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Düşmelerle ilgili kazalar, inşaat 
endüstrisindeki yaralanma ve 
ölümlerin en yaygın nedenlerinden 
biridir. Bu nedenle düşme koruma 
uzmanları olarak en önemli görevimiz 
hayatları korumaktır. Doğru bilgi ve 
akıllı ürünlerle, olumlu bir değişim 
getirmenin mümkün olduğuna 
inanıyoruz. 

Her türlü inşaat projesi için düşme 
koruması çözümleri ve eğitimleri 
sunuyoruz. Süreç boyunca yanınızda 
yer alıyoruz ve hesaplamalar yapıp, 
belgeler üretiyoruz, düşme koruması 
sağlıyoruz ve SafetyCheck’ler ile 
projeniz için en iyi çözümü üretmek 
için çalışıyoruz.

Ürünler kendi fabrikamızda 
üretildiğinden, satıştan montaj 
ve lojistiğe kadar tüm süreci 
kendimiz üstlendiğimizden, 
müşterilerimize her zaman oldukça 
yakınız. Hem ürünlerimizi hem 
de ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
çalışma yöntemlerimizi geliştirmek 
için çalışıyoruz. Amacımız, bunu 
bizimle her zaman ve her adımda 
görmenizdir. 

SafetyRespect ile düşme koruma ürünlerinin yanı sıra sizinle 
projeniz boyunca düşme koruması üzerine çalışan bir uzman 
elde edersiniz. İnşaat sürecinin her aşamasında düşmeye karşı 
korumaya sahip olmanız konusunda yardımcı oluyoruz.

We save lives

Per Ramberger
Genel Müdür 
SafetyRespect



4  |  SAFETYRESPECT.COM.TR

Eksiksiz bir çözüm ile 
düşme koruma uzmanı
Farklı projeler farklı düşme koruma çözümleri gerektirir. Tüm 
çözümlerin ortak bir yanı, korumayı doğru kullanmak için 
nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerektiğidir. Tamamı inşaat 
sektörü için tasarlanmış çok çeşitli ürün ve hizmetler sunarak 
sizin için kolaylaştırıyoruz.
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Yüksekte çalışmak tehlikeli olabilir, bu nedenle risklerin 
farkında olmak ve nasıl önleneceğini bilmek önemlidir. 

SafetyRespect Academy kursları size düşme riskleri ve 
ürünlerimizin nasıl kullanılması gerektiği hakkında daha fazla 
bilgi verecektir. Özelleştirilmiş eğitim kurslarımız, yasalar ve 
kurallar, teorik ve pratik bilgi eğitimi ve ekipmanın kullanımı ve 
kontrolünü içerir.

Katılımcılar kursu geçtikten sonra dijital sertifika alırlar. 
Çevrimiçi eğitim platformumuzda sertifikanıza ve diğer kurs 
belgelerine her zaman erişebilirsiniz. 

Kişisel düşme önleyici donanım, toplu koruma önlemi 
alınırken veya yüksekte çalışma esnasında başka bir yöntemin 
kullanılamayacağı durumlarda kullanılır. 

İnşaat projesinde farklı durumlar için tasarlanan kitleri, örneğin 
çatılarda, levhalarda veya mobil bir platformda çalışmak için 
uyarladık. Bireysel ürün yelpazemizden kendi çözümünüzü de bir 
araya getirebilirsiniz.

Kişisel düşme korumamızın tüm parçaları inşaat endüstrisi 
için tasarlanmıştır, yüksek kalitededir ve kişisel düşme koruma 
ekipmanlarıyla ilgili en son güncellenmiş AB düzenlemelerine 
uygundur. 

TOPLU KORUMA 
ÖNLEMİ

KİŞİSEL DÜŞME 
ÖNLEYICI

EĞİTİM KURSLARI

Düşme riskinin olduğu inşaat işlerinde, seçilen koruma 
önlemleri içinde öncelik - toplu koruma önlemi olmalıdır. 

Çok çeşitli toplu koruma önlemi ürününe sahibiz ve sürekli 
olarak farklı inşaat yöntemleri için tasarlanmış yeni çözümler 
geliştiriyoruz. Güvenlikten hiçbir ödün vermeden ürünlerimizi 
kolaylıkla kullanabilirsiniz. 

Ürünlerimiz ağırlıklı olarak esneklik, kalite kontrol ve kapasite 
yönetimi yeteneği sağlayan kendi fabrikamızda üretilmektedir. 
Düşme koruma çözümlerimizin satış, kiralama ve montajı 
kendi depolarımız aracılığıyla gerçekleşir. Bütün bunlar bizi ve 
müşterimiz yakınlaştırır. İhtiyaçlarınızı belirlememize yardımcı 
olur ve sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanan daha 
iyi çözümler geliştirmemizi sağlar.
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Müşterilerimize yakınız. Bu, fikirlerinizin ve gereksinimlerinizin hızlı bir şekilde 
hem kendi laboratuvarımızda hem de gerçek projelerde test edilebilecek ve 
değerlendirilebilecek prototiplere dönüştürülebileceği anlamına gelir.

