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VERDENSLEDENDE PÅ 
ANLEGGSSIKKERHET

Med fokus på innovasjon innen kantsikring, 

fallsikring, værbeskyttelse og midlertidig 

adkomst tilbyr Combisafe en omfattende og 

svært fleksibel serie med produkter og systemer 

av høy kvalitet som hele tiden setter nye 

standarder for sikkerhet i høyden og på anlegg. 

Med bransjeledende produkter, eksepsjonell 

prosjektutforming og optimal teknisk support  

kan Combisafe levere en totalløsning for dine 

midlertidige kantsikringsbehov.

VI LEVERER SØMLØS KANTBESKYTTELSE
Vår produktportefølje omfatter et stort utvalg av produktsystemer som 

egner seg for de fleste konstruksjonsmessige utfordringer. Anført av vårt 

bransjeledende SMB-system (rekkverksnett i stål) inkluderer utvalget 

også innovative løsninger slik som MMB (flermaskede barrierer), NBS 

(nettbarrieresystem), fallsikring og vårt Fast Frame™-system – som er 

utviklet spesielt for høye rammekonstruksjoner i stål. 

Hele produktporteføljen leveres med et stort utvalg av fester, stolper 

og tilbehør for å sikre at produktene kan brukes overalt. For ytterligere 

sikkerhet er mange Combisafe-produkter utformet for forhåndsmontering 

på bakken – slik at de fullt ut kan integreres med bygningselementene før 

de løftes på plass.

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring

Stål

Modulbygging Byggeteknikk

Ferdigstøpt betong

Tre

Plasstøpt betong
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Betong

Systematisert – Våre produkter inngår i en systemløsning som gir klassens beste 
midlertidige kantsikring.

Komplett – Vi tilbyr en komplett sikkerhetsløsning som eliminerer behovet for 
ytterligere forholdsregler slik som sikringsseler og airbager.

Universalt – Combisafe tilbyr bransjens største utvalg av tilbehør for å sikre at 
våre produktsystemer praktisk talt kan brukes overalt.

Tre

Pålitelig – Våre produkter nyter stor tillit i bygningsbransjen for sin absolutte 
pålitelighet under selv de mest krevende omstendigheter.

Robust – Hele produktutvalget til Combisafe er spesielt utformet og produsert  
for å tåle påkjenningene fra moderne bygningsarbeid.

Praktisk – Combisafe tilbyr et stort utvalg av svært praktiske løsninger utviklet  
til å fungere sømløst i alle prosjekttyper.

Stål

Systematisert – Vi tilbyr en lang rekke sektorspesifikke innovasjoner slik som 
Fast Frame™ – som er spesialutviklet for stålkonstruksjoner.

Fleksibelt – Hele produktutvalget til Combisafe er utviklet for å gi eksepsjonell 
fleksibilitet for selv de mest utfordrende byggeprosjektene.

Kvalitet – Alle Combisafe-produkter er produsert og testet iht. de strengeste 
standarder. Våre produkter er ganske enkelt utformet og bygget for å vare.

Byggeteknikk

Enkelhet – Det kreves ingen spesialopplæring for å montere Combisafes 
produkter, noe som gir en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle 
kantsikringsløsninger.

Komplett – Vi tilbyr en komplett løsning for midlertidig kantsikring der systemene 
i vårt utvalg er utformet til å være kompatible med hverandre.

Skalerbart – Combisafes produkter er, fra de minste prosjektene til de største, 
utformet til å fungere sømløst med deres arbeidsmetoder og -programmer.

                     Arbeidsstyrke

Sikkert – Enten du arbeider over eller under bakken, tilbyr Combisafes 
produkter bransjeledende sikkerhetsnivåer slik at du kan konsentrere deg 
om arbeidet.

Enkelt – Combisafes systemer er utformet spesifikt for å sikre at bruken på 
anlegget er effektiv, enkel og absolutt problemfri.

Nyttig – I tillegg til å gi pålitelig sikkerhet har mange av våre produkter ekstra 
integrerte funksjoner som gjør arbeidet enklere.

                     Helse- og sikkerhetsansvarlige

Spesialist – Hver Combisafe-produkt er resultatet av tiår med spesialist-
erfaring med å beskytte arbeidere i høyden.

Trygghet – Combisafes produkter er utformet for å gi arbeiderne trygghet 
samtidig som de begrenser muligheten til å bryte avtalte arbeidsmetoder  
når de arbeider i høyden.

