waardoor adequaat beschermde werkers 

het hek kunnen openen als een poort voor toegang 

tot de rand.

•	 	Alles-in-één	unit,	met	geïntegreerde	paal	

en loopplank.

•	 Licht	(15	kg	-	18	kg).

•	 	2137	x	1150	mm	en	2550	x	1150	mm	

(met geïntegreerde vergrendeling)

•	 	Zonder	vaste	middenstukken	biedt	de	MMB	een	

aanpasbare manier om toegang tot de rand te 

verkrijgen met een wijde maas waar veilig 

doorheen kan worden gewerkt.

Om het gevaar van losse bouwmaterialen of gereed-

schappen die buiten het bouwgebied vallen het hoofd te 

bieden levert Combisafe een brede reeks aan kwalitatief 

hoogstaande omhullingsoplossingen. 

Er is momenteel geen Europese norm voor bouwomhulling 

en daarom heeft Combisafe zijn eigen norm gecreëerd 

waarin staalrasterhekken of multi-rasterhekken en 

puinnetten zijn gecombineerd. 

De omhullingsunits van Combisafe zijn ontworpen om 

moeiteloos te kunnen worden geconfigureerd met ons 

standaardproductassortiment om een uiterst flexibele 

reeks oplossingen te leveren voor een naadloze 

omhulling van vloer tot plafond. Ga voor meer informatie 

naar www.combisafe.com of neem contact op met een 

medewerker van ons klantenserviceteam.

In samenwerking met de bouwsector om de 

specifieke veiligheidsbehoeften van specialistisch 

projectwerk te identificeren en na diverse opdrachten 

om maatoplossingen te maken voor fabrikanten van 

stalen geraamten voor de hoogbouw heeft Combisafe 

Fast Frame™ ontwikkeld. 

Dit systeem, ontworpen om snel en eenvoudig te 

worden geïnstalleerd zonder specialistische 

gereedschappen, kan moeiteloos in gelaste moffen op 

de buitenbalken worden geplaatst om een integrale 

driedubbele reling te vormen. Het Fast Framesysteem 

is volledig aan te passen voor vloeren van 

verschillende diktes. En het is gemakkelijk uit te 

breiden met een Debris Mesh Barrier (puinrasterhek) 

voor een nog grotere omhulling. Het Fast Frame-

systeem is innovatief in eigentijdse randbeveiliging.

MULTI-RASTERHEKKEN  
(MMB-MULTI MESH BARRIERS)

FAST FRAME™ OMHULLINGSOPLOSSINGEN

RANDBEVEILIGINGS-
SYSTEMEN

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging
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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 • • •

BEVESTIGINGEN

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging

Dit is slechts een voorbeeld van de beschikbare reeks. Neem contact op met Combisafe met uw specifieke 

wensen en we werken samen met u om onze oplossingen overeen te laten komen met uw wensen.

* 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 indruk-

wekkend assortiment bevestigingen. Hiertoe 

behoren de C-systeembevestigingen ontwikkeld 

voor ronde palen die zich laten integreren met 

traditionele steigerkoppelingen, terwijl het 

S-systeem gebruik maakt van vierkante palen  

die in Europa veel worden gebruikt.

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.
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Project: DMCC Al Mas Tower, Jumeirah Lake, Dubai

Klant: NAKHEEL

Hoofdaannemer: TAISEI – ACC (JV)

Producten: Stalen rasterhekken, opvangnetten

“Dit was de eerste keer dat ACC (Arabian Construction Co.) gebruik maakte van 

Combisafe-producten op een van onze locaties. De producten werden aan ons 

geïntroduceerd aan het begin van het project en we waren onder de indruk van de 

goede kwaliteit van de materialen, maar belangrijker nog was dat ze een oplossing 

boden voor onze vraag naar een hoog veiligheidspeil op onze locaties.” 

Mohamad Hamze, Constructiemanager

Project: adidas LACES, Herzogenaurach, Duitsland

Ontwerp- & bouwaannemer: Prebeck GmbH

Klant: adidas AG

Producten: Stalen Rasterhekken systeem S, Veiligheidsstaander en Staalbalkklemmen

“Het beschermingssysteem van de rand is ter plekke op de begane grond voltooid 

en door een kraan op zijn plek getild. Zo konden we niet alleen de veiligheid van 

onze medewerkers ter plaatse vergroten, maar ook de kans op ongelukken enorm 

verkleinen. Verdere persoonlijke bescherming, die erg duur is en in het verleden 

werd gebruikt bij het monteren van de randbescherming, was overbodig, waardoor 

we zowel tijd als geld bespaarden.” 

Heinrich Prem, Constructiemanager, Prebeck GmbH

Om te garanderen dat het SMB-systeem echt universeel is, heeft Combisafe een uitgebreide reeks accessoires ontwikkeld  

om dit product heel breed te kunnen inzetten. Dit is slechts een kleine selectie van de beschikbare accessoires; raadpleeg  

www.combisafe.com voor de volledige catalogus.

Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen Slimmere randbeveiliging

ACCESSOIRES
PROJECTEN OVER  
DE HELE WERELD

RASTERHEKHOUDER

De rasterhekhouder is 

verstelbaar aan de 

veiligheidsstaander, 

waardoor het hek op elke 

hoogte kan worden 

geïnstalleerd. Dit verge- 

 makkelijkt het werken 

onder het rasterhek.

GAP CLOSER

Voor gebruik met het 

SMB-trapsysteem. De 

flexibele Gap Closer 

vult openingen, holtes, 

bochten en beschermt 

tegen scherpe randen.

HEKKLEM

Biedt extra stabiliteit in 

combinatie met het 

stalen rasterhek en het 

opzetstuk van het stalen 

rasterhek.

SCHARNIER VOOR RASTERHEK

Als verbindingspunt 

maakt de SMB-scharnier 

hoeken	tussen	76°	en	

284°	mogelijk	-	op	elke	

plaats op het hek te 

positioneren waarbij 

een gemakkelijke 

toegang blijft behouden.

SMB-HOOGTEVERSTELLER

Met behulp van de 

hoogteversteller voor 

het rasterhek kan het 

hek in hoogte worden 

versteld zonder dat het 

systeem uit elkaar hoeft 

te worden gehaald.

COMBISTRAP

Een eenvoudige 

gordel met een 

sluitgesp. Fungeert als 

een sterke, eenvoudig 

opnieuw te gebruiken 

kabel koppeling.  

400 mm	lang.

VOETPLANKHOUDER

Wordt gemonteerd aan 

de staander om de 

voetplank in positie te 

houden. Kan eenvoudig

worden geplaatst of 

verwijderd zonder de 

leuning te verwijderen.

VEILIGHEIDSSTAANDER 

Kan in diverse 
bevestigingen worden 
gemonteerd en 
gecombineerd met de 
staalrasterhekken. De 
Quiclox snelsluiting 
vergemakkelijkt 
installatie en 
verwijdering.

FLEXIBELE VEILIGHEIDS-
STAANDER 

Speciaal voor plaatsing  

in hoeken, op trappen, 

rond balkons, enz. De 

leuningsteunen zijn 

verstelbaar, afhankelijk 

van de hoek en het 

hellingspercentage van  

de randbescherming.

VERSTELBARE VEILIGHEIDS-
STAANDER

Gecombineerde 

veiligheidsstaander en 

SMB-houder waardoor 

het hek op elke 

gewenste hoogte kan 

worden ingesteld.

SCHACHTHEK 

Het zelfsluitende 

schachthek is een 

toegangsoplossing voor 

onderhoudskanalen, 

liftschachten of op elke 

rand waar toegang 

nodig is.

TRANSPORTFRAME /  
MULTI BOX

Het Transportframe heeft 

ruimte voor 50 Raster-

hekken voor opslag of 

transport. De Multi Box is 

een handige, ophijsbare 

container voor kleine 

onderdelen en 

bevestigingen.

Project:	Car	Park	P3,	Airport	Nürnberg,	Duitsland
Klant:	Flughafen	Nürnberg	GmbH
Hoofdaannemer: ARGE Neubau Parkhaus, Anton Schick GmbH & Co. KG, Völkel & 
Heidingsfelder Ingenieurbau GmbH
Producten: Stalen Rasterhekken systeem S, Veiligheidsstaander, Schroefverankering, 
Variabele hoekbevestiging

“We zochten naar een randbeveiligingssysteem dat ons in staat zou stellen op 
het beton vlak bij de rand van het gebouw met een garantie voor de veiligheid 
van alle betrokken mensen. We hebben diverse oplossingen getest en vergeleken, 
maar kozen voor Combisafe omdat zij ons overtuigden van de hoge kwaliteit, 
gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit van hun producten, naast de vriendelijke  
en uitstekende klantenservice.”

Holger Hennig (Constructiemanager, TeamJürgens)

Project: Pont de la Caille, Allonzier-LaCaille, France

Klant: Le conseil Général de Haute Savoie

Hoofdaannemer: DV Construction en VSL, Bouygues Construction France

Producten: Stalen Rasterhekken systeem S, Stalen Rasterhek Opzetstuk, Staanders en 

Combisafe Bouwtrap.

“Door de totale hoogte van 150 m was voor dit project een speciale randbescherming 

nodig. De modulaire structuur van Combisafe bleek hiervoor de beste oplossing.  

Door Stalen Rasterheken te gebruiken, konden we onze medewerkers langs de rand 

van de brug beschermen en hun tegelijk het zicht op het ravijn daaronder ontnemen, 

waardoor ze zich veel veiliger voelden.”

José Guimaraes, Constructiemanager DV Construction
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RAnDBEVEiliGinGSSYSTEMEn 
GEBOUWD OM TE BESCHERMEN,  
ONTWORPEN OM AAN TE PASSEN

Literatuur of modulaire systemen voor  
specifieke bouwmethoden beschikbaar

Tel.:	+49	(0)2301	962920
E-mail: info_nl@combisafe.com
www.combisafe.com 

Combisafe is onderdeel van Honeywell