Genellikle fikirden bitmiş ürüne kadar kısa 
geliştirme süreleriyle çalışırız. Ürün konseyimiz, 
organizasyonumuz içinde farklı pozisyonlarda 
çalışan kişileri kapsamaktadır. Böylece 
geliştirdiğimiz çözümlerin pazarla ilgili olmasını 
ve ilgili tüm tarafların söz sahibi olabilmesini 
sağlayabiliyoruz.

Bir fizibilite çalışmasından sonra, nihai bir tasarım 
üretilmeden ve üretim hazırlıkları yapılmadan önce 
test ve değerlendirme için bir takım prototipler 
geliştirilir. Bir ürün resmi olarak piyasaya sürülmeden 
önce kullanıcılardan gerçek geri bildirim almak 
için genellikle bir pilot projede numune serilerin 
kullanılmasına izin veririz.

Müşterilerimizin ihtiyacına 
göre ürün geliştirme



SAFETYRESPECT.COM.TR  |  7

Düşme koruma ürünlerimiz öncelikle kendi modern 
fabrikamızda üretilmektedir. Bu kısa teslim süreleri ve 
mükemmel kişiselleştirme potansiyeli ile sonuçlanır.

SafetyRespect’te tüm değer zincirimizi 
kontrol ediyoruz ve üretim bunun önemli 
bir parçasını oluşturuyor. Kendi üretimimiz 
bize daha fazla esneklik, tam kalite 
kontrol ve aynı zamanda kapasitemizi 
ihtiyaçlarımıza göre kontrol etme olanağı 
sağlar. Müşterilerimiz için bu, onlara doğru 
ürünleri doğru zamanda sunabileceğimiz 
konusunda bir güvence sağlar.

Mevcut fabrikamız 2017 ilkbaharında 
açıldı ve yaklaşık 6000 m² üretim alanına 
sahip. Modern makine ve ekipmanlarımız 

ve yüksek otomasyon seviyemiz, net 
kalite ve çevresel hedeflere göre uzun 
vadeli bir perspektifle çalışmamızı 
sağlar. Yaptığımız iş elbette ISO 9001, 
14001 ve 45001 standartlarına göre 
sertifikalandırılmıştır.

Fabrikamızdan, bir hafta içinde TIR 
larla Avrupa’nın herhangi bir noktasına 
teslimat gerçekleştirebiliriz.. Daha uzak 
destinasyonlar  için, değişik konteyner 
çözümleriyle başa çıkma konusunda geniş 
deneyime sahibiz.

Kendi yüksek teknolojik 
fabrikamızda üretim
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Planlamadan, bitmiş projeye 
her adımda yanınızdayız

Proje planlama aşamasının erken 
dönemlerinde, düşme riski içeren 
durumları belirlediğimiz bir düşme 
koruma analizi gerçekleştiriyoruz. 
Daha sonra çözümleri doğrudan çizim 
yazılımlarımızla planlamak için sizinle 
birlikte çalışırız.

Düşme koruma analizine dayanarak, 
kişisel veya toplu koruma önlemine 
ihtiyacınız olup olmadığına bakılmaksızın 
inşaat projeniz için çözümler için en iyi 
tasarımı geliştiriyoruz. Ayrıca, korumayı 
ele almak için gerekli eğitim kurslarını da 
sunuyoruz.

PLANLAMA

1 2
ÇÖZÜMLER

SafetyRespect’ten düşme korumasını seçtiğinizde, her adımda 
yanınızda bir uzman bulundurmayı da seçersiniz. Planlama 
aşamasından proje tamamlanana kadar, inşaat projeniz için size 
en iyi düşme koruma çözümlerini sağlayan uzmanlığa ve çalışma 
yöntemlerine katkıda bulunuyoruz.
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Yardımımızla montaj, diğer inşaat 
faaliyetlerini yavaşlatmadan hızlı ve 
verimli bir şekilde gerçekleştirilir. 
Montajın doğru bir şekilde 
gerçekleştirileceğinden emin 
olabilirsiniz, bu da daha güvenli bir 
çalışma ortamının oluşmasını sağlar. 

Düzenli güvenlik kontrolleri 
sistemimiz, proje süresi boyunca 
size belgeler ve yüksek güvenlik 
seviyeleri sağlar. SafetyCheck 
olarak adlandırdığımız kontrol mobil 
uygulamamızda gerçekleştirilir ve 
ilgili kişilerle paylaşılabilir.

