Работна безопасност
по всички пътища

Системи перила тип Fix-Rail®, стълбища, вити стълби,
премоствания, платформи и пасарелки също и за мокри
помещения, при агресивни среди и често почистване

➤
➤
➤ Нашата продуктова гама

GE 1 до GE 5

GE 7

Системни перила тип Fix-Rail®

Стълбище

GE 8

GE 9

Премоствания

Вита стълба

GE 10
Пасарелка

GE 11
Платформа

➤
➤
➤ Рискове от злополука дебнат на много места
Безопасността за работния персонал и трети лица е
застрашена, ако пътищата за работа и придвижване
не са изпълнение в съответствие с нормативите.
За безопасно ползване на стълбища наред с достатъчно големи, равни, неплъзгащи се и товароносими
площи на стъпване решаващо е също правилното
съотношение при качване, т.е. съотношение височина
на стъпалото към ширина на площта на стъпване.
Поради риска от падане свободните страни на стълбища, премоствания и платформи трябва да са осигурени с перила. Перилата следва да бъдат оформени
така, че работещите да не могат да паднат през тях.
Первази пречат на падане от горе на предмети върху
разположени отдолу пътища на придвижване.
Чрез правилния избор на материал (напр.неръждаема
стомана 1.4301 или 1.4571) за различните цели на
приложение се предотвратяват щети поради корозия
по осигуряващи безопасността компоненти.

➤
➤
➤ НРЕЪЖДАЕМА СТОМАНА - професионално обработена

Перилата тип Fix-Rail® и стълбищата изпълняват
всички изисквания :

Вие изберете материала, който задоволява и найвисоките изизсквания :

➤ индивидуални изпълнения: за всички цели на
приложение

➤ ненадмината дълготрайност

➤ компоненти от неръждаема стомана с разумна
цена и голяма дълготрайност предотвратяват
скъпо струващо саниране

➤ абсолютна защита от корозия посредством
байцване в пълна баня и пасивиране
➤ сигурност при планирането и ценови предимства
чрез стандартни продукти

Продуктите от неръждаема стомана на ХУБЕР са найдоброто решение за областите водоснабдяване и
канализация в бита и в промишлеността. Затова и

➤ безопасност за човек и околна среда на найвисоко ниво
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