
Putoamissuojainjärjestelmät katoille
RoofSafe Cable -vaijerijärjestelmät — RoofSafe SpiraTech -pollarit — Roofsafe Rail -kiskojärjestelmät
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 13 § rakennuksen käyttöturvallisuudesta: Rakennus, jonka korkeus 
ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein (Ympäristöministeriön asetus EY direktiivin 
98/34/EY 5.3.5 mukaisesti).

Turvaköysien kiinnitysrakenteiden liitosköysineen tulee kattaa kaikki ne alueet, missä eri työtehtävien takia 
tullaan liikkumaan. Yhtiöissä hallitus vastaa siitä, että rakenteet ovat vaatimuksien mukaisia. Kiinteästi 
asennettavat RoofSafe-järjestelmät tarjoavat lain täyttävän ratkaisun, joka on esteettisesti tyylikäs, miellyt-
tävä ja turvallinen käyttää, mahdollistaa kustannustehokkaamman työskentelyn katoilla ja on pitkäikäinen. 
Ne voidaan asentaa kaikkiin vesikatemateriaaleihin. RoofSafe-järjestelmiä voidaan käyttää kattotarkastuk-
siin, huoltotoimenpiteisiin (lumenpudotus, ilmastointihuollot, nuohous jne.), rännien puhdistamiseen, julki-
sivutöihin ja moniin muihin katolla tehtäviin töihin. Järjestelmä kiinnitetään pääsääntöisesti suoraan katon 
pintamateriaaliin, joten asennus on nopeaa ja edullista.

Järjestelmät on suunniteltu putoamisen estämiseen tai putoamisen pysäyttämiseen yhdelle tai useammalle 
työntekijälle. Valtuutetut asentajat pyrkivät aina suunnittelemaan järjestelmän putoamisen estämiseen.

• 100% vesitiiviit ratkaisut kaikille katemateriaaleille. Profiili- tai saumapeltikatteisiinkaan ei tarvita reikien 
   poraamista 
• Pitkäikäiset materiaalit vähentävät huoltotarvetta ja tekevät tuotteesta kannattavan sijoituksen
• Osat valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja pinnoitetusta alumiinista
• Järjestelmät suunnitellaan niin, että rakenteisiin ja käyttäjiin kohdistuu putoamistilanteessa  
   mahdollisimman pienet nykäysvoimat

Tehokasta ja turvallista
25 vuoden takuu (kiskot ja pollarit 25 vuotta, vaijeri 10 vuotta)

Kulkee kulmien ja rakenteiden ympäri
Pitkä käyttöikä

Järjestelmät asentavat valtuutetut, osaavat asentajat.

Uniline-asentajat ovat kokonaisvaltaisesti koulutettuja 
ja he kykenevät tarjoamaan työmenetelmäkuvaukset 
sekä riskianalyysit.

Järjestelmän viereen kiinnitetään aina järjestelmä-
kyltti, josta nähdään mm. käyttäjien maksimimäärä, 
seuraavan vuositarkastuksen ajankohta sekä  
yhteystiedot.



Tarjoamme korkeanpaikantyöskentelyn työturvallisuuskoulutusta. 
Jälleenmyyjät, lisätiedot ja vuositarkastuspalvelut löydät osoitteesta 
www.vandernet.com/tyoratkaisut
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www.vandernet.com
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Pälkäneentie 19 A 00510 HELSINKI

RoofSafe Cable -vaakatason turvavaijerijärjestelmä SpiraTech™-kattopollareilla

UUDEN SpiraTech™-teknologian ansiosta:
• Markkinoiden kevyin kuorma kattorakenteille 
• Mahdollisen putoamisen sattuessa järjestelmä ei riko kattorakenteita
• Asennettavissa uusiin ja vanhoihin rakennuksiin
• Kulkee kulmien ja rakenteiden ympäri
• Kattopollareiden väli voi olla jopa 12m
• Täyttää CE EN795 Luokka C, OSHA 1915.159 & 1926.502M, ANSI Z359.1 2007  
   ja AS/NZS 1891.2 -standardien vaatimukset

Tuotenro ULRSCS  Toimitetaan asennettuna

RoofSafe SpiraTech™ -kattopollarit

• 1-2 käyttäjälle 
• Integroitu nykäyksenvaimennin toimii joka suuntaan ja minimoi käyttäjään ja kattorakenteisiin  
   putoamistilanteessa kohdistuvat voimat puoleen verrattuna aikaisempiin pollareihimme
• Voidaan asentaa kaikkiin vesikatemateriaaleihin nopeasti ja edullisesti
• Minimoi kylmäsillan muodostumisen
• Suositellaan kaikkiin kohteisiin, missä katon kaltevuus alle 20°
• Voidaan käyttää myös väliaikaisen köysielämänlangan rakentamiseen
• Asentamalla useampi pollari voidaan eliminoida heilurivoimat ja tehdä  
    koko katosta turvallinen kulmia myöten
• Laajennettavissa myöhemmin RoofSafe Cable -vaijerijärjestelmäksi
• Täyttää CE EN 795 luokka A ja C sekä OSHA, ANSI ja AUS/NZ -standardien vaatimukset

SpiraTech™-kattopollari: 7241141
Pohjalevy 350x440: 7241138 (tyypillisesti profiilipeltikatoille)
Pohjalevy 405x405: 7241136 (tyypillisesti profiilipeltikatoille, bitumille ja betonille)
Pohjalevy 550x450: 7241140 (tyypillisesti saumapeltikatoille)
Ankkuripisterengas: 7241167 (saumapeltikaton kiinnikkeet: 7234030 4kpl)

RoofSafe Rail -kiskojärjestelmä katoille

• Ainoa vesikatemateriaaliin suoraan asennettava kiskojärjestelmä, joka mukautuu suunnanmuutoksiin ja  
   kattorakenteisiin (synnyttää vain pienen rasituksen pohjamateriaaliin, joten asennettavissa  
   peltikattokiinnikkeiden lisäksi myös suoraan ohueen ja pehmeään alustaan)
• Suositellaan kaikille katoille vaakatasoon, myös kohteisiin missä katon kaltevuus yli 20°.  
   Asennettaessa lappeen suuntaisesti tai vinoon, kiskon maksimikaltevuus 15°

• Matalan profiilin ja yksinkertaisen muotoilun ansiosta huomaamaton ankkurointiratkaisu:  
   lumenluonti on helppoa, eikä järjestelmä muuta rakennuksen esteettistä ulkonäköä
• Materiaali korroosionkestävää T6 merialumiinia
• Määräaikaistarkastusväli voi olla jopa 5 vuotta (riippuen olosuhteista), mikä alentaa kokonaiskustannuksia
• Täyttää CE EN795, OSHA ja AS/NZS -standardien vaatimukset

Tuotenro ULRSRS Toimitetaan asennettuna