3 4 5
LOJİSTİK MONTAJ SAFETYCHECK
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DÜŞMEYE KARŞI 
KORUMA KILAVUZU

Lojistiği çözüyoruz ve nakliyeyi, 
inşaat süreci boyunca doğru düşme 
korumasının doğru zamanda 
teslim edilmesi ve iade edilmesi 
için ayarlıyoruz. Ayrıca doğrudan 
şantiyede sağlanan bir iade hizmeti 
de sunuyoruz.
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Proje planlama aşamasında düşme korumasını planlamaya 
başlamak daha ucuz ve daha güvenli bir çözüm sağlar. Projeye 
erken bir aşamada katılmamıza izin verirseniz, mümkün olan en iyi 
düşme korumasını elde etme şansınız daha yüksektir.

Düşme korumasını erken bir 
aşamada planlayın 

Farklı durumlar farklı çözümler gerektirdiğinden çok 
çeşitli düşme koruması seçeneğine sahibiz. Düşmelerin 
meydana gelebileceği durumların analizinde size yardımcı 
oluyoruz ve projeniz için hangi düşme korumasının en iyi 
olacağı konusunda size tavsiyelerde bulunuyoruz.

Genel olarak, düşme koruma çözümlerini proje 
tasarımına erken bir aşamada dahil etmek daha iyidir. 
SafetyRespect, inşaat projesinin tüm aşamaları için ürün 

ve çözümlere sahiptir ve erken aşamada geliştirilen ve 
inşaat süresi boyunca kullanılabilecek çözümlerin ilgili 
tüm taraflar için en iyi çözüm olacağını biliyoruz. 

During the planning phase, we produce documentation 
using CAD and BIM software. Clear documentation 
and simple instructions make it easier for all project 
participants. The assembly is easier and the right 
products are used in the right phase of the project. 

1
PLANLAMA
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Hem toplu koruma önlemleri hem de kişisel düşme 
korumasında geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. 
Bu, ortaya çıkabilecek farklı düşme koruma 
durumlarının çoğunda size yardımcı olabileceğimiz 
anlamına gelir. Düşme korumasını güvenli bir şekilde 
gerçekleştirmenizi sağlamak için gereken eğitim 
kurslarını da sunabiliriz.

Tüm düşme koruma ürünlerimizi kendimiz geliştirip 
ürettiğimizden, nasıl çalıştıklarına dair kapsamlı 
bilgiye sahibiz ve daha karmaşık durumları 
da çözebiliriz. İnşaat projeniz boyunca teknik 
desteğimizi kullanabilirsiniz.

Her ihtiyaca yönelik çözümler
İhtiyaçlarınızı belirledikten sonra, eğitim kurslarından farklı düşme 
koruması türlerine kadar her şeyi sunabiliriz. Bu, projenize uygun 
eksiksiz bir çözüm elde ettiğiniz anlamına gelir.

2
ÇÖZÜMLER
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Lojistiği bize bırakın

3
LOJİSTİK

Lojistik bir inşaat projesinde karmaşık olabilir. Nakliyeyi sizin için 
ayarlayalım, böylece doğru düşme koruması doğru zamanda doğru 
yere teslim edilsin.

Depolarımız bizi müşterilerimize daha yakın bir konuma 
getiriyor. Depolardan düşme koruması nakliyelerini 
ayarlıyoruz, böylece montaj zamanı geldiğinde tam 
olarak ihtiyacınız olan düşme koruması ürününü elde 
ediyorsunuz. Bu sayede montaj için kenarda ürünlerin 
beklemesi gerekmiyor. Bunun yerine, tam zamanında 
ihtiyacınıza göre teslim alıyorsunuz 

Ayrıca doğrudan şantiyede iade hizmeti sunuyoruz. 
Düşme korumasına geri dönme zamanı geldiğinde, 
işyerine gelip sizin için malzeme toplayabilir ve iade 
lojistiğini hazırlayabilir ve düzenleyebiliriz. Bu servis 
maksimum geri dönüş ve minimum kullanım anlamına 
gelir.
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Hızlı ve Verimli montaj 

4
MONTAJ

Düşme koruma uzmanlarımızla kurulum hızlı ve verimli bir şekilde 
gerçekleştirilir. Kurulumun düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğinden 
emin olabilirsiniz, bu da daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Bir uzmanın inşaat projesinde toplu koruma önleminin 
montajını yapmasına izin verin. Yardımımızla, montaj 
diğer inşaat faaliyetlerini yavaşlatmadan hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilir. Düşme korumasının doğru bir şekilde 

montajlandığından da emin olabilirsiniz. Çalışma 
platformları ve benzeri ürünlerin kurulumu ve montajı 
özel eğitimli personel gerektirebilir.
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SafetyCheck sistemi

5
SAFETYCHECK

Düzenli SafetyCheckler, inşaat süresi boyunca düşme risklerini takip 
etmenizi daha da kolaylaştırır. SafetyCheklerimiz bir mobil uygulamada 
gerçekleştirilebilir ve ilgili kişilerle belgelenebilir ve paylaşılabilir.

