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Parametry techniczne

Bezpieczeństwo

PROTECTO to modułowy system tymczasowych 
zabezpieczeń krawędziowych.

PROTECTO® 

Uniwersalny uchwyt schodowy MZ 
PROTECTO w połączeniu z zamkiem 
uniwersalnym PROTECTO, słupkiem 
PROTECTO oraz poręczą z desek, 
pozwala zainstalować zabezpieczenie 
na biegu schodowym

Opis produktu System tymczasowych zabezpieczeń krawędziowych
Słupek poręczy Słupek poręczy PROTECTO o wysokości 120 cm (rura kwadratowa)

Mocowanie podstawy Podstawka przykręcana | Wspornik do mocowania na schodach | Zacisk ST |  
Łącznik HT | Regulowany uchwyt słupka | Uchwyt czołowy  
Zamek uniwersalny MZ | Uchwyt przykręcany | Zacisk do elementów stalowych

Rodzaje zabezpieczeń Kratka zabezpieczająca PROTECTO | Deski poręczowe

Mocowanie bortnic Dolne mocowanie poręczy PROTECTO

Ochrona antykorozyjna Cynkowanie ogniowe

Średnia masa 6,0 – 8,0 kg/mb

Zgodność z normami Zgodność z normą EN 13374 – Klasa A

Maksymalny rozstaw słupków 2,0 m dla poręczy z desek | 2,4 m przy użyciu kratki zabezpieczającej Protecto

Czas montażu/demontażu Około 0.02 – 0.03 h/mb *

Cechy specjalne •  Szybki i łatwy montaż
•  Wbudowane trzpienie zabezpieczające
•  Regulacja wysokości przedłużkami słupów 26 i 42

* Czas montażu/demontażu (średnia) obliczony przez Hünnebeck
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Zalety produktu

PROTECTO to łatwy w obsłudze system zabezpieczeń 
krawędziowych spełniający najwyższe wymagania 
bezpieczeństwa. Oferuje wszystko, co jest potrzebne do 
stworzenia bezpiecznych warunków pracy na placu budowy. 

Safety

PROTECTO® 

���System jest niezwykle ekonomiczny dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi 

���Wszechstronny system modułowy  
z małą liczbą bardzo wytrzymałych 
części

���PROTECTO jest kompatybilne z wszystkimi deskowaniami systemowymi do stropu.  
Na zdjęciu wraz z systemem TOPMAX

���Podstawki przykręcane łatwo mocuje się do stropu

PROTECTO®  
współpracuje z: 

 TOPMAX
 TOPEC
 TOPFLEX
 INFRA-KIT
 Dźwigary H 20
 Dźwigary R 24 
 Belki stalowe

Obejrzyj film, aby 
dowiedzieć się więcej.

Zastosowanie 

  Deskowania stropowe
  Deskowania wznoszące
  Klatki schodowe
  Rusztowania wspornikowe
  Stropy oraz ściany

  
  

Wszechstronność

Wszechstronny system modułowy z małą liczbą bardzo wytrzymałych części 

Słupki poręczy pasują do każdego uchwytu, łącznika i zacisku systemu PROTECTO

Bezpieczeństwo

W pełni odpowiada wymaganiom techicznym i bezpieczeństwa normy EN 13374 – Klasa A  

Zamek uniwersalny PROTECTO umożliwia montaż zabezpieczeń bocznych na biegach 
schodowych

Kratki zabezpieczające, dostępne w szeregu długości, można bezpiecznie montować  
na zakład

Łatwość obsługi
Lekkość elementów podstawowych zapewnia łatwy transport i bezpieczny montaż na placu budowy 

Podstawki przykręcane łatwo mocuje się do stropu

Ekonomiczność

Niezwykle ekonomiczny dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi 

Trwałość i wytrzymałość

Wysoka trwałość elementów dzięki pełnemu cynkowaniu ogniowemu części stalowych

Bezpieczeństwo


