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VÄRLDSLEDANDE PÅ 
BYGGPLATSSÄKERHET

Combisafe satsar på innovationer inom skydds

räcken, fallförhindrande system, väderskydd  

och tillfälligt tillträde. Därför kan vi erbjuda en 

mängd högkvalitativa produkter och system som 

kontinuerligt höjer ribban för säkerhet vid arbete 

på hög höjd och på byggarbetsplatser. 

Med branschledande produkter, projektutformning 

och sakkunnigt teknikstöd från start kan Combisafe 

tillhandahålla en totallösning för alla skyddsräckes

system du behöver.

HELHETSLÖSNINGAR FÖR SKYDDSRÄCKEN
Vårt utbud omfattar en stor mängd produktsystem som passar för de 

flesta byggutmaningar. Förutom det branschledande SMBsystemet 

(Räckesnät Stål) har vi också innovativa lösningar som MMB, 

Containmentlösningar och Fast Frame™systemet som är särskilt  

utformat för husbyggen med stålstomme.

Hela produktutbudet åtföljs av ett komplett sortiment av fästen,  

stolpar och tillbehör som gör att våra produkter kan användas överallt. 

Med tanke på säkerheten är många Combisafeprodukter utformade 

för att monteras ihop på marken, så att de kan integreras helt med 

byggelementen innan de lyfts på plats.

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken

Stål

Modulbygge Väg och vattenbyggnad

Ingjutningsbetong

Trä

Platsgjuten betong
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Betong

System. Vårt produktutbud omfattar en verklig systemlösning för tillfälliga 
skyddsräcken av högsta klass.

Komplett. Vi erbjuder en komplett säkerhetslösning utan behov av ytterligare 
säkerhetsåtgärder som selar eller luftkuddar.

Universellt. Combisafe tillhandahåller det största tillbehörsutbudet i branschen 
för att våra produktsystem ska kunna användas överallt.

Trä

Pålitligt. Våra produkter är betrodda överallt i byggbranschen för sin absoluta 
tillförlitlighet även under oerhört krävande förhållanden.

Robust. Hela Combisafes produktutbud är specifikt utformat och tillverkat  
för att tåla påfrestningarna inom den moderna byggindustrin.

Praktiskt. Combisafe tillhandahåller ett stort utbud av praktiska lösningar  
som är framtagna för problemfri integrering i alla typer av projekt.

Stål

System. Vi har ett stort utbud av sektorspecifika innovationer, t.ex. Fast Frame™ 
som är särskilt utformat för husbyggen i stål.

Anpassbart. Hela Combisafes produktutbud är utformat för att kunna anpassas 
med yttersta flexibilitet till de mest krävande byggprojekt.

Kvalitet. Varje Combisafeprodukt tillverkas och testas enligt rigorösa krav.  
Våra produkter utformas och tillverkas för att hålla. 

Väg och vattenbyggnad

Enkelt. Det krävs ingen specialutbildning för att installera Combisafeprodukter. 
Fördelarna är många jämfört med traditionella skyddsräckeslösningar.

Komplett. Vi erbjuder en komplett lösning för tillfälliga skyddsräcken. Alla system 
i vårt utbud är utformade för att vara kompatibla med varandra. 

Skalbart. Combisafes produkter är utformade för problemfri integrering med just 
era arbetssätt och program, från de minsta projekt till de allra största. 

                     Byggarbetare

Säkerhet. Oavsett om du jobbar ovan eller under jord kan du känna dig helt 
trygg med Combisafe. Våra produkter ger säkerhet på branschledande nivåer.

Enkelt. Combisafes system är specifikt utformade för att kunna användas snabbt, 
enkelt och fullständigt problemfritt på plats.

Produktivt. Förutom säkerhetsfunktionerna har många av våra produkter 
ytterligare inbyggda funktioner som hjälper dig att hålla arbetsschemat.

                     Säkerhetsansvariga

Specialistkunnande. Varje Combisafeprodukt är resultatet av decenniers 
specialisterfarenhet av skydd för höghöjdsarbetare. 