Şantiyede daha da yüksek güvenlik seviyeleri sağlamak 
için, SafetyCheck adı verilen monte edilmiş düşme 
korumasının düzenli bir güvenlik kontrolünü sunuyoruz. 
Kontrol sırasında tespit edilen kusurlar ve eylem 

önerileri belgelenir. Dokümantasyon bir web sitesi veya 
mobil uygulamamızdan edinilebilir ve sonuçları bilmesi 
gereken kişilerle kolayca elektronik olarak basılabilir 
veya paylaşılabilir.
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“SafetyRespect ile düşme koruma ürünlerinin 
yanı sıra sizinle projeniz boyunca düşme koruması 
üzerine çalışan bir uzman elde edersiniz.” 

SAFETYRESPECT.COM.TR  |  15
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SAFETYRESPECT
ACADEMY

SafetyRespect Akademi aracılığıyla, tüm toplu 
koruma önlemi ve kişisel düşme korumamız 
dahilinde ürünlerimizin nasıl kullanılması 
gerektiğini öğretiyoruz. Projenize uygun eğitim 
kursunu veya şirketinize ya da iş yerinize 
en uygun kurs kombinasyonunu bulmanıza 
yardımcı oluyoruz.

Kurslarımız çevrimiçi bir eğitim platformunda 
birbirine bağlanır - Akademi Portalı. Kurs 
materyallerine erişebilir, sertifikalarınızı 
görüntüleyebilir ve bazı durumlarda eğitim 
kursları da yapabilirsiniz. Materyaller eğitim 
portalında her daim mevcuttur. 

Yüksekte çalışmak tehlikeli olabilir, bu nedenle risklerin farkında olmak 
ve nasıl önleneceğini bilmek önemlidir. Safetyrespect Academy’deki 
kurslarımız, daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

Doğru bilgi daha güvenli 
düşme koruması sağlar
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DÜŞME ÖNLEMEYE GIRIŞ

Web bazlı eğitim ile düşme riski altında çalışan bireylere başlangıç 
eğitimi. Bu kurs, yüksekte çalışanlara karşı temel teorik bilgiler, 
kendilerini koruyabilecekleri metotlar ve ürünlerin hangi durumlarda 
kullanılabileceği hakkında bilgiler vermektedir.

Ön Bigli:   Gerektirmez.
Kurs Süresi:   1 saat.
Katılımcı Sayısı:   Sınırsız. 
Mekan:    Web-sitesi kullanılarak uzaktan eğitim.

BİREYSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ TEMEL 
KORUMA EĞİTİMİ  

Düşme önleyici korumanın gerekli olduğu alanlarda çalışan bireyler 
için temel koruma eğitimi. Bu kurs bireylere yasalar ve yönetmelikler 
hakkında bilgi verir aynı zamanda bireysel ekipmanlarının nasıl 
kullanılması gerektğini gösterir. 

Ön Bigli:   Web bazlı eğitimden geçmiş olmak. 
Kurs Süresi:   4 saat. 
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 8. 
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası veya 
 uygunsa müşterinin çalışma sahası.

TEMEL EĞİTİM KURSLARI

EĞİTİM KURSLARI
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EĞİTİM KURSLARI

TOPLU KORUMA ÖNLEMİ EĞİTİMİ 
- TEMEL  

Bu eğitim düşmeye karşı korumaya saha ortamında, hangi ürünlerin, 
hangi durumlarda kullanılabileceğini göstermeye yöneliktir. Aynı 
zamanda çalışılan ortamı daha güvenli hala getirmek için, kullanılan 
ürünlerin montajı ve de-montajının öğrenilmesini sağlar.

Ön Bigli:   Web ve Bireysel temel koruma eğitimi.
Kurs Süresi:   4 saat.
Katılımcı Sayısı:   Maksimum 8.
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası.
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KURTARMA

Bir kenara veya bir yapıya düşmüş bir bireyi nasıl kurtarırsınız? 
AFS’ye göre, kurtarmayı makul bir süre içinde yapmak için kendi 
yetkinliğiniz olmalıdır. Acil durum veya kendi kendine tahliye işlemini 
gerçekleştirebilmeniz için size gerekli bilgi ve teknikleri sağlıyoruz. 

Ön Bigli:   Bireysel düşme önleyici temel 
 koruma eğitimi. 
Kurs Süresi:   8 saat.
Katılımcı Sayısı:   Maksimum 8.
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası 
 (or at the customer’s). 

