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KANTSIKRINGS
SYSTEMER FOR 
STÅLKONSTRUKSJONER

Combisafe sørger for kantsikring i en rekke typer byggeprosjekter gjennom å levere en 

rekke produkter som hjelper utviklere og entreprenører med å forbedre sikkerheten og 

produktiviteten på anlegget. 

Våre kantsikringssystemer er spesialuformet til å takle de unike ufordringene i enhver 

byggeteknikk, blant annet stålkonstruksjoner, med en rekke innovative fester for sikker 

forankring av barrierer til bjelkekanter, flettverk og fasader.
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ENKEL MONTERING

Kantsikringsbarrierer festes til bjelkeseksjoner  
på bakken iht. utformingen.

Bjelke og kantsikring løftes på plass som  
én enhet. 

Kantsikringen festes med et minimum av arbeid 
i høyden.

Fordeler
•  Full utformingstjeneste. Avansert Strucad and 

Tekla CADsystemer gir økt sikkerhet, raskere 
montering og reduserte kostnader.

•  Mindre arbeid i høyden. Kantsikringssystemer 
festes på bakkenivå og heises på plass, noe som 
reduserer faren for arbeiderne.

•  Sikkerhet og bekvemmelighet. Kantsikring kan 
ofte holdes på plass under veggkonstruksjon.

•  Reduserte arbeidskostnader. Montering av 
person med den nødvendige kompetansen i stedet 
for kvalifiserte stillasarbeidere. Rask å demontere 
uten spesialistkompetanse på anlegget.

•  Overholdelse. Overholder alle europeiske 
forskrifter for kantsikring.

•  Tidsbesparende. Mange Combisafesystemer 
har sikkerhetsrekkverk og effektiv avstengerstøtte 
i en og samme løsning, noe som reduserer 
tiden som går med til å montere et komplett 
kantsikringssystem.

Produkter
Følgende Combisafesystemer egner seg for bruk på 
stålkonstruksjoner: 

SMB (rekkverksnett i stål) Standarden for kantsikring 
i mer enn 10 år og fremdeles et fokusområde. Den 
siste SMBløsningen til Combisafe er sterkere, lettere 
og enda mer holdbar og fleksibel for økt sikkerhet og 
produktivitet. 

SMB Stair En systemløsning som er enkel å bruke og 
som gir ytterligere kantsikring i trapper, som ofte er 
problemområder på anleggsplasser når det gjelder 
sikkerhetsplanlegging.

SMB Beam En utfyllende dobbelt sikkerhetsrekkverk 
som er utformet til å gi sikkerhet når barrieren 
fjernes. Med SMB Beam kan brukeren strekke seg 
forbi bjelken for å utføre arbeid på kanten, noe 
som er spesielt praktisk når man skal montere 
kledningsbraketter og fasadeplater. SMB Beam 
supplerer kun CSystem.

Fast Frame Et skreddersydd hurtigfestesystem utviklet 
for de spesifikke behovene i stålkonstruksjons
bransjen. Det gir raskere montering ved bruk av 
færre komponenter og bruker forhåndssveisede 
hylser på de ytre bjelkene for å gi tredobbelt 
sikkerhetsrekkverk.  

NBS (nettbarrieresystem) Et fleksibelt system for 
sikring av takkant, utviklet for portalrammebygninger. 
Kan tilpasses bredere nisjestørrelser (opptil 10 m) og 
større overheng. NBS forbindes med den eksisterende 
horisontale nettingen til å danne en fullstendig 
”kokong” der takarbeiderne kan arbeide trygt.

Fallsikring Sikring fra gulv til tak ved hjelp av nett i 
stål eller mykt materiale for ytterligere sikkerhet, for å 
redusere faren for at folk, gjenstander og avfall faller 
ned eller blåses over barrierer med standard høyde.

Kostnadseffektiv Effektiv forhåndsplanlegging og 
raskere montering reduserer de totale tidsrammene, 
forsinkelser og faren for at folk, gjenstander og 
avfaller faller eller blåser ned.



Full utformingstjeneste 
Intelligent planlegging er den største 
bidragsyteren til anleggssikkerhet. I 
tråd med dette prinsippet yter 
Combisafe en full utformingstjeneste 
for å integrere den mest hensikts
messige, sikre og kostnadseffektive 
kantsikringsløsningen for ditt prosjekt. 
En slik utforming av sikkerhetssystemer 
i en så tidlig fase av prosessen som 
mulig, vil sikre optimal sikkerhet, 
overholdelse og prosjektflyt.