Trygghet. Combisafes produkter är utformade så att byggarbetarna ska 
känna sig trygga vid arbete på höjd och ha begränsade möjligheter att  
bryta mot gällande arbetssätt. 

Säkerhet. Precisionsteknik ger pålitliga skyddssystem. Du kan vara hundra
procentigt säker på att alla faktorer har beaktats när du väljer Combisafe.

Underleverantörer

Personsäkerhet.Varje Combisafeprodukt är utformad för att ge personsäkerhet 
av högsta klass till skydd för alla som jobbar i potentiellt farliga miljöer.

Trygghet. Varför ta risken att utkrävas på skadeståndsansvar? Med Combisafe  
får du tillfälliga skyddsräcken som du kan lita på. 

Effektivt. Till gagn för din vinstmarginal är varje Combisafeprodukt  
utformad för fullständig effektivitet och problemfri integrering i dina 
arbetsmetoder.

Projektledare

Partnersamarbete. Från början av projektet får du hjälp av Combisafes  
expertteam att hitta kostnadseffektiva lösningar på dina unika  
säkerhetsutmaningar. 

Mångsidighet. Combisafes produkter har utformats och testats för att ge 
exceptionellt flexibla tillfälliga skyddsräcken som passar för praktiskt  
taget alla typer av byggprojekt.

Mervärde. Med Combisafe får du oslagbara mervärden tack vare  
högkvalitativ tillverkning, en mängd värdeskapande inbyggda  
funktioner och sakkunnigt stöd från start.

Byggnadsingenjörer

Snabbt. Våra produkter är utformade för att kunna installeras snabbt och 

enkelt, vilket tar mindre arbetstid och ger lägre arbetskraftskostnad.

Effektivt. Combisafes produkter kännetecknas av flexibilitet och kan  

användas på många olika sätt, vilket minimerar mängden utrustning  

som behövs på byggplatsen.

Prisvärt. Combisafes produkter är kanske inte de billigaste i inköp, men  

de utformas och tillverkas för verklig kostnadseffektivitet på lång sikt.

I drygt 25 år har Combisafe, i samarbete med alla sektorer inom byggindustrin, utvecklat 

innovativa lösningar för att skydda människor som arbetar på höjd. En av de största 

fördelarna med vårt långvariga samarbete med industrin är att vi har byggt upp en förståelse 

för hur våra produkter i praktiken används på plats. Därmed kan vi föreslå skräddarsydda 

lösningar med produkter och tillbehör enligt varje kunds specifika behov.

Det finns många skäl att förlita sig på Combisafe när det gäller lösningar för tillfälliga 

skyddsräcken. Det här är bara några av de vanligaste skälen varför många väljer 

branschledande skydd från Combisafe.

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken

VARFÖR VÄLJA 
COMBISAFE?
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Branschledande säkerhet är gott och väl, men vi vet  

att våra kunder kräver mer av sin investering. Därför 

tillhandahåller vi specialistservice gällande teknik och 

utformning från start. På så sätt kan vi säkerställa inte 

bara att våra system exakt motsvarar era säkerhets

behov, utan också att de tillför verkligt värde.  

Vi har till och med ett eget testlabb där vi utvecklar 

specialbeställda produktlösningar.

Med Combisafe får du också tillgång till ett nätverk av 

sakkunniga specialister, support för inköpta system och 

utbildning hos vårt stora fältserviceteam. Combisafe 

stöttar ditt långsiktiga arbete med höjdsäkerhet genom 

att tillhandahålla planerings tjänster för fallskydd 

tillsammans med kurser, demonstrationer och praktiska 

övningar vid våra säkerhetscenter.

Combisafe har samarbetat med den internationella byggindustrin i drygt 25 år och utvecklat en 

stor mängd säkerhetssystem för byggplatser.

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken

SAKKUNNIG UTFORMNING 
OCH PLANERINGSSTÖD

Intelligent planering är nyckeln till säkerhet på 

byggplatsen. Därför vill vi gärna vara med 

redan från början i våra kunders projekt – för 

att se till att våra skyddsräckessystem utnyttjas 

optimalt och att arbetet blir produktivt med 

minimala väntetider.