İLERİ KURTARMA  

Efektif ve güvenli kurtarma sistemleri, acil bir durum ile karşıkarşıya 
kalmış bir bireyi kurtarmak için gerekli ve önemlidir. Bu kursta size daha 
ileri kurtarma teknikleri ve durumları konusunda eğiteceğiz. Katılımcılar 
takımlar halinde zor kurtarma operasyonlarını gerçekleştirecekler.

Ön Bigli:  Bireysel düşme önleyici temel koruma 
 eğitimi ve kurtarma eğtimi.
Kurs Süresi:  16 saat.
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 8. 
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası.

BİREYSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

EĞİTİM KURSLARI
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EHİL KİŞİ  

Bu kursun amacı şirketlerin bireysel düşme önleyici ekipmanlarının 
üzerinde yapılacak periyodik denetimlerin işleyişini öğreterek konu 
hakkında ehil bireyler yetiştirmektir. Bu kurs tamamlandığında bireyin 
emniyet kemerleri, halatlar, karabinalar ve kasklar gibi ekipmanların 
denetimlerini yapabilme hakkını kazanır.

Ön Bigli:  Gerektirmez.
Kurs Süresi:  16 saat.
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 8.
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası. 
 

KAPALI ALANLAR  

Bu kurs, kuyu, kanalizasyon, tünel veya şaft gibi kapalı alanlarda 
çalışan bireylere yöneliktir. Bu kurs, riskleri anlamanızı ve risk anında 
veya öncesinde doğru değerlendirmenizi, ergonomik bir şekide 
çalışabilmenizi, acil durumlarda tahliyeyi sağlayabilmenizi ve işinizi daha 
güvenli hale getirecek ekipmanların kullanımını öğrenmenizi sağlar.

Ön Bigli:  Bireysel düşme önleyici temel koruma 
 eğitimi ve kurtarma eğitimi. 
Kurs Süresi:  8 saat. 
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 8. 
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası 
 (or at the customer’s).

EĞİTİM KURSLARI
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ÖZEL İSKELE YAPILARI  

Bu kurs AFS 2013:4’e göre özel bir eğitimdir. Bu kurs özel iskele 
yapılarının (asma köprü vb.) derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Ayrıca bu 
kurs montaj, de-montaj ve düşme önleyici ekipmanlar kullanılırken güvenli 
bir şekilde çalışmanın esaslarını sunar.

Ön Bigli:  Genel veya Özel iskele eğitimi.
Kurs Süresi:  4 saat.
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 8.
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası. 

GÜVENLİK AĞI KURULUMU VE EMNİYETİ  

Güvenlik ağlarını kurmak için temel eğitim kursu. EN 1263-1 ve 2’ye 
göre güvenlik ağlarının terimlerini, tanımlarını, sınıflandırmasını ve 
yapılandırmalarını, montaj ve de-montaj için güvenlik gereksinimlerini 
aynı zamanda da denetimini sağlamak için gerekli unsurları barındırır. 
Eğitim içerisinde pratik unsurlar bulunsa da genellikle teorik bir eğitimdir.

Ön Bigli:  Web bazlı eğitimden geçmiş olmak. 
Kurs Süresi:  4 saat. 
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 10.
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası.  

GÜVENLİK AĞININ TAMİRİ, İDARESİ 
VE LOJİSTİĞİ  

Güvenlik ağ sisteminin temel eğitimini içeren bu kursda, ağ sisteminin 
tek tek idaresi, nasıl denetimlenmesi gerektiği, gerekirse tamiratın nasıl 
yapılması gerektiği ve lojistiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu kurst 
hem teorik hemde pratik elementler içermektedir.

Ön Bigli:  Web bazlı eğitimden geçmiş olmak. 
Kurs Süresi:  4 saat. 
Katılımcı Sayısı:  Maksimum 8. 
Mekan:  SafetyRespect’in eğitim sahası.

TOPLU KORUMA ÖNLEMLERI

EĞİTİM KURSLARI
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AKADEMİ PORTALI
İnternet alt yapımızda bulunan eğitim portalı sayesinde, 
kurslarımız ile ilgili ihtiyacınız olan materyaller, dökümanlar, 
testler ve sertifikalar kolayca erişilebilir ve indirilebilir içerik 
olarak sunulmuştur.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Özel bir konu, farklı bir bölgede eğitim veya daha kalabalık 
bir grup için eğitime mi ihtiyacınız var? Daha detaylı bilgiler 
için bize ulaşın.

SERTİFİKALAR
Çevrimiçi tanıtım kursu hariç tüm kurslarımıza katılan 
katılımcılar kursu geçtikten sonra dijital sertifika sahibi 
olurlar. Sertifikalar üç yıl geçerlidir. 