Sikkerhet – Systemer med høy presisjon som gir pålitelig beskyttelse –  
du kan være 100 % sikker på at hver lille detalj er tatt i betraktning når  
du velger Combisafe.

Underentreprenører

Personlig – Alle Combisafe-produkter er utformet for å gi klasseledende 
personsikkerhet for å beskytte arbeidere som kan havne i farlige situasjoner.

Tillit – Hvorfor utsette deg selv for potensielle farer? Når du velger 
Combisafe, får du en midlertidig kantsikring du kan stole på.

Effektivt – For at du bedre skal kunne holde på fortjenestemarginene er 
hvert Combisafe-produkt utformet for optimal effektivitet og sømløs integrering 
i arbeidsmetodene.

Prosjektleder

Samarbeid – Helt fra prosjektstart vil eksperter fra Combisafe samarbeide med 
dere for å utarbeide kostnadseffektive løsninger for deres sikkerhetsutfordringer.

Allsidig – Produktutvalget til Combisafe, som egner seg for de aller fleste 
byggeprosjekter, er utformet og testet for å gi fleksibel midlertidig kantsikring.

Verdi – Med høy kvalitet i produksjonen, en rekke verdifulle integrerte 
funksjoner og kyndig support fra første dag kan Combisafe tilby 
eksepsjonell verdi.

Mengdemålere

Raskt – Våre produkter er utformet til å være raske og enkle å montere,  

noe som reduserer forsinkelser på anleggene og dermed arbeidskostnadene.

Effektivt – Combisafes produkter kjennetegnes av at de kan brukes på mange 

måter, noe som reduserer mengden utstyr som kreves på anleggene.

Pris – Combisafes produkter er ikke de billigste på markedet, men de er 

utformet og produsert for høy kostnadseffektivitet over tid.

I over 25 år har Combisafe samarbeidet med alle sektorene i byggebransjen for å utvikle 

innovative løsninger for å beskytte arbeidere i høyden. Et av de største fortrinnene som 

dette langvarige samarbeidet har gitt, er kunnskapen vi har tilegnet oss om hvordan 

produktene faktisk brukes på anlegget. Dette gjør at vi kan skreddersy produktsystemene 

og tilbehøret til kundenes spesifikke behov. 

Det er mange grunner til at folk velger Combisafe til å levere midlertidige kantsikrings -

løsninger. Her er bare noen av de vanligste årsakene til at folk velger den bransjeledende 

beskyttelsen som tilbys av Combisafe.

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring

HVORFOR VELGE 
COMBISAFE?
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Bransjeledende er én ting, men vi forstår at kundene 

krever mer av investeringen, og derfor leverer vi 

optimale løsninger fra første dag. Dette lar oss ikke 

bare sikre at systemene tilfredsstiller deres sikkerhets-

behov, men også at de gir avkastning på investeringen. 

Vi har også vårt eget testlaboratorium der vi kan utvikle 

skreddersydde produktløsninger.

I tillegg gir Combisafe også tilgang til et nettverk av 

spesialister, salgsoppfølging og opplæring gjennom  

vårt omfattende feltserviceteam. For å hjelpe dere i  

det langsiktige høydesikringsarbeidet tilbyr Combisafe 

også planleggingstjenester for fallsikring i tillegg til 

opplæringskurs, demonstrasjoner og praktiske øvinger 

på våre sikkerhetssentra.

I over 25 år har Combisafe samarbeidet med den internasjonale byggebransjen for å utvikle et 

stort utvalg av sikringssystemer for anlegg.

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring

OPTIMAL UTFORMING OG 
PLANLEGGINGSSUPPORT

Intelligent planlegging er viktig for sikkerheten 

på anleggene. Derfor liker vi å samarbeide 

med kundene fra første dag for å optimalisere 

fordelene med våre kantsikringssystemer, 

i tillegg til å øke produktiviteten og redusere 

ledetidene.

INTELLIGENT PLANLEGGING

COMBISAFE-FORSKJELLEN

SMB-opplæring (rekkverksnett i stål) ved et av våre sikkerhetssentra.

Vi har bygget virksomheten på å levere pålitelige sikkerhets-

systemer av høy kvalitet som beskytter arbeiderne på 

anleggene, og spesielt de som oppholder seg i høyden,  

men den langsiktige suksessen bygger på å finne bedre  

måter å samarbeide med kundene på.  

Vi kaller dette Combisafe-forskjellen. 

I løpet av 25 år har vi bygget en solid plattform av spesialkunnskaper  

og erfaringer fra vårt engasjement i byggebransjen. Når du samarbeider 

med oss, får du garantert all ekspertisen du trenger for å ta proaktive 

beslutninger om sikkerheten på anlegget. 

Combisafe tilbyr optimale løsninger for alle byggesektorer, 

og produktene er mer effektive, mer fleksible og enklere 

å montere enn sammenlignbare sikkerhetssystemer.  

Vi har det største utvalget av fester og tilbehør i bransjen, 

så du kan stole på at vi finner en løsning som tilfredsstiller 

deres behov. 

Når du velger Combisafe, velger du ganske enkelt 

ekspertisen til det markedsledende selskapet, som  

har tatt alle faktorer i betraktning og sørget for at  

alle produkter er testet iht. standarden.
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MARKEDSLEDENDE UTVALG – SMB-SYSTEMET GIR EN REKKE INTEGRERTE FORDELER.

KANTSIKRINGSSYSTEMER

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring

Rekkverksnettet er utviklet for å gi et alternativt 

sikkerhetssystem for de mest krevende byggemiljøer –  

og kombinerer en rekke verdifulle egenskaper slik 

som styrke, holdbarhet, monteringshastighet og 

justerbarhet. Barrieren er lett å bære og manøvrere 

for enklere transport og håndtering på anlegget.

SMB (REKKVERKSNETT I STÅL)

Det mest brukte systemet i vårt produktutvalg er SMB-systemet –  

en innovativ og svært fleksibel midlertidig kantsikringsløsning 

som brukes over hele verden.

Når det gjelder kantsikring, har trappeoppganger 

tradisjonelt gitt betydelige sikkerhetsutfordringer.  

Bare det å sette inn grunnleggende sikkerhetstiltak  

pleide å medføre improvisert kapping av rør og planker, 

noe som i seg selv utgjorde en sikkerhetsrisiko. 

SMB Stair-systemet, som bygger på det velprøvde  

SMB-systemet, gir en uovertruffen systemløsning som er 

spesialutformet for bruk sammen med SMB-beskyttede 

avsatser for kontinuerlig kantsikring langs trapper.

FUNKSJONER OG FORDELER

SMB STAIR

•	 Kombinert	sikkerhetsrekkverk,	fotlist	og	avfallsnett.

•	 Stålnettbeskyttelse	med	støtabsorberende	egenskaper.

•	 	Lukket	og	inntrukket	fotlist	for	bedre	avfallssikring	ved	platekanten.

•	 Justerbar	høyde	uten	behov	for	demontering.

•	 Fås	i	bredder	på	2,6	m	og	1,3	m.

•	 	Festene	og	stolpene	i	SMB-systemet,	som	fås	med	firkantede	 

og runde stolpevarianter, er kompatible med de fleste typer 

adkomststrukturer.

•	 	SMB-serien	oppfyller	EU-kravene	til	midlertidig	kantsikring	 

iht.	EN	13374.

•	 Inntrukket	toppkant	uten	skarpe	kanter.

•	 Forsterkede	sidestenger	for	økt	holdbarhet.
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Combisafe har, inspirert av den europeiske 

standarden for midlertidig kantsikring, utviklet et 

innovativt NBS-system (nettbarrieresystem) som er 

spesielt	utformet	til	å	tilfredsstille	EN	13374,	klasse	C.	

NBS-systemet, som egner seg perfekt til kantsikring 

under takleggingsprosjekter, er det eneste produktet i 

dag som tilfredsstiller denne viktige standarden.

•	 	NBS-systemet	har	følgende	egenskaper	–	Strekker	

seg opptil 10 m mellom støtter i standard utførelse.

•	 Dekning	for	store	overheng	på	1,5	m.

•	 	Gir	taktekkere	trygghet	samtidig	som	de	begrenser	

muligheten til å bryte avtalte arbeidsmetoder.

•	 	Gir	høy	grad	av	fallsikring	for	materialer	og	avfall.

NBS

MMB (flermasket barriere) kombinerer stolpe og nett 

i én komponent, noe som gjør monteringen og 

bruken enkel og rask. MMB kan også inkludere  

en integrert låsemekanisme slik at tilstrekkelig 

beskyttede arbeidere kan åpne barrieren som en  

port for tilgang til kanten.