INTELLIGENT PLANERING

SKILLNADEN MED COMBISAFE

SMButbildning vid ett av våra Safety Centres.

Vår verksamhet bygger på att erbjuda pålitliga 

skyddssystem av hög kvalitet till skydd för människor  

som arbetar på byggplatser, och särskilt på höjd, men  

våra långsiktiga framgångar grundar sig på vår strävan  

att hitta bättre sätt att samarbeta med våra kunder.  

Vi kallar det skillnaden med Combisafe.

Under 25 år har vi byggt upp en unik plattform av specialistkunskaper och 

erfarenheter från vårt arbete med byggindustrin. Med Combisafe får du 

garanterat tillgång till all expertis du behöver för att tänka förebyggande 

kring arbetsplatssäkerheten.

Vi har speciallösningar för alla segment inom byggsektorn. 

Combisafes produkter är bevisat mer effektiva, mer 

anpassningsbara och enklare att installera än jämförbara 

säkerhetssystem. Tack vare vårt utbud av fästen och 

tillbehör – det största i branschen – kan du lita på att  

vi hittar en lösning som är exakt vad du behöver. 

Enkelt uttryckt: när du väljer Combisafe väljer du 

expertisen hos ett verkligt marknadsledande företag,  

som har tänkt på varje detalj och testat varje produkt  

enligt oöverträffade standardkrav.
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MARKNADSLEDANDE UTBUD – EN RAD INBYGGDA FÖRDELAR MED SMBSYSTEMET

SKYDDSRÄCKESSYSTEM

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken

SMB, utformat som ett alternativt säkerhetssystem  

för de mest krävande byggmiljöerna, kombinerar 

många värdefulla fördelar som styrka, hållbarhet, 

justerbarhet och snabb installation. Räcket är lätt 

och manövrerbart vilket förenklar transport och 

hantering på plats. 

SMBSYSTEMET (RÄCKESNÄT STÅL)

Det vanligaste systemet i vårt produktutbud är SMB,  

en innovativ och starkt anpassningsbar tillfällig 

skyddsräckeslösning som används över hela världen. 

Trappor har alltid varit en utmaning när det gäller  

säkerhet och skyddsräcken. Även för grundläggande 

säkerhetsfunktioner har man ofta varit tvungen att 

improvisera rörkapning och använda plankor, som  

i sig själva utgör säkerhetsrisker.

 

Systemet SMB Stair bygger på vårt betrodda SMBsystem 

och är en oöverträffad systemlösning, specifikt utformad 

för att kopplas ihop med SMBräcken på trappavsatserna 

så att det inte blir några glipor i skyddet.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

RÄCKESNÄT STÅL TRAPPA

•	 Räckesledare,	fotlist	och	nät	i	ett	

•	 Hårt	nät	med	stötabsorberande	egenskaper	

•	 	Sluten	och	bearbetad	fotlist	vid	valvkanten	 

för bättre skydd mot nedfallande skräp 

•	 Höjden	kan	justeras	utan	demontering

•	 Finns	i	bredderna	2,6	och	1,3	meter

•	 	SMB-systemet	finns	med	fyrkantiga	eller	runda	stolpar	 

och dess fästen och stolpar är kompatibla med de flesta 

tillträdesstrukturer

•	 SMB-utbudet	uppfyller	helt	EU-kraven	på	tillfälliga	 

	 skyddsräcken	enligt	EN	13374

•	 Bearbetad	överkant	utan	vassa	kanter

•	 Förstärkta	sidokanter	ger	längre	hållbarhet



10 11

Med utgångspunkt i EUstandarden för tillfälliga 

skyddsräcken har Combisafe tagit fram det innovativa 

Hallsystemet NBS, som är specifikt utformat enligt 

kraven	i	EN	13374	klass	C.	NBS	är	i	dag	den	enda	

produkten som uppfyller detta viktiga normkrav, och 

passar perfekt för kantskydd vid takarbeten. 

