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Combisafe International
Combisafe er den ledende utvikleren av

innovative sikkerhetsløsninger, og har

lansert revolusjonerende nye produkter for

byggebransjen i løpet av de siste 20 årene.

Combisafe spesialiserer seg på

skreddersydde, avanserte

konstruksjonsløsninger.

Combisafes brede utvalg av produkter og

komponenter gir integrerte systemløsninger

for de fleste byggeprosjekt. Combisafes

byggtrapp er en sikker løsning for tilfeldig

adkomst.

Regelverk og standarder
Det har skjedd en endring i regelverket i

retning av å fremme sikrere og enklere

metoder for midlertidig adkomst mellom

nivåer på en byggeplass. Behovet for å bære

håndverktøy og materialer til og fra

arbeidsplassen og fordelen ved å bevege seg

rettvendt har ført til utviklingen av Combisafe

Byggtrapp.

Combisafe Byggtrapp er konstruert og testet

for å oppfylle ytelseskravene i europeisk

standard EN 12811 – Utstyr for midlertidige

arbeider – ytelseskrav og generelle

prosjekteringsregler.

Det er tatt hensyn til bruksvinkel,

belastningskrav, trinndimensjoner og

minstebredde i systemkonstruksjonen.

Ytelseskravene er innfridd eller overgått i

ethvert tilfelle.

Fullstendig teknisk informasjon fås i

brukerveiledningen og på opplæringskursene.

Combisafe byggtrapp
den sikre midlertidige adkomstløsningen
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Combisafe Byggtrapp
Beste praksis innen generelt

bygningsarbeid og strengere forskrifter

bidrar til en overgang fra stiger til

trapper som midlertidig adkomst fra nivå

til nivå på byggeplassene. Combisafe

Byggtrapp tilbyr en enkel, sikker og

praktisk løsning.

Byggtrappene installeres raskt og enkelt

på byggeplassen, rett fra transport, og er

klare til bruk i løpet av minutter.

Oppsatt mellom 25° og 50° brukes de

rettvendt, og brukerne kan bære

håndverktøy, utstyr og materialer sikkert

og komfortabelt.

De kan settes opp på formbord, i

servicekanaler, rundt omkretsen eller

andre steder og beskytter bygningens

trapper mot slitasje under

byggeprosessen. De er helt i samsvar

med EN 12811 som utstyr for

midlertidige arbeider for adkomst

mellom stillasnivåer.



CT10134

PRODUKT ARTIKKELNR.

Byggtrapp 3 trinn CT1004

Byggtrapp 6 trinn CT1003

Byggtrapp 9 trinn CT1002

Byggtrapp 12 trinn CT1001

Byggtrapp 15 trinn CT1000

Byggtrapp 18 trinn CT1018

Funksjoner og fordeler
Byggtrappen fås i seks lengder, som kan

koples sammen og støttes for å gi en

sammenhengende trappelengde på inntil 7,5

meter.

Det er dobbelt rekkverk på begge sider som

automatisk justeres til riktig høyde.

Trinnene vil alltid være horisontale, uansett

trappevinkel.

En automatisk låsemekanisme er konstruert

for å gripe inn så snart trappen er i riktig

vinkel.

I tillegg til den automatiske låsemekanismen

fås det en manuell låseanordning. Den

manuelle låsen settes i de forborede hullene

på motsatt side av den automatiske låsen.

Denne kan brukes ved langsiktig eller

permanent trappeinstallasjon, eller der

underlaget er løst eller ujevnt.

Byggtrappen lages av stålprofiler og har en

solid galvanisert finish som standard.

Trinnene består av en ekspandert metallplate

som gir godt fotfeste og kan brukes til å

skrape av skittent fottøy.
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Funksjoner og fordeler
Undersiden av trappevangene har

pigger for at de ikke skal skli.

Byggtrappen kan brukes av to

personer samtidig.

Ettersom den er mer enn 750 mm

bred, kan to personer passere

hverandre i trappen ved behov. Der

det er mye trafikk, kan Byggtrappene

settes opp parvis med enveistrafikk i

hver.