Combisafes designere bruker de aller 
nyeste modelleringsprogrammene fra 
ledende utviklere, i tillegg til avanserte 
informasjonshåndteringssystemer.

Lovgivning og overholdelse 
Alle kantsikringssystemene til 
Combisafe er utformet iht. den 
europeiske standarden for kantsikring, 
EN 13374. Etter disse omfattende 
retningslinjene kategoriseres 
systemene etter ytelse fra klasse A,  
for sikring av flate arealer og hellinger 
opptil 10 grader, helt opptil klasse C, 
for overflater med en helling på 
mellom 45 og 60 grader. 

Markedssektorer
Combisafes kantsikringssystemer 
brukes i en rekke ulike stål
konstruksjonsprosjekter, deriblant: 

• Skoler 
• Sykehus
• Handelsbygg 
• Industribygg 
• Næringsbygg
• Høyhus til boligformål

Fester
Nedenfor ser du de tre festene fra Combisafes utvalg som brukes mest på stålkonstruksjoner. Se tabellen nedenfor for flere alternativer. 

Hvis du ikke ser det du leter etter, kan du kontakte oss direkte da vi er helt sikre på at vi har en løsning som vil dekke dine behov. 

Smartere kantsikring 3

Fleksfeste
Boltes til bjelkekanter på stål
konstruksjoner for å gi 300 mm  
avstand for feste av rekkverksstolper.

Stålbjelketvinge
Justerbar for ulike bjelkestørrelser og 
bredder, kan flyttes for å øke avstanden 
eller for å festes både i det horisontale 
og vertikale planet for SMBsystemer og 
vertikalt for NBS.

Sveiset hylse
Ytterligere et hjelpemiddel for forhånds
montering av kantsikring på bakkenivå. 
Hylsen sveises til toppflensen av metall
dekket før det løftes, og dekket skjæres 
deretter til rundt hylsehuset.
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Produktnavn Referanse*

Fleksfeste  11

Multitvinge 14

Multifot 15

Trappefeste 18

Ståltvinge 19

Produktnavn Referanse*

Stålbjelketvinge 20

Vertikaltvinge 22

Vinkelfeste 23

Vertikalrørfeste 25

Sveiset hylse  26

*Se brosjyren over festeinnretninger for flere detaljer



KUNDEEKSEMPEL

Prosjekt: adidas LACES, Herzogenaurach, Tyskland

Klient: adidas AG

Entreprenør (stålkonstruksjon): Prebeck GmbH

Produkter: SMB SSystem, stolper og stålbjelketvinger

Det nye adidashovedkontoret for global markedsføring og drift, 

LACES, er under oppføring i Herzogenaurach i Tyskland. De tekniske 

høydepunktene i den 60 000 m² store bygningen er et sentralt atrium og 

fritthengende broer, som forbinder etasjene i bygningen. Disse stålbroene 

”forbinder” den 7etasjes konstruksjonen til en unik kontorbygning, og 

vil gi et høyt nivå av samhandling og kommunikasjon mellom de ulike 

avdelingene når det står ferdig ved utgangen av 2011.

adidas LACES

Vitnesbyrd 
”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.”

Prosjekt: Commissariat de Provins, SeineetMarne, Frankrike

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

Entreprenør: VINCI CONSTRUCTION France

Underentreprenør: DUMEZ IledeFrance SAS

Produkter: SMB SSystem, stolper og stålbjelketvinger

Commissariat de Provins er den nye politistasjonen i SeineetMarne  

i Frankrike. Den nye 46,8 m lange og 11 m høye bygningen gir 

2137 m² med kontorplass, og vil stå ferdig sommeren 2010. Dette 

er et pilotprosjekt for DUMEZ IledeFrance SAS der de kan teste 

produktene fra Combisafe så vel som samarbeidet mellom selskapene. 

Stålrammekonstruksjonen til bygningen krevde et spesielt kantsikrings

system, som er svært fleksibelt og som kan tilpasses ulike situasjoner.

Commissariat de Provins

Vitnesbyrd
”Med Combisafes produkter kunne vi montere kantsikringssystemet på bakkenivå ved hjelp av stålbjelketvingene og deretter løfte 
stålbjelkene i posisjon med kantsikringen på plass. Dette var både tids og kostnadsbesparende.  Jeg er trygg på integrere løsningen  
i vårt utvalg av beskyttelsesprodukter.”

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

Combisafe er en del av Honeywell