•	 	Med	NBS	får	du	spann	på	upp	till	10	meter	 

mellan stödstolparna i standardformatet  

•	 Täcker	stora	överhäng	på	mer	än	1,5	meter

•	 	Ger	trygghet	och	säkerhet	åt	takarbetare	samt	

begränsar deras möjligheter att avvika från 

fastställda arbetsmetoder

•	 Nästan	allt	material	och	skräp	fångas	upp	

NÄTRÄCKESSYSTEM

MMBsystemet (Multi Mesh Barrier) har både räcke 

och stolpe i en sammanhållen enhet, som är lätt att 

installera och minskar antalet komponenter att 

hantera och förvara. Till MMB finns också en 

integrerad låsmekanism som personer med 

tillämpligt skydd kan använda för att öppna  

räcket som en grind och komma åt kanten.

•	 Allt	i	ett,	med	inbyggd	stolpe	och	fotlist

•	 Lätt	(15–18	kg)

•	 2 137	x	1 150	mm	samt	2 550	x	1 150	mm		 	

 (med integrerat lås)

•	 Utan	fixerade	mittpunkter	ger	MMB	en		 	

 anpassningsbar åtkomst till kanten med ett   

 stormaskigt nät som man kan jobba genom

Det finns alltid en risk att löst byggmaterial och tappade 

verktyg faller ned utanför byggområdet. Combisafe 

tillhandahåller ett brett utbud av inneslutande lösningar 

av hög kvalitet. 

Det finns ännu ingen EUstandard för uppfångning på 

byggplatser, så Combisafe har tagit fram en egen standard 

– antingen Räckesnät Stål eller Multi Mesh Barrier i 

kombination med uppfångningsnät. 

Combisafes Containmentenheter är utformade för att 

enkelt kunna kombineras med våra standardprodukter.  

Våra mycket flexibla lösningar ger skarvlöst skydd  

från marknivå till valv. Vill du veta mer?  

Besök www.combisafe.com eller tala med  

din kontaktperson på Combisafe. 

I samarbete med byggindustrin har Combisafe  

identifierat särskilda säkerhetskrav för specialprojekt  

och fått i uppdrag att framställa flera skräddarsydda 

lösningar för kunder som bygger hus med stålstomme. 

Därför har vi tagit fram Fast Frame™.

Fast Frame™ är utformat för snabb och enkel 

installation utan specialverktyg. Systemet monteras 

enkelt i fastsvetsade hylsor på kantbalken och bildar 

ett tredubbelt skyddsräcke. Systemet är helt justerbart 

enligt valvens tjocklek, och kan enkelt förses med ett 

skräpräckesnät för extra uppfångning. Fast Frame är en 

spännande innovation vad gäller tillfälliga räckesnät. 

MULTI MESH BARRIERFAST FRAME™ CONTAINMENTLÖSNINGAR

SKYDDSRÄCKESSYSTEM

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken
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Produktnamn Stålstomme
Ingjuten
betong*

Betong
platsgjuten/

form

Väg- och
vattenbyggnad

Containment-
moduler

Trästomme

1 Balkongfäste • • • •

2 Brofäste • • • • •

3 Brokantfäste • • •

4 Vägräckesplatta • • •

5 Takfotsfäste justerbart •

6 Takfotsfäste justerbart, förlängt •

7 Fasadfäste • • • •

8 Plattbärlagsfäste • • •

9 Plattbärlagskantfäste • • •

10 Plåtfalsfäste •

11 Flexfäste • • • • • •

12 Frontfäste • •

13 Smygfäste • • • •

14 Multitving • • • • • •

15 Multifot • • • • •

16 Ingjutningshylsa/Plastplugg • • •

17 Avstängarfäste • •

18 Trappfäste • • • • • •

19 Ståltving •

20 Stålbalkstving • •

21 Balkavstängarfäste • • •

22 Vertikaltving • • • • •

23 Vinkelfäste • • • • • •

24 Vinkelflexfäste • • • • •

25 Vertikalrörsfäste • • • • • •

26 Svetshylsa • • •

FÄSTEN

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken

Det här är bara ett urval av vårt breda sortiment. Kontakta Combisafe och berätta vad du 

behöver, så ser vi till att hitta en lösning som passar.

