STIGER &
PLATFORME

TRAPPESTIGER
MOBILE ARBEJDSPLATFORME
FASTE ARBEJDSPLATFORME
VÆGSTIGER OG OVERGANGSBROER

HVEM ER VI
Safework er total leverandør indenfor stiger,
arbejdsplatforme, mobile platforme og faldsikring.
Vi forhandler nogle af de førende produkter indenfor
faldsikring og sikkerhed i højden, og vi er med vores
store erfaring en troværdig samarbejdspartner, når
det handler om medarbejdernes sikkerhed.
Vi opererer i hele Danmark, og har flere af de største
danske virksomheder i vores kundekartotek.

Du sidder med vores nye katalog, som er fyldt af
standard- og specialløsninger indenfor stiger,
platforme og adgangsveje. Vi forhandler et bredt
sortiment, med alt lige fra trappestiger til mobile og
faste arbejdsplatforme til industri og byggebranchen.

Vi har muligheden for at lave en arbejdsplatform
eller overgangsbro lige efter jeres behov, der er stort
set ingen begrænsninger på vores løsninger.
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KVALITET &
STANDARDER
Med mere end 35 års erfaring i branchen for

Alle produkter lever op til den gældende lovgivning,

stiger, arbejdsplatforme og stilladser, er vo-

og er dermed din garanti for at sikkerheden er i top:

res produkter et sikkert valg til dine løsnin-

• Stiger, trappestiger og arbejdsplatforme, er godkendt

ger. Alt leveres i en høj og ensartet kvalitet

i henhold til EN 131, mens mobile trappestiger

takket være kontinuerlig produktudvikling og

godkendes i henhold til EN 131-7

standardisering af produktionslinjer.
Det betyder også, at fabrikkens produktion
er under ISO 90001 kontrol.

• Flytbare stilladser og trappetårne er godkendt
i henhold til EN 1004
• Vægstiger og gangbroer godkendes i Holland
til EN ISO 14-122-1-2-3-4

MILJØVENLIGE
PRODUKTIONSMETODER
Stiger og platforme er udført i aluminium serier-

Forbrugsmaterialerne i produktionen er under

ne 5000 og 6000, vores leverandør opsamler og

skarp kontrol for at sikre brugen af miljøvenlige

genbruger affald fra produktionsprocessen.

materialer, så som FCS og PEFC mærket træ,

Det betyder at, de udnytter alt spild for at mini-

det rustfrie stål genbruges efter det Europæiske

mere belastningen på miljøet i forbindelse med

direktiver 2000/53/EC og 2000/95/EC.

bearbejdning af aluminiummet.

4

5

VÆGSTIGER
- SIKKER ADGANG

STIGER TIL
ETHVERT BEHOV

• Monteres på alle overflader.
fx. beton, mursten og stålplader
• Skridsikre fødder samt trin
• Sikkerhedsstropper

Vi fører et bredt sortiment inden for
skydestiger, trappestiger, kombistiger

Vi tilbyder vægstiger i faste længder

og stiger med platform.

eller på specialmål. Montagen kan du selv
udføre eller du kan lade os stå for det.

• Værktøjsholder

• Mulighed for sikkerhedsværn,
justerbare ben samt transporthjul
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og er udført i høj kvalitet.

• Mulighed for værn ved
udstigningsvanger,
kollektiv sikring

Alle stiger har de lovpligtige godkendelser
• Max arbejdsbelastning 150kg

• Mulighed for sikkerhedslåger

Alt er udført i aluminium og leveres i
moduler, hvilket betyder lav vægt og let

• Leveres med målfaste tegninger,
for nem montage

håndtering ved montage.
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ARBEJDSPLATFORME
& GANGBROER

TRAPPER &
OVERGANGSTRAPPER
Faste trapper og overgangsbroer sikrer nem og sikker
adgang til og mellem bygninger. Ud fra mål udarbejdes en målfast tegning, som ordren godkendes ud fra.

Vi leverer både til indendørs- og udendørs brug.
Både trapper og overgangsbroer leveres med
monteringsbeslag, så installationen er lige til at gå til.

• Mulighed for justerbar højde,
manuel eller med elhejs

Faste eller mobile platforme øger sikkerheden ved
arbejde i højden og giver bedre arbejdsergonomi.

• Håndvanger i hård plast eller

• Mulighed for sikkerhedslåger
Vores platforme findes i standardmål eller som
• Håndvanger i hård plast eller
aluminium
• Mulighed for fodsparkplader
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• Mulighed for sikkerhedslåge

speciallavet løsninger, der er tilpasset nøjagtigt dit
behov. De er udført i aluminium med skridsikre trin
og gangplader enten i stål eller aluminium.

aluminium
• Mulighed for fodsparkplade
• Skridsikre trin
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SIKKERHED
PÅ ALLE PLANER
Safework tager hånd omkring
alle aspekter, når det handler om
sikker adgang i højden. I dag stilles
der krav om medarbejderens sikkerhed fra arbejdets begyndelse
til slut.

For at overholde EU direktivet,
EEC89-654, omkring passende
foranstaltninger som forhindre
uautoriseret personale adgang til
områder med særlig risiko for nedstyrtning, kan alle vores stigeløsninger leveres med adgangslåger.

Lågerne fås i forskellige modeller

Fritstående rækværk kan monteres på hver side

Fast rækværk kan monteres på hver

Faldsikringswiren er monteret

af udstigningsplatformen. Opstilles direkte på

side af udstigningsplatformen.

således brugeren kan koble sig fast

tagfladen, uden gennemboring.

Monteres direkte i murkronen, den kan

fra stigen. Derved er brugeren altid

justeres i højden og fås med fodspark.

sikret fra første trin på taget.

og er alle låsbar, således kun ønsket personale kan få afgang.

Udstigningvanger der leder brugeren
minimum 2 meter ind på tagfladen.

Med en stigeløsning fra
Safework, sikrer vi medarbejderen
så snart det sidste trin på stigen
forlades.
Dette gøres udfra arbejdstilsynets
krav omkring sikring i højden, vi
tilbyder 4 muligheder til dette.
Se løsningerne på siderne her.
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