C

ERT IF IED

S
A

FETYRESPECT ACAD
E

M
Y

EĞİTİM KURSLARI
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KİŞİSEL DÜŞME 
ÖNLEYİCİ

Hazır kitlerimizi kullanmanın yanı sıra, 
elbette bireysel ürünleri kullanarak kendi 
çözümünüzü de bir araya getirebilirsiniz. 
Tüm kişisel düşme koruma ürünlerimiz inşaat 
endüstrisi için tasarlanmıştır ve yüksek 

kalitededir. Ürünlerimiz, ürün gereksinimleri, 
dokümantasyon ve izlenebilirlik ile ilgili kişisel 
düşme koruma ekipmanı hakkındaki en son 
güncellenen AB düzenlemelerine uygundur.

Kişisel düşme korumamız, inşaat projesindeki farklı durumlar için, 
örneğin çatılarda veya mobil bir platformda çalışmak için hazır kitleri 
içerir. Bu, doğru korumayı seçmeyi kolaylaştırır.

İnşaat endüstrisi için 
tasarlanmış düşme koruma 
donanımları ve aksesuarları

24  |  SAFETYRESPECT.COM.TR
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İnşaat kitimizle, düz yüzeyli levhalarda veya 
çatılarda çalışmak için tasarlanmış hafif, 
rahat düşme koruması elde edersiniz.  

Kit, takılması ve çıkarılması kolay, hafif ve çalışması rahat bir 
düşme koruma demeti içerir.

Düşme engelleme bloğu, bağlantı noktasını değiştirmeye gerek 
kalmadan daha büyük yüzeylerde hareket etmenizi sağlamak 
için 6 metre uzunluğunda bir çelik çizgiye sahiptir. Blok hem 
yatay hem de dikey çalışma ve keskin kenarlarda çalışma için 
onaylanmıştır. Kit ayrıca bir karabina ve 1 metre çelik bir askı 
içerir. Ürünler, arkada taşınabilen sağlam, suya dayanıklı bir 
torbada teslim edilir.

KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

DÖŞEMELER VE DÜZ ÇATILAR CONSTRUCTION KIT
• Harness SR Body
• Block SR IKAR steel 6 m
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
• Lanyard steel I 100 cm 15 kN
• Gear bag 35 l SR
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Mobil bir platformda çalışanlar için, büyük 
esneklik ve hareket özgürlüğü sağlayan bir 
düşme koruma kiti tasarladık.  

Bir platformun sınırlı çalışma yüzeyi olduğundan, sabitleme 
için uzun hatlara ihtiyaç yoktur. Bu kit, düşme göstergeli 1,8 
m uzunluğunda bir bant içeren bir düşme engelleme bloğu 
içerir. Düşme önleyici blok hem yatay hem de dikey çalışma ve 
keskin kenarlara yakın çalışma için onaylanmıştır.

Birlikte verilen taşıma askısının takılması ve çıkarılması basittir, 
hafif ve çalışması kolaydır. Kit ayrıca bir karabina kancası ve 
1,2 m çapa askısı içerir. Ürünler, sırtında taşınabilen ağır hizmet 
tipi, suya dayanıklı bir çanta içinde tedarik edilir.

Çatıda çalışma veya iskele gibi birkaç farklı 
yükseklikte çalışma yapmanız gerektiğinde, 
ekipmanınız esnek, rahat ve güvenli 
olmalıdır.  

Yapının dışında asılı çalışıyorsanız, ekipmanınızdaki talepler 
biraz farklıdır. O zaman esas olarak kendinizi güvenli, sağlam bir 
şekilde ve doğru pozisyonda kilitlemelisiniz. 

Konumlandırma kitimiz, bel kemerinde ve bacakların etrafında 
dolgu ile iyi oturan bir koşum takımı içerir. Emniyet kemeri 
omuzlar üzerinden, bel ve bacakların etrafında ayarlanabilir. 
Kendinize bağlı düşme durdurucuları olan bir çift sağlam 
merdiven kancasıyla güvenli bir şekilde kilitlersiniz. Kit ayrıca 
kullanımı kolay bir site lanyardıyla birlikte gelir. Ürünler, arkada 
taşınabilen sağlam, suya dayanıklı bir torbada teslim edilir. 

KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

MOBİL PLATFORMLAR

POZİSYON ALMA

POSITIONING KIT
• Harness SR Technic
• Positioning line “Site” 2 m with Locker lock
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
• Absorber reactor 140 EYE Y 155 cm + 2xK35
• Gear bag 35 l SR

MOBILE PLATFORM KIT
• Harness SR Body
• Block SR IKAR textile 1,8 m
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
• Sling 60 cm, 22 kN 
• Gear bag 35 l SR



28  |  SAFETYRESPECT.COM.TR

Eğimli bir çatı üzerinde, düşme koruması ile birlikte 
bazen bir destek fonksiyonuna ihtiyaç duyulur. Bu 
kitteki ekipman size bunu sağlar. İster dik bir çatı 
üzerinde durun, ister bir kenarda asılı olun, ürünler 
son derece rahattır.