* De flesta fästen kan användas med ingjutna infästningar.  

 Infästningarna tillhandahålls av Combisafe.

Modern byggteknik utvecklas ständigt och ger upphov till nya utmaningar.  

Därför har vi tagit fram ett stort utbud av mångsidiga fästen som ger bästa  

möjliga säkerhet oavsett byggnadstyp. 

Hittar du inte det du söker i vårt standardsortiment har vi möjlighet att ta fram 

projektspecifika speciallösningar, allt för att säkerställa en hundraprocentig 

fallskyddslösning anpassad till din byggprocess och plan.

Här visas bara ett litet urval av alla fästen som Combisafe tillhandahåller för 

närvarande. Kontakta Combisafe om den lösning du behöver inte finns med här.

C-SYSTEM/S-SYSTEM

SMBprodukternas oslagbara mångsidighet  

kompletteras av ett stort utbud av fästen.  

Vi har fästen både för Csystemet med runda 

stolpar som byggs ihop med traditionella 

byggnadsställningskopplingar, och för 

Ssystemet med fyrkantiga stolpar som är 

vanligt i Europa.

Brofäste2

Används som 
fallskyddsinfästning 
för broar med bultar 
för permanent 
broräcke. Kan även 
användas i andra 
tillämpningar.

Brokantfäste3

En kompakt och 
snabb infästning, 
huvudsakligen 
konstruerad för 
brokanter och 
andra liknande 
applikationer.

Vägräckesplatta4

Justerbar stålplatta 
med bultsockel som 
kan fästas direkt 
utanför befintligt 
vägräcke innan det 
tas bort.

Takfotsfäste justerbart5

Justerbart fäste för 
skydd vid takkanter. 
Det justerbara 
stolpfästet möjliggör 
stor flexibilitet vid 
utplaceringen. 
Används med 
Teleskoparm eller 
Bakstöd (visas inte).

Takfotsfäste
justerbart, förlängt6

Liknar takfotsfästet, 
justerbart men har 
en längre teleskop
arm som ger ännu 
mer flexibilitet för 
utplacering  
av stolpar.

Plattbärlagskantfäste9

Monteras i 
filgranbjälklag 
med förmonterad 
plåtavstängare. 
Kombineras med 
Fasadfäste. Ger 
säkert tillträde för 
nivellering och 
annat ytarbete. 

Fasadfäste7

Används för att 
skapa en skydds
räckesinfästning 
på en vertikal yta. 
Framtaget för att 
passa ihop med 
Plattbärlagskant
fästet, men kan 
användas separat.

Plattbärlagsfäste8

Gjuts in i 
filigranbjälklag. 
Räckesnät Stål  
eller räckesledare 
kan förinstalleras på 
marknivå och sedan 
lyftas på plats.

Plåtfalsfäste10

För montering på 
bandtäckta plåttak. 
Det är enkelt att 
montera fästet på 
falsen och stolpens 
vinkel justeras sedan 
i förhållande till 
takets lutning.

Flexfäste 11

Används där 
stolpfästet behöver 
justeras ut, upp 
till	360 mm,	från	
en vertikal yta, på 
stålbalkar, väggar, 
fasader, schaktsidor 
och valvkanter.

Multitving14

Flexibelt fäste 
med stort antal 
tillämpningar. 
Det kan greppa 
horisontellt eller 
vertikalt över 
20 mm	till	500 mm.

Frontfäste12

Monteras vertikalt 
och används både 
som fallskydds
infästning och som 
formsättnings stöd. 
Kan även monteras 
horisontellt.

Smygfäste13

Fästs på lodräta ytor 
som valvkanter, 
väggtoppar, väggar, 
schaktsidor och 
smygar.

Trappfäste18

Används som 
fallskyddsinfästning 
i trappor och 
ger tillträde till 
både övre och 
undre trappytan. 
Ger utrymme för 
behandlingar och 
trappbeläggning.

Ståltving19

Litet, stabilt 
tving fäste för stål. 
Greppar	över	10 till	
50 mm	tjockt	stål,	
kan användas 
vertikalt eller 
horisontellt.