•	 	Alt	i	én	enhet,	med	integrert	stolpe	og	stigbrett.

•	 Lav	vekt	(15	kg	–	18	kg).

•	 	2137	x	1150	mm	og	2550	x	1150	mm	 

(med integrert lås)

•	 	MMB	har	varierte	sentre,	noe	som	gir	fleksibel	

tilgang til kanten med stormasket nett som 

muliggjør gjennomgående arbeid.

For å takle faren med løse bygningsmaterialer eller 

verktøy som kan falle ned fra byggeområdet, tilbyr 

Combisafe en rekke oppsamlingsløsninger av høy kvalitet. 

Det finnes ingen europeisk standard for fallsikring under 

bygging i dag, så Combisafe har utformet sin egen som 

kombinerer enten SMB eller MMB og avfallsnett. 

Combisafes fallsikringsenheter er utformet for enkel 

integrering med våre standardprodukter for å gi svært 

fleksible løsninger for sømløs fallsikring for gulv og soffitt. 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå inn på  

www.combisafe.com eller kontakte vår kundeservice.

Etter et samarbeid med byggebransjen for å 

identifisere spesifikke sikkerhetsbehov under 

prosjektarbeid, og etter å ha fått i oppgave å 

produsere flere skreddersydde løsninger for kunder 

som bygger høye stålrammekonstruksjoner, utviklet 

Combisafe Fast Frame™. 

Fast Frame™-systemet, som er utformet for rask og 

enkel montering uten spesialverktøy, festes enkelt i 

forhåndssveisede spor på de ytre bjelkene for å gi et 

integrert tredobbelt sikkerhetsrekkverk. Fast Frame-

systemet kan justeres fullstendig for å dekke ulike 

platetykkelser og kan enkelt suppleres med en Debris 

Mesh Barrier for bedre nedfallssikring. Systemet 

representerer en spennende innovasjon innen 

midlertidig kantsikring.

MMB (FLERMASKEDE BARRIERER)FAST FRAME™ OPPSAMLINGSLØSNINGER

KANTSIKRINGSSYSTEMER

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring
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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 • • •

FESTER

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring

Dette er bare et eksempel på tilgjengelig utvalg. Ta kontakt med Combisafe med deres 

spesifikke krav slik at vi sammen kan utarbeide løsninger til deres behov.

* 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.

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 forhånds-
planlagt 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.
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Prosjekt: DMCC Al Mas Tower, Jumeirah Lake, Dubai

Klient: NAKHEEL

Entreprenør: TAISEI – ACC (JV)

Produkter: SMB, nedfallsskjermer

”Dette var første gang ACC (Arabian Construction Co.) brukte Combisafes  

produkter på et av våre anlegg. Vi ble presentert for produktene i begynnelsen  

av prosjektet, og vi ble imponert over den høye kvaliteten på materialene som  

ble brukt, men enda viktigere var det at de løste vårt behov for å opprettholde  

et høyt sikkerhetsnivå på anleggene.” 

Mohamad Hamze, byggeleder

Prosjekt: adidas LACES, Herzogenaurach, Tyskland

Entreprenør: Prebeck GmbH

Klient: adidas AG

Produkter: SMB S-System, stolper og stålbjelketvinger

”Kantsikringssystemet ble montert på bakkenivå og løftet på plass med kran.  

Det gjorde at vi ikke bare kunne øke sikkerheten for arbeiderne på anlegget,  

men også redusere ulykkesrisikoen betraktelig. Det var ikke behov for noe  

personlig beskyttelsesutstyr, som er svært kostbart og som vi brukte tidligere  

til å montere kantsikringen. Dette sparte oss både for tid og kostnader.” 

Heinrich Prem, monteringsleder, Prebeck GmbH

For å sikre at SMB-systemet virkelig kan brukes overalt, har Combisafe utviklet en omfattende serie med tilbehør.  

Dette er bare et lite utvalg av tilbehøret som er tilgjengelig; gå inn på www.combisafe.com for å se hele katalogen.

Konstruert for å beskytte, utformet til å passe Smartere kantsikring

TILBEHØR
PROSJEKTER  
FRA HELE VERDEN

RekkVeRkSHolDeR

Rekkverksholderen kan 

justeres på rekkverks-

stolpen, noe som gjør at 

barrieren kan monteres i 

en hvilken som helst 

høyde for enklere arbeid 

under barrieren.

GAP CloSeR

Den fleksible Gap 

Closer brukes sammen 

med SMB Stair-systemet 

til å fylle ut mellomrom 

og åpninger og for å 

beskytte mot skarpe 

kanter.

NeTTklIPS

Brukes sammen med 

SMB og overdel til 

rekkverksnett for ekstra 

stabilitet.

RekkVeRkSNeTTHeNGSel

Rekkverksnetthengselet 
brukes til å koble 
sammen rekkverksnett i 
stål. Det kan opprettes 
hjørner i vinkler på 
mellom	76°	og	284°	
som kan plasseres hvor 
som helst langs barrieren 
samtidig som man sikrer 
enkel adkomst.

JUSTeRARM SMB

Med Justerarm SMB kan 

du justere rekkverks-

nettet i høyden uten å 

måtte demontere 

systemet.

CoMBISTRAP

Combistrap er en enkel 

tekstilstropp med 

låsespenne. Den 

fungerer som en sterk 

kabelstropp som kan 

brukes om igjen. 

400 mm	lang.

FoTlISTHolDeR

Fotlistholderen festes til 

rekkverksstolpen for å 

holde fotlisten på plass. 

Den gjør det enkelt

å montere og demontere 

med sikkerhets-

rekkverket på plass.

RekkVeRkSSTolPeR 

Kan monteres i de ulike 

festene og kombineres 

med rekkverksnettet. 

Quiclox-låsemekanismen	

gjør montering og 

demontering enkelt.

FlekSSTolPe 

Gjør det enkelt å montere 

rekkverksnettet i hjørner, 

trapper, rundt balkonger 

osv. Rekkverksholderne er 

justerbare, avhengig av 

vinkelen og hellingen til 

rekkverket.

RekkVeRkSSTolPe,  
JUSTeRBAR

Kombinert rekkverks-

stolpe og rekkverks-

holder som lar deg 

justere høyden på 

barrieren.

SJAkTGRINDSeTT 

Sjaktgrindsettet er en 

selvlukkende port som 

gir adkomst til 

heissjakter, service-

kanaler eller til steder 

man må ha tilgang.

NeTTBokS/MUlTIBokS

Nettboksen rommer 

50 rekkverksnett-enheter 

for oppbevaring eller 

transport. Multiboksen 

er en praktisk, kran-

håndterbar beholder for 

små deler og fester.

Prosjekt:	Parkeringshus	P3,	Nürnberg	flyplass,	Tyskland

Klient:	Flughafen	Nürnberg	GmbH

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

Völkel & Heidingsfelder Ingenieurbau GmbH

Produkter: SMB S-system, stolper, ekspanderende forankringshylse, variabelt vinkelfeste

”Vi var på jakt etter et kantsikringssystem som lot oss arbeide på betongplatene 

helt ytterst på bygningen samtidig som sikkerheten ble fullstendig ivaretatt for alle 

arbeiderne. Vi testet og sammenlignet ulike løsninger, men bestemte oss for å bruke 

Combisafe da de overbeviste oss om den høye kvaliteten, brukervennligheten og 

fleksibiliteten til deres produkter, i tillegg til den vennlige og utmerkede kundeservicen.”

Holger Hennig (byggeleder, TeamJürgens)

Prosjekt: Pont de la Caille, Allonzier-La-Caille, Frankrike

Klient: Le conseil Général de Haute Savoie

Entreprenør: DV Construction and VSL, Bouygues Construction France

Produkter: SMB S-System, overdel til rekkverksnett, stolper og byggtrapper

”Med en total høyde på 150 m trengte vi en spesiell kantsikringsløsning til dette 

prosjektet. Det modulære systemet til Combisafe viste seg å være den beste 

løsningen. Ved å bruke rekkverksnettene kunne vi beskytte arbeiderne langs  

kanten av broen i tillegg til å blokkere sikten til den dype kløften nedenfor,  

noe som fikk dem til å føle seg mye tryggere.”

José Guimaraes, anleggssjef, DV Construction
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KANTSiKRiNgSSYSTEMER  
koNSTRUeRT FoR å BeSkyTTe,  
UTFoRMeT TIl å PASSe

Modulbasert litteratur for spesifikke byggemetoder er tilgjengelig

Tel:	+47	(0)66	99	69	20
E-post: info_se@combisafe.com
www.combisafe.com 

Combisafe er en del av Honeywell


