
Randbeveiligingssystemen  Gebouwd om te beschermen, ontworpen om aan te passen

Slimmere randbeveiliging

Staal-
constructie



RANDBEVEILIGINGS-
SYSTEMEN VOOR 
GESTRUCTUREERD 
STAALWERK

Combisafe is toegewijd aan het leveren van randbeveiliging voor bouwprojecten van 

allerlei soorten via een breed pakket van producten die ontwikkelaars en aannemers 

helpen een betere locatieveiligheid en productiviteit te verkrijgen. 

Onze randbeveiligingssystemen zijn specifiek ontwikkeld om tegemoet te komen 

aan de unieke uitdagingen van iedere bouwtechniek, inclusief staal, met een breed 

scala innovatieve bevestigingen voor een veilige en betrouwbare bevestiging van 

hekbeschermingen aan balkranden, kruisen en gevels.
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EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Randbeveiligingshekken op de grond 
vastgemaakt aan balkdelen volgens  
het indelingsontwerp.

Balk- en randbeveiliging als één  
unit op positie gehesen. 

Randbeveiliging wordt op de plaats 
vastgezet met een minimum aan 
werkzaamheden op hoogte.

Voordelen
•  Complete ontwerpservice Geavanceerde 

Strucad- en Tekla Cad-systemen helpen bij het 
verbeteren van veiligheid, een snellere installatie 
en minder kosten.

•  Minder werk op hoogte Randbeveiligings-
systemen worden op de grond bevestigd en naar 
hun plaats gehesen waardoor de werkers minder 
aan gevaar blootstaan.

•  Zekerheid en gemak Randbeveviliging kan 
vaak op zijn plaats worden gehouden tijdens de 
omhulling van de constructie.

•  Minder arbeidskosten Installatie door een 
voldoende competent persoon in plaats van door 
gekwalificeerde steigerwerkers. Snel ter plaatse te 
demonteren zonder specialistische vaardigheden.

•  Naleving Voldoet aan alle Europese voorschriften 
voor randbeveiliging.

•  Tijdbesparend Veel Combisafe-systemen bieden 
relingen en een efficiënte bekistingssteun in 
één enkele handeling, waardoor er minder tijd 
nodig is voor het installeren van een volledig 
randbeveiligingssysteem.

Producten
De volgende Combisafe-systemen zijn geschikt voor 
gebruik in structuurstaalbouwprojectem: 

Stalen rasterhek (SMB) Al meer dan tien jaar het 
ijkpunt voor randbeveiliging en nog steeds gericht 
op innovatie. De nieuwste Combisafe SMB is nog 
sterker, duurzamer, lichter en flexibeler voor nog 
meer veiligheid en productiviteit. 

SMB-trap Een systeemoplossing die gebruiksgemak 
en een verbeterde omhulling biedt voor trappen - 
vaak een probleemgebied op elke bouwlocatie bij 
veiligheidsplanning.

SMB-balk Een aanvullende dubbele reling 
ontworpen om veiligheid te bieden als het hek wordt 
weggehaald. De SMB-balk stelt de gebruikt in staat 
door de balk heen te reiken om werk te verrichten 
aan de rand en is vooral handig bij het aanbrengen 
van bekledingsbeugels en gevelpanelen. SMB-balk 
kan alleen worden gebruikt met het C-Systeem.

Fast Frame Een op maat gemaakt bevestigings-
systeem ontwikkeld voor de specifieke eisen van 
de staalbouwsector. Fast Frame biedt een snellere 
installatie met minder componenten en gebruikt 
voorgelaste moffen op buitenbalken voor beveiliging 
met een driedubbele reling.  

Valnetsysteem (NBS) Een flexibel 
dakrandbeveiligingssysteem ontwikkeld voor 
portaalconstructies. Kan ook bredere overspanningen 
aan (tot 10 m) en grote overstekken. NBS wordt 
vastgezet met de bestaande horizontale netten 
om een compleet ‘cocon’ te vormen waarin de 
dakbedekkingsteams veilig kunnen werken.

Omhulling Volledige bescherming van vloer tot 
plafond met stalen raster- of valnetsystemen voor 
nog meer veiligheid en omhulling, minder gevaar 
dat mensen, voorwerpen of puin vallen of van de 
standaard hoogtehekken worden geblazen.

Kosteneffectief Efficiënte planning en snellere 
montage verminderen de tijdschema’s van projecten 
en minimaliseren de vertragingen. Bovendien 
verminderen ze ook het risico dat mensen, 
voorwerpen en puin vallen of door de wind worden 
weggeblazen.



Complete ontwerpservice 
Intelligent plannen is een kernelement 
als het aankomt op veiligheid ter 
plaatse. In lijn met dit principe levert 
Combisafe een complete systeem-
ontwerpservice die met u kijkt naar de 
meest geschikte, veilige en kosten-
efficiënte beveiligingsoplossing voor 
uw project. Kijken naar het ontwerp 
voor een veiligheidssysteem in een zo 
vroeg mogelijk stadium garandeert een 
maximale veiligheid en naleving en 
een vlottere projectvoortgang.