Multifot15

För användning på 
vågräta ytor. Tre 
stödpunkter ger 
exakt installation 
även på ojämna 
underlag.

Ingjutningshylsa/Plastplugg16

Enkelt att förhands
planera fästpunkter. 
Ingjutningshylsan 
kapas till önskad 
längd och tätas med 
plastpluggen innan 
den gjuts in i valvet. 
Passar Skyddsräckes
stolpar.

Avstängarfäste17

Monteras vertikalt 
och används både 
som fallskydds
infästning och 
formsättningsstöd. 
Täcker in många 
användnings
områden med en 
enda fästpunkt.

Vertikalrörsfäste25

Används för att 
fixera fallskyddet 
på vertikala rör. 
Finns i två modeller: 
48 mm	koppling	
för ställningsrör och 
76 mm	koppling.

Svetshylsa26

Hylsan svetsas fast 
på stålprofiler och 
ger en snabb och 
säker installation av 
skyddsräcket.

Balkavstängarfäste21

För formbalkar av 
trä. Två modeller 
finns för formbalkar 
med en övre 
flänstjocklek på 
40 mm	respektive	
60 mm.

Stålbalkstving20

Garanterar säker 
montering på stål
balkar och pelare.

Vertikaltving22

Kläms fast på 
smala bröstningar, 
0-150mm,	eller	
exempelvis 
stålspont. Har 
vändbar löpare 
och kan monteras 
både vertikalt och 
horisontellt.

Vinkelfäste23

Fäste för branta 
eller plana tak, valv, 
valvkanter, väggar 
etc. Kan ställas i fem 
olika vinklar mellan 
0°	och	90°	mot	
basplattan.

Vinkelflexfäste24

Konstruerad på 
samma stomme 
som Vinkelfästet, 
kan justeras upp till 
970 mm.	Lämpar	
sig för montage 
på fasader med 
utskjutande tak.

Balkongfäste1

Konstruerat för 
montage i de 
ingjutna hylsorna 
för det permanenta 
balkongräcket. Har 
monteringsspår 
som klarar stora 
variationer i dia
meter och avstånd.
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Projekt: DMCC Al Mas Tower, Jumeirah Lake, Dubai

Kund: NAKHEEL

Huvudentreprenör: TAISEI – ACC (JV)

Produkter: Räckesnät Stål, Nedfallsskärm – Arabian Construction Co. (ACC)

– Det här var första gången som ACC använde Combisafeprodukter på en av  

våra byggplatser. Produkterna introducerades för oss i början av projektet och  

vi imponerades av den höga kvaliteten på materialen. Men framför allt fick vi  

en lösning på de höga säkerhetskrav som gäller på våra byggarbetsplatser. 

Mohamad Hamze, byggchef

Projekt: adidas LACES, Herzogenaurach, Tyskland

Arkitekt och byggentreprenör: Prebeck GmbH

Kund: adidas AG

Produkter: Räckesnät Stål för Ssystem, stolpar och Stålbalkstving

– Skyddsräckessystemet byggdes klart på marknivå på byggplatsen och lyftes sedan 

på plats med kran. På så sätt fick vi inte bara bättre säkerhet för byggarbetarna 

utan sänkte också olycksrisken enormt mycket. Förr har vi tvingats använda extra 

personskydd för att kunna installera skyddsräcken, vilket kostat stora summor.  

Nu behövde vi inte det och sparade både pengar och tid. 

Heinrich Prem, monteringschef, Prebeck GmbH

För att göra SMBsystemet verkligt universellt har Combisafe tagit fram en stor mängd tillbehör som möjliggör bred användning 

av produkten. Här visas bara ett litet urval av alla tillbehör som finns. Hela katalogen finns på www.combisafe.com.

Utvecklat för att skydda – utformat för att passa Smartare skyddsräcken

TILLBEHÖR
PROJEKT FRÅN  
HELA VÄRLDEN

SMB HÅLLARE

Hållaren kan justeras på 

stolpen så att räcket kan 

installeras på valfri höjd 

och arbete kan utföras 

under räcket.

GAP CLOSER

Flexibelt tillbehör som 

används med SMB 

Stairsystemet för att 

fylla igen öppningar och 

täcka vassa kanter.

SMB CLIP

Ger extra stabilitet.  

Kan användas med 

Räckesnät Stål och 

Räckesnät Överdel.

SMB GÅNGJÄRN

SMB Gångjärn är en 

ledad anslutning som 

gör det möjligt att skapa 

hörn i vinklar mellan 

76°	och	284°	var	som	

helst längs räcket och 

samtidigt ger smidigt 

tillträde.

SMB LYFTVERKTYG

Med lyftverktyget kan 

man justera räcket i 

höjdled utan att montera 

isär systemet.

COMBISTRAP

En enkel textilrem med 

ett låsspänne. Fungerar 

som ett starkt buntband 

som enkelt kan 

återanvändas.  

Längd	400	mm.

FOTLISTHÅLLARE

Monteras på 

skyddsräckesstolpen för 

att hålla fotlisten på 

plats. Hållaren kan 

enkelt monteras och 

demonteras med 

räckesledaren på plats.

SKYDDSRÄCKESSTOLPAR 

Bildar en säker 

fallförebyggande lösning 

vid montering med olika 

fästen i kombination 

med Räckesnät Stål. 

Quickloxlås för snabb 

och enkel montering. 

FLExSTOPLE 

En skyddsräckesstolpe 

som förenklar installation 

i hörn, i trappor eller runt 

balkonger etc. Hållarna 

för räckesledare kan 

justeras i förhållande  

till kantskyddets vinkel 

och lutning.

JUSTERBARA  
SKYDDSRÄCKESSTOLPAR

Kombinerad stolpe och 

SMBhållare som gör att 

räcket kan placeras på 

önskad höjd.

HISSCHAKTSGRIND

En självstängande 

grindlösning för 

service och hisschakt 

samt alla kanter där 

tillträde krävs. 

 NÄTBOx/MULTIBOx

Nätboxen rymmer 

50 SMB-enheter	för	

förvaring eller transport. 

Multiboxen är en 

praktisk, kranlyftnings

bar behållare för 

smådelar och tillbehör.

Projekt:	Bilparkering	P3,	Nürnbergs	flygplats,	Tyskland

Kund:	Flughafen	Nürnberg	GmbH

Huvudentreprenör: ARGE Neubau Parkhaus, Anton Schick GmbH & Co. KG,  

Völkel & Heidingsfelder Ingenieurbau GmbH 

Produkter: SMB Ssystem, stolpar, Vinkelfäste

– Vi ville ha ett skyddsräckessystem som tillät oss att jobba på betongytan  

precis vid byggnadens kant och samtidigt gav total säkerhet för alla byggarbetare.  

Vi testade och jämförde olika lösningar innan vi bestämde oss för Combisafe.  

Vi övertygades av den höga kvaliteten, användarvänligheten och flexibiliteten  

hos Combisafes produkter samt deras vänliga och utmärkta kundtjänst.

Holger Hennig (byggchef, TeamJürgens) 

Projekt: Pont de la Caille, AllonzierLaCaille, Frankrike

Kund: Le conseil Général de Haute Savoie

Entreprenör: DV Construction and VSL, Bouygues Construction France

Produkter: Räckesnät Stål SSystem, Räckesnät Stål Överdel, stolpar och byggtrappor

–	Med	en	totalhöjd	på	150	meter	behövde	vi	speciella	skyddsräcken	för	det	här	

projektet. Modulsystemet från Combisafe visade sig vara den bästa lösningen.  

Med hjälp av Räckesnät Stål kunde vi skydda byggarbetarna längs brons kant  

och samtidigt skymma utsikten mot den djupa dalen nedanför, vilket ökade  

trygghetskänslan avsevärt. 

 José Guimaraes, platschef, DV Construction
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Beställ informationsbroschyrer för olika byggmetoder

Telefon:	+46	(0)8	35	40	48
Epost: info_se@combisafe.com
www.combisafe.com 

Combisafe ingår i Honeywellkoncernen