Byggtrappene kan settes sammen på

forhånd i ønsket høyde før de sendes

til byggeplassen, eller de kan settes

sammen på stedet.

Enheter med mer enn 21 trinn krever

en Combibjelke av hensyn til

stivheten. Byggtrappen reises raskere

på byggeplassen hvis denne monteres

før transport.

Byggtrappen kan slås sammen, slik at

den er enkel å transportere.

Byggtrappen settes raskt og enkelt opp

på byggeplassen av to personer.

Rekkverket festes enkelt, deretter løftes

Byggtrappen på plass med løfteutstyr.
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Størrelse og stabilitet
18-trinns og 21-trinns enheter krever

en støtte som festes med bolter. Enheter

med mer enn 21 trinn krever en

Combibjelke, festet til endemoduler og

mellommoduler.

Andre spesielle størrelser kan lages på

forespørsel, for eksempel smale trapper

til systemstillaser eller et spesifikt antall

trinn for en ofte bygd stigehøyde og

vinkel.

Bruksområder
Denne svært fleksible midlertidige trappen tilbyr en enkel

og effektiv adkomstløsning:

Mellom stillasnivåer

Adkomst til bordplattformer

Adkomst opp skråninger og diker

Byggtrapper kan brukes i stedet for permanente

trapper

Adkomst inn i servicekanaler

Adkomst til midlertidige anleggskontorer og

transportable toaletter

PRODUKT ARTIKKELNR.

Universalstøtte CT1023

COMBIBJELKE

Midtgitterbjelke (M6) CT1016

Endegitterbjelke (E12) CT1015



CT1017

CT1021

7

PRODUKT ARTIKKELNR.

Platefeste CT1017

Stillasfeste CT1021

Manuell lås CT1013

Installering
To personer kan enkelt installere Byggtrapp

opp til 9 trinn. Enheter med 12 trinn og mer

krever løfteutstyr.

Toppen festes til øvre nivå med en av en

rekke festeanordninger for å hindre at

trappen beveger seg under bruk, og

undersiden av trappevangene har pigger for

at de ikke skal skli.

Alle Byggtrapp-enheter har tverrstivere

mellom trappevangene for økt stabilitet,

men det anbefales at de stilles opp på et

flatt, sikkert underlag eller på en

underlagsplate hvis underlaget er mykt.

Fester
Platefeste

Platefestet monteres på byggtrappens

skjøtebrakett for å sikre byggtrappen øverst.

Den boltes fast til betongen med et anker eller

gjennom dekkematerialet.

Stillasfeste

Stillasfestet er konstruert til å hektes over

standard stillasrør og til å integreres i enkelte

systemstillaser. Det kan utstyres med lås, og

bør brukes sammen med enkelte stillasbeslag

for å hindre at trappen glir sidelengs.





ARTIKKELNR. PRODUKT BYGGTRAPPLENGDE (M) VEKT (KG)

CT1004 Byggtrapp 3 trinn 1.03 17

CT1003 Byggtrapp 6 trinn 1.84 31

CT1002 Byggtrapp 9 trinn 2.65 47

CT1001 Byggtrapp 12 trinn 3.46 57

CT1000 Byggtrapp 15 trinn 4.27 82

CT1018 Byggtrapp 18 trinn 5.08 104

Hellingsdiagram
Hellingsdiagrammet skal brukes til valg av trappelengde.
Anbefalt hellingsområde er 25-50°

Eksempelet i diagrammet vises med stiplet linje og skal tolkes slik (eksempel i

parentes):

1. Start med den totale nødvendige stigningshøyden (4,2 m).

2. Følg stigningshøyden inn i viften med anbefalt stigning (38º).

3. Velg antall trinn på bakgrunn av nødvendig stigning (24 trinn ved 38°).

4. Gå nedover fra skjæringspunktet og les av hvor langt ute trappefoten

vil være (5,3 m).
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