Combisafe-ontwerpers gebruiken de 
allernieuwste systeemmodellerings-
software van vooraanstaande ont-

wikkelaard in het veld naast de meest 
geavanceerde bouwinformatiebeheer-
systemen.

Wetgeving en naleving 
Alle Combisafe-randbeveiligings-
systemen zijn ontworpen om te 
voldoen aan de Europese norm voor 
randbeveiliging EN 13374. Onder 
deze verreikende richtlijnen worden 
systemen naar prestatie ingedeeld van 
Klasse A, voor bescherming van vlakke 
oppervlaktes en hellingen tot 
10 graden, tot en met Klasse C,  
voor oppervlaktes met een helling  
van 45 tot 60 graden. 

Marktsectoren
Combisafe-randbeveiliging wordt in 
een groot aantal uiteenlopende stalen 
staalbouwprojecten, zoals: 

• Scholen
• Ziekenhuizen
• Retail
• Industrie 
• Bedrijfsgebouwen
• Hoogbouwwoningen

Bevestigingen
Hieronder vindt u drie bevestigingen uit het Combisafe-assortiment die het meest worden gebruikt bij de staalbouw. Bekijk het overzicht 

eronder voor nog meer opties. Als u niet ziet waar u naar zoekt, neem dan meteen contact met ons op: we hebben absoluut een 

oplossingen die aan uw wensen tegemoetkomt. 
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Flexibele bevestiging
Bouten aan balkranden in structuurstaal-
bouwprojecten om een afstand tot 
300 mm te leveren voor bevestiging  
van de veiligheidsstaander.

Staalbalkklem
De bek is verstelbaar voor verschillende 
balkafmetingen en breedtes, kan op de 
romp worden geherpositioneerd om de 
afstand aan te passen of om in zowel het 
horizontale als verticale vlak te klemmen 
voor SNB-systemen en verticaal voor NBS.

Gelaste mof
Een extra steun voor de voorfabricering 
van randbeveiliging op grondniveau. De 
mof wordt aan de bovenste flens van de 
metalen dekking gelast alvorens te worden 
gehesen, en daarna ingesneden rond de 
mofconstructie.
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*Zie bevestigingengids voor volledige gegevens.



CASESTUDY’S

Project: adidas LACES, Herzogenaurach, Duitsland

Klant: adidas AG

Hoofdaannemer (Staalconstructie): Prebeck GmbH

Producten: Stalen Rasterhekken systeem S, Veiligheidsstaander en 

Staalbalkklemmen

In Herzogenaurach, Duitsland, bouwt adidas een nieuw hoofdkantoor 

voor Global Marketing en Global Operations, adidas LACES. Het 

technisch hoogstandje van het gebouw, dat een oppervlakte heeft van 

60.000 m2, is een centraal atrium met vrij-hangende bruggen, die de 

losse etages van het gebouw met elkaar verbinden. Deze stalen bruggen 

“knopen” de 7 verdiepingen in de constructie aan elkaar als veters. Dit 

maakt het tot een uniek kantoorgebouw waarin na de oplevering eind 

2010 uitgebreide interactie en communicatie tussen de verschillende 

afdelingen mogelijk zal zijn.

adidas LACES

Commentaar 
“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.”

Project: Commissariat de Provins, Seine-et-Marne, Frankrijk

Klant: Secrétariat Générale pour l’Administration de la Police (S.G.A.P.)

Hoofdaannemer: VINCI CONSTRUCTION France

Onderaannemer: DUMEZ Ile-de-France SAS

Producten: Stalen Rasterhekken systeem S, Veiligheidsstaander en 

Staalbalkklemmen

Het Commissariat de Provins is het nieuwe politiebureau voor  

Seine-etMarne, Frankrijk. Het nieuwe 46,8 m lange en 11 m hoge 

gebouw biedt 2137m2 kantoorruimte en wordt media 2010 afgerond. 

Dit project is een proefproject voor DUMEZ Ile-de-France SAS om 

zowel ervaring op de doen met de producten van Combisafe als de 

samenwerking tussen beide bedrijven te ervaren De stalen structuur van 

het gebouw vereiste een speciale randbeveiligingssysteem dat uitermate 

flexibel is en aan verschillende situaties kan worden aangepast.

Commissariat de Provins

Commentaar
“Dankzij de Combisafe-producten konden we het randbeveiligingssysteem op grondniveau installeren met de staalbalkklemmen waarna we 
de stalen balken op hun plaats hesen met de randbeveiliging al aangebracht. Op die manier bespaarden we zowel tijd als kosten. Ik weet 
zeker dat we deze oplossing in onze beschermingsproducten kunnen integreren.”
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