Çatı Kitimiz hem düşme koruması hem de halat işi için kullanılabilen bir 
taşıma askısı içerir. Emniyet kemeri tam oturur ve omuzların üzerinden, bel 
ve bacakların çevresinden ayarlanabilir. Ayrıca bel kemerinde ve bacakların 
çevresinde dolgu vardır.

Back-up entegre edilmiş yaşam halatı, düşme durumunda sizi koruyan 
kendinden kilitlemeli bir cihazla donatılmıştır. Kilit ayrıca halat uzunluğunun 
kolayca ayarlanabilmesini sağlar. Kit ayrıca bir karabina ve 1 metre çelik bir 
askı içerir. Ürünler, arkada taşınabilen sağlam, suya dayanıklı bir torbada 
teslim edilir. 

EĞİMLİ ÇATILAR ROOF KIT
• Harness SR Technic
• Roof line with Back up, 20 m
• Lanyard steel I, 100 cm 15 kN
• Gear bag 35 l SR

KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ
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Yüksekte çalışırken, bir çalışma kurtarma 
planı olmalıdır. Kurtarma kitimizle, güvenli ve 
kullanımı kolay ekipmanlara sahip olduğunuzu 
bilirsiniz.

Kurtarma ekipmanımız, karşılaşacağınız her durum için kolay bir 
kullanıma sahiptir. Platform, döşeme veya çatı gibi durumlar için. 

Ekipman, yıllık muayeneyi kolaylaştırmak için vakumludur. Ambalaj 
mühürlendiği ve vakumun korunduğu sürece ekipmanın kullanımının 
güvenli olduğunu bilirsiniz. Muayeneyi kendiniz kolayca yapabilirsiniz.

Kurtarma kitinin bir torbada mı yoksa plastik bir kutuda mı verilmesini 
istediğinizi seçebilirsiniz. Çanta, hızlı hareket için taşıması kolaydır 
ve sağlam, su geçirmez bir kumaştan yapılmıştır. Plastik kutu, uzun 
ömürlü, darbelere karşı daha dayanıklıdır.

KURTARMA 

RESCUE KIT WITH BAG/CASE
• SR Rescue device Sealpac
• Gear bag 50 l SR or Case Mark XXL
• SR Rope protector

KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ
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TOPLU KORUMA 
ÖNLEMLERİ

Müşterilerimizin güvenli şantiye ihtiyacını karşılamak adına sürekli toplu 
koruma önlemi için yeni ürünler geliştiriyoruz. Düşme riskinin olduğu 
birçok durum için çözümlerimiz var.

Çok çeşitli kenar koruma ürünlerine sahibiz 
ve farklı inşaat yöntemleri için sürekli yeni 
çözümler geliştiriyoruz. Güvenlikten ödün 
vermeden ürünlerimizin kullanımı kolaydır. 

İlerleyen sayfalarda, bir şantiyede mevcut 
olan düşme riskini içeren çeşitli durumlara 
dayanan toplu koruma önlemi çözümlerimizi 
görebilirsiniz.

Her türlü inşaat projesi için 
düşmeye karşı koruma çözümleri



SAFETYRESPECT.COM.TR  |  31SAFETYRESPECT.COM.TR  |  31

Döşeme kenarları 

Balkonlar

Duvar açıkları 

Şaft ve Kat açıkları

Merdivenler

Çelik yapılar

Uzun açıklıklar

Ahşap yapılar

Prefabrik elemanlar

Beton döküm

Şantiyede beton döküm

Çatılar ve Cepheler

Endüstriyel Çatı Sistemleri

Düşen objeler 

İskeleler

Blokaj

Ek parçalar

Lojistik

32 

34

35

36

38

40

42

43

44

48

49

50

54

58

63

64

66

67

İÇİNDEKİLER



32  |  SAFETYRESPECT.COM.TR

DÖŞEME KENARLARI

DÖŞEME KENARLARI
Bir şantiyede döşeme kenarları her yerde bulunabilir ve genel olarak kazalar bu 
döşeme kenarları yüzünden gerçekleşmektedir. Kenar koruma sistemleri döşemelerin 
üzerine veya kenarın dış yüzeyine kurulabilir. Eğer kenar boşluklarının arasında 
kolonlar mevcutsa  kenar koruma sistemleri kolonlar aracılığı ile de monte edilebilir.

Çözümlerimiz tüm yüzeylere kolayca monte edilebilir ve gerektiğinde, örneğin 
duvarların monte edileceği gibi durumlarda esneklik sağlayabilir. Genellikle soket 
tabanı kenar korumasını takmak için levha kenarına monte edilir. Post 1,3 m soket 
tabanına takılır, ardından bariyerler bağlanır.

