
New
product

Ny Steel Mesh Barrier Stair
Mönsterskyddad | Art.nr 3226

Tillfälliga fallskyddslösningar för trappor vid byggnadsarbete har 

tidigare varit komplicerat och dyrt. De varierande egenskaperna 

hos trappor, trappavsatser och vinklar krävde ofta många avskur-

na rör, skarpa kanter och mängder med specialbyggt skydd. Den 

nya SMB Stair har utformats för att lösa dessa problem, och 

erbjuder en systematisk lösning som kan integreras med ett SMB-

system. SMB Stair ger ett kontinuerligt fallskydd för trappor och 

vid öppningar säkerställer Gap Closer kontinuiteten och skyddar 

eventuella skarpa kanter. Trappavsatserna skyddas med SMB-

systemet och kan kopplas till SMB Stair. SMB Stair vilar på de 

justerbara stolparna och kan anpassas till alla vinklar på perma-

nenta eller temporära trappor. Den kan även justeras i höjdled så 

att man kommer åt att arbeta på utsidan av trappan. SMB Stair 

kan monteras på bägge sidor av trappan.



Trappfäste 

| |Mönsterskyddad 
Art.nr 1202/4202 

Med hjälp av trappfästet kan 
SMB Stair placeras på utsidan 
av trappan så att trappans 
användbara bredd inte begrän-
sas. På så vis kan slutbehand-
lingen fortskrida utan att kant-
skyddet avlägsnas.

Multifot 
 Mönsterskyddad 
 Art.nr 1290/4290 

Med hjälp av multifoten kan 
SMB Stair placeras på trapp-
stegets yta, direkt på kanten. 
Detta minimerar breddförlus-
ten och kan, med noggrann 
planering, införliva de perma-
nenta ledstångsfästena.

Trappvinkel 
| | Art.nr 1510

Multitving 
 Mönsterskyddad 
 Art.nr 1550

Om man använder dessa två 
fästen begränsas trappans 
bredd, men installationen 
går väldigt snabbt och ingen 
ytterligare borrning för fästena 
krävs.

Gap Closer
Art.nr 3227

Gap Closer är ett enkelt och 
effektivt tillbehör till SMB Stair-
systemet som används för att 
täcka öppningar. Det är en 
enkel och flexibel enhet som 
passar öppningar mellan 
100 mm och 500 mm. Den 
hålls på plats av fyra integre-
rade Combistraps och formar 
en mjuk övergång mellan de 
olika räckena.

|

Föreskrifter och standarder
Det nya SMB Stair-systemet används 
tillsammans med de flesta stolpar och 
används tillsammans med Trapp fäste, 
Multifot, Multiving med 30 graders
 adapter eller Multitving med 
Trappvinkel. Skyddsräcket i trappan 
uppfyller då EN 13374 Klass A. 
Teknisk information erhålls genom 
utbildning, bruksanvisning och tekniskt 
informationsblad.

Egenskaper och fördelar
 Ger kontinuerligt skyddsräcke för de 
flesta trappor.

Uppfyller kraven enligt EN 13374 
Klass A.

Integrerad fotlist.

Med hjälp av den justerbara skydds-
räckeshållaren kan räcket höjas för 
att möjliggöra arbete vid trappfoten.

Gap Closer ger en mjuk övergång 
mellan olika räcken och utgör även 
fotlist.

SMB Stair kan användas på bägge 
sidor i trappan.

Slät övre ram fungerar som en 
 ledstång. 

Kan användas tillsammans dem olika 
infästningar. 

Fästen kan förinstalleras i prefabri-
cerade enheter för snabb och enkel 
hantering på byggarbetsplatsen.

Ingen onödig kapning av brädor eller 
rör krävs för anpassning till specifika 
trappor.

Stadiga och hållbara ramenheter 
för lång livslängd och långsiktig 
investering.
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