
Combisafe-teräsverkkokaide

 KEVYT 
TERÄSVERKKOKAIDE
 

Vie reunasuojaus
uusiin ulottuvuuksiin.



Käyttökohteet  

Kevyt teräsverkkokaide on lähes kaikkiin haastaviin rakennusympäristöihin sopiva 
turvajärjestelmä. Kaiteen monipuolisuus mahdollistaa sen käytön sekä maassa että 
korkeuksissa ja missä tahansa rakennusvaiheessa. Erilaisten lisävarusteiden avulla 
kaide on mahdollista asentaa monenlaisiin ympäristöihin.

Älykkäällä suunnittelulla on keskeinen asema työmaan turvallisuuden 
varmistamisessa. Tästä syystä haluamme tehdä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa 
alusta alkaen, jotta voimme maksimoida suojakaidejärjestelmiemme edut, parantaa 
työmaan tuottavuutta ja lyhentää läpimenoaikoja.

Tämä kevyt kaide auttaa paitsi ehkäisemään työtapaturmia, myös tukemaan 
työntekijöiden terveyttä.  

Rakennusalalla putoamisonnettomuudet aiheuttavat paljon loukkaantumisia, 
mutta myös muut tapaturmat ovat mahdollisia jokapäiväisissä työtehtävissä. Uusi 
teräsverkkokaide on kevyt ja helppo nostaa ja siirtää, joten se auttaa vähentämään 
lihasvammoja ja rasitusta työmaalla. Tämä puolestaan luo lisähyötyjä esimerkiksi 
vähentämällä työntekijöiden sairauspoissaoloja, lisäämällä tuottavuutta ja 
vähentämällä rasitusta. Kun työntekijöiden vireystila ja keskittymiskyky paranevat, 
työtapaturmia ja putoamisonnettomuuksia sattuu vähemmän.

Honeywell on vuosien kuluessa kehittänyt monipuolisten 
suojausratkaisujen valikoiman, joka perustuu yhtiön rakennusalalta 
hankkimaan kattavaan kokemukseen ja tietoon. Kun tarvitset apua 
työmaan turvallisuutta koskevaan päätöksentekoon, Honeywell  
on tukenasi.

 KEVYT JA  
JOUSTAVA  
 VAIHTOEHTO
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Honeywell Combisafe -tuotteet ovat tehokkaita, mukautettavia ja helppoja 
asentaa, ja niitä on saatavilla useimpiin rakennusalan kohteisiin. Alan laajimman 
lisävarustevalikoiman ansiosta löydät varmasti tarpeisiisi sopivan ratkaisun. 
Kun valitset Honeywellin Combisafe-sarjan, valitset asiantuntevan, aidon 
markkinajohtajan, jonka tuotteissa jokainen ominaisuus on huolella suunniteltu ja 
tarkoin testattu ylivertaisen laadun varmistamiseksi.

Honeywell Combisafe on tehnyt yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja selvittänyt alan 
tarpeita. Tutkimustyön tuloksena markkinoille julkaistaan uusi, entistä kevyempi versio 
suositusta teräsverkkokaiteesta.
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Rakennusalalla tuki- ja liikuntaelinsairauksia esiintyy keskimäärin 
enemmän kuin muilla aloilla. Raskaiden kuormien jatkuva nostelu on 
keskeinen tuki- ja liikuntaelinvammoja aiheuttava tekijä. Tämä seikka on 
huomioitu uusien kaiteiden suunnittelussa.
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TIETOA TYÖTAPATURMISTA
•  Vuonna 2015 Euroopan 

unionin 28 jäsenmaassa 
tapahtui 3 876 kuolemaan 
johtanutta työtapaturmaa, 
mikä oli 102 tapaturmaa 
enemmän kuin edeltävänä 
vuonna.

•  EU-maissa kaikista 
kuolemaan johtaneista 
työtapaturmista yli viidesosa 
tapahtui rakennusalalla.

•  Vuonna 2015 muissa kuin 
kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa kolme 
neljästä tapaturmasta oli 
seuraavia: haavat ja 
pintavammat, raajan 
sijoiltaanmenot, 
nyrjähdykset ja venähdykset, 
aivotärähdykset ja sisäiset 
vammat.