Ürünlerimiz her türlü materyalin üzerine hızlı bir şekilde kurulabilir. Eğer ki bulundukları 
noktaya duvarlar örülecekse bariyer postları bir seviye yukarıya kaldırılır ve duvar 
örme işlemine güvenli bir şekilde devam edilebilir.

ÜRÜNLER
• Zemin soketi 
• Post aya ğ ı 
• Dikey braket 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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DÖŞEMELERDE KALIP KULLANIMI
İnşaat alanlarında prefabrike beton kullanıldığında zemin soketleri beton döşemelerin 
köşe bölgelerine monte edilmektedir. Zemin soketleri sabitlendikten sonra 1,1m’lik 
postlar monte edilir ve ardından 2,6m bariyerler post aracılığı ile sabitlenir. Bariyerler 
postlar üzerinden 310mm’ye kadar, güvenliği tehlikeye atmadan yükseltilebilir. Bu 
işlem kenar koruma sistemini sökmeden derz enjeksiyonu gibi yaygın iş görevlerinin 
yerine getirebilmesini sağlar.

KAT ZEMİNİNİN KURULMASI
Prefabrike beton döşemelerinin kurulumu için öncelikle kenar koruma sistemi 
kurulmalıdır ve kenar koruma sisteminin rahat bir şekilde hareket ettirilebilir olması 
gerekmektedir. Bu alana kenar koruma sistemi kurmak için zemin soketi, Post 1,1 
m, 2,6m bariyer ile zemin destek plakası kullanılmalıdır. Montajından sonra bariyerler 
etkili bir şekilde görevini yerine getirmeye başlar ve çalışanlar bireysel korunma 
ekipmanları ile prefabrike beton döşemelerini yerleştirmeye başlayabilir.

DÖŞEME KENARLARI

ÜRÜNLER
• Zemin soketi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Zemin soketi için Prekast koruyucu

ÜRÜNLER
• Zemin destek plakası
• Zemin soketi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Kişisel koruma ekipmanı
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BALKONLAR
Daha güvenli bir çalışma alanı için kenar koruma sistemleri, balkon bölgeleri monte 
edilmeden önce kurulabilir. Balkonlar için kullanılan tırabzan küpeşteleri kullanılarak 
dikey braketin veya balkon braketin montajı yapılabilir. Bu montajdan sonra 1,1m’lik 
post ve balkonun boyutuna göre 1,3m, 1,95m veya 2,6m’lik bariyerler kullanılır.

BALKON KENARLARI İÇİN KELEPÇELER
Kelepçe 300 balkon kenarlarına braket görevi görmesi için montajlanabilir. Bu ürün 
300mm kalındığında ki bir kenar için uygundur ve 1,1m’lik post ürünü ile birlikte 
çalışır. Balkonun boyutuna göre farklı boyutlarda bariyerler tercih edilebilir.

BALKONLAR

ÜRÜNLER
• Dikey braketi  
• Balkon braketi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Kelepçe 300
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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DUVAR AÇIKLARI İÇİN BARİYERLER
Duvar braketleri ve bariyerler hızlı ve kolay bir şekilde duvar açıklarını kapatabilir. 
Duvar braketi sayesinde herhangi bir başka ürünün kullanılması gerekmez. Koruma 
ürünlerinin tamirat gerektirmemesi en büyük avantajlarından biridir. Bu sistem 
ayarlanabilir bağlantı kollarına göre daha sıkı bir koruma sağlar ve çalışma alanının 
ihtiyacına göre hızlı ve kolay bir şekilde sökülüp tekrar monte edilebilir.

DUVAR AÇIKLARI
Duvar açıkları kenar koruma ürünleri ile güvenli hale getirilmelidir. Açık bölmenin 
iki tarafına duvar braketleri yerleştirilmeli ve braketlere ayarlanabilir bağlantı kolları 
takılmalıdır. Bu bağlantı kolları dört farklı boyutta bulunmaktadır, 0,5m den 3,5m ye 
kadar. Bu ürün güvenli bir ortam dışında kolay takılıp sökülebildiği için iş alanında 
bulunan belirli görevlerin kolaylaşmasını sağlar.

DUVAR AÇIKLARI

ÜRÜNLER
• Duvar braketi
• Ayarlanabilir bağlantı kolları 
 2,4-3,5 m, 1,5-2,5 m, 0,9-1,5 m, 
 0,58-0,78 m

ÜRÜNLER
• Duvar braketi
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Bariyer braketi 360
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KAT AÇIKLARI
Duvarlarda ki açıklar, kenarlar ve boşluklar bazen inşaat ortamında ki durumlara 
göre değişebilir ve düşmelere sebebiyet verebilir. Şaft boşluklarında ki duvarların 
iç kısımlarına bir platform konsolu monte edilmelidir. Diğer açıklar beton kