
Combisafe Steel Mesh Barrier

STEEL MESH
BARRIER 
LICHTGEWICHT 

Randbeveiliging
naar nieuwe hoogtes!



Toepassingen  

Het lichtgewicht hek is ontwikkeld als veiligheidssysteem voor bijna elke veeleisende 
bouwomgeving. Dankzij de toepassingsflexibiliteit is gebruik op de grond of in de 
hoogte mogelijk, en tijdens elke fase van een bouwproject. Met een verscheidenheid 
aan hulpstukken kan het lichtgewicht hek worden gebruikt in de meest uiteenlopende 
omgevingen.

Intelligente planning staat centraal bij veiligheid op locatie. Daarom werken we  
graag vanaf het begin met onze klanten samen om de voordelen van onze 
randbeveiligingssystemen te maximaliseren, de productiviteit op de locatie te 
verbeteren en de doorlooptijden te verkorten.

Dit lichtgewicht hek helpt niet alleen werkgerelateerde ongevallen te 
voorkomen, maar ook de gezondheid van de werknemers te waarborgen.

In een bouwomgeving bestaat er natuurlijk altijd een groot valgevaar. Maar ook een 
niet te onderschatten letselgevaar tijdens gewone dagelijkse werkzaamheden. Door dit 
nieuwe stalen rasterhek licht en dus gemakkelijk te tillen en eenvoudig te verplaatsen 
te maken, kunnen spierletsel en vermoeidheid tijdens bouwkundige werkzaamheden 
worden verminderd. Dit biedt in veel opzichten voordelen. Zoals het verminderen van 
het aantal ziektegevallen, het verhogen van de productiviteit en het verminderen van 
vermoeidheid. Letsel en valgevaar kunnen immers worden voorkomen wanneer een 
werknemer minder moe en meer gefocust is.

Honeywell heeft in de loop der jaren een platform gebouwd,  
op basis van ruime ervaring met en kennis van de bouwsector. 
Honeywell helpt u bij veiligheidsbeslissingen op locatie.

HET LICHTGEWICHT 
EN FLEXIBELE  
ALTERNATIEF
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De producten van Honeywell Combisafe zijn direct als oplossing beschikbaar voor 
de meeste onderdelen van de bouwsector. Ze zijn effectief, aanpasbaar en kunnen 
eenvoudig worden gemonteerd. Met het grootste assortiment bevestigingen en 
accessoires in de branche kunt u erop vertrouwen dat wij een oplossing vinden die 
precies aan uw behoeften voldoet. Wanneer u voor Honeywell Combisafe kiest, kiest u 
voor de expertise van een echte marktleider. Elke factor wordt in overweging genomen 
en elk product wordt getest volgens een ongeëvenaarde kwaliteitsnorm. 

Honeywell Combisafe heeft nauw samengewerkt met zijn klanten en heeft geluisterd 
naar de behoeften in de branche aan een nieuwe uitvoering van onze populaire Steel 
Mesh Barrier (SMB). Daarom brengen wij nu een nieuwe lichtgewicht uitvoering op  
de markt.
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In de bouwindustrie bestaat de grootste kans op spierletsel. Het continu 
tillen van zware gewichten is een bepalende factor voor spierletsel. Het 
vormt een drijvende factor bij het ontwerpen van onze nieuwe hekken.
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ONGELUK OP DE 
WERKPLEK FEITEN
• In 2015 vonden er in de 28 

lidstaten van de Europese Unie 
3876 dodelijke ongevallen 
plaats op de werkplek. Dit 
is een toename met 102 
sterfgevallen ten opzichte van 
het jaar daarvoor.

• Meer dan een vijfde van alle 
werkgerelateerde dodelijke 
ongevallen in de 28 lidstaten 
van de Europese Unie vond 
plaats in de bouwsector.

• Bij driekwart van alle 
nietdodelijke ongevallen op 
het werk in de 28 lidstaten van 
de Europese Unie ging het 
om het volgende: wonden en 
oppervlakkig letsel, dislocaties, 
verstuikingen en verrekkingen, 
of hersenletsel en inwendige 
verwondingen.

*Bron: https://ec.europa.eu/eurostat/
statisticsexplained/index.php/Accidents_at_
work_statistics

Bron: http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1617.pdf
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Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar: Beide zijn de 
lichtste stalen randbeveiligingen (gewicht per meter)  
in klasse A en klasse ABC.

FUNCTIES EN 
VOORDELEN

VOORDELEN VAN  
KLASSE ABC
• Volledig conform NEN- 

EN 13374 klasse ABC

• Dichte rasterconstructie om 
te voorkomen dat er puin 
kan vallen

•  14,2 kg

VORTEILE VON KLASSE ABC
IM VERGLEICH ZU VORTEILEN
DER KLASSE A

VOORDELEN VAN  
KLASSE A
•  Volledig conform NEN- 

EN 13374 klasse A

• Grootmazig rasterwerk om 
het hek zo licht mogelijk 
te maken en kleine 
werkzaamheden door het hek 
heen mogelijk te maken

• 12,2 kg

• Volledig compatibel met de 
vorige hekken en het vorige 
heksysteem

Gesloten 
kantplank met 
omgeslagen rand 
voor verbeterde 
puinomhulling 
op de rand van 
betonplaten

Hoge kantplank 
voor extra 
bescherming

Flexibel rasterwerk 
om het letselrisico 
te verminderen als 
er iemand tegen 
het hek valt

Robuuste plank voor 
maximale duurzaamheid 
van het hek

Nieuwe handgreep met een 
verbluffende sterkte tegen 
horizontale lasten

Eersteklas gelast 
rasterwerk voor 
verbeterde 
weerstand en 
duurzaamheid

Versterkte 
zijstangen om 
schade tijdens 
het hanteren te 
minimaliseren
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SKU-nr. Naam

3240 Hek van klasse ABC, 2,6m

3241 Hek van klasse ABC, 1,5m

3242 Hek van klasse ABC, 1,8m

3245 Hek van klasse A 2,6m

3246 Hek van klasse A 1,5m

3247 Hek van klasse A 2,0m

3248 Hek van klasse A 0,9m

3249 Hek van klasse A 0,5m

Klasse ABC

Klasse A

SKU-nr. Naam

3260 Opzethek 2,6m

3261 Opzethek 1,5m

3263 Verhoogd opzethek 2,6m

3264 Verhoogd opzethek 1,5m

3266 Puinhek 2,6m

3267 Puinhek 1,5m

BESTEL-
INFORMATIE

BESTELINFORMATIE



Ons assortiment is gebaseerd op ons toonaangevende SMB-systeem (Steel Mesh 
Barrier) en omvat tevens innovatieve oplossingen zoals het POWER POST-systeem, 
een snelle, sterke en veelzijdige veiligheids-frictiestaander voor randbescherming bij 
betonconstructies.

Ons complete productportfolio gaat vergezeld van een zeer uitgebreid assortiment 
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.

Klik voor meer informatie op de afbeelding hieronder of ga naar onze website - 
www.combisafe.com

NAADLOZE  
RAND- 
BEVEILIGING

Ons productportfolio kent een breed scala 
aan productsystemen die nagenoeg elke 
bouwuitdaging aankunnen.

Voor meer informatie over het 
volledige aanbod oplossingen en 
services van Honeywell Combisafe 
kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijke verkoopvertegenwoordiger 
van Honeywell Combisafe.
www.combisafe.com
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