* Lähde – https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Accidents at 
work_statisticswork_statistics

Lähde: http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1617.pdf
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Toimialat, joilla esiintyy keskimääräistä enemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksiaTuki- ja liikuntaelinsairaudet vamma-
alueen mukaan, 2016/17
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Saatavana on kaksi versiota: molemmat ovat 
markkinoiden kevyimmät teräsverkkokaiteet (paino/
metri), jotka on valmistettu luokan A ja luokan ABC 
vaatimusten mukaan.

  OMINAISUUDET 
JA EDUT

LUOKAN ABC EDUT
• Täyttää täysin standardin 

EN 13374 luokan ABC 
vaatimukset

• Tiheä verkkorakenne auttaa 
vähentämään putoavien 
roskien määrää

• 14,2 kg

LUOKAN ABC EDUT VRT.
LUOKAN A EDUT

LUOKAN A EDUT
• Täyttää täysin standardin 

EN 13374 luokan A 
vaatimukset

• Suuri verkko tekee 
kaiteesta mahdollisimman 
kevyen ja mahdollistaa 
pienten töiden tekemisen 
kaiteen läpi

• 12,2 kg

• Täysin yhteensopiva 
aiempien kaiteiden ja 
kaidejärjestelmien kanssa

Suljettu ja 
käännetty  
jalkalista estää 
roskien  
putoamisen 
reunalta

Korkea  
jalkalista  
parantaa  
suojausta

Joustava verkko 
vähentää louk-
kaantumisvaaraa 
kaidetta vastaan 
kaaduttaessa

Tukeva yläreuna tekee 
kaiteesta kestävän

Uudenlainen kaidetanko 
takaa erinomaisen vakauden 
vaakasuuntaisia kuormia vastaan

Laadukas 
hitsattu verkko 
on tukeva ja 
kestävä

Vahvistetut 
sivupalkit 
vähentävät 
käsittelyn 
aikana syntyviä 
vaurioita
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Tuotenu-
mero Nimi

3240 Kaideluokka ABC 2,6 m

3241 Kaideluokka ABC 1,5 m

3242 Kaideluokka ABC 1,8m

3245 Kaideluokka A 2,6 m

3246 Kaideluokka A 1,5 m

3247 Kaideluokka A 2,0 m

3248 Kaideluokka A 0,9 m

3249 Kaideluokka A 0,5 m

Luokka ABC

Luokka A

Tuotenu-
mero Nimi

3260 Kaiteen korotus 2,6 m

3261 Kaiteen korotus 1,5 m

3263 Jatkettu kaiteen
korotus 2,6 m

3264 Jatkettu kaiteen
korotus 1,5 m

3266 Roskasuoja 2,6 m

3267 Roskasuoja 1,5 m

TILAUSTIEDOT

TILAUSTIEDOT



Teräsverkkokaidejärjestelmän lisäksi valikoimassamme on muitakin innovatiivisia 
ratkaisuja, kuten POWER POST -järjestelmä. Se on nopea, kestävä ja monipuolinen 
kitka-asennukseen perustuva kaidetolppa, jota käytetään reunasuojaukseen 
betonirakentamisessa.

Tarjoamme myös kattavan valikoiman lisävarusteita, kiinnikkeitä, tolppia ja tarvikkeita, 
joiden avulla tuotteemme saadaan mukautettua kaikkiin käyttökohteisiin.

Monet Combisafe-tuotteet on suunniteltu esikoottaviksi maan päällä, joten ne 
voidaan integroida rakennuselementteihin kokonaan ennen paikoilleen nostamista. 
Tämä parantaa turvallisuutta työmaalla.

Lisätietoja saat napsauttamalla alla olevaa kuvaa tai siirtymällä sivustollemme 
osoitteeseen www.combisafe.com

SAUMATONTA  
REUNASUOJAUSTA

Tuotevalikoimaamme kuuluu lukuisia 
tuotejärjestelmiä, jotka sopivat useimpiin
rakennuskohteisiin. 

Lisätietoja Honeywell Combisafe-
ratkaisujen ja -palvelujen koko  
valikoimasta saat paikalliselta  
Honeywell Combisafe  

-myyntiedustajalta.
www.combisafe.com

Combisafe International AB
Tallbacksgatan 16,

SE-195 72 Rosersberg

Tel +46 (0)8 354048

Fax +46 (0)8 920196

www.combisafe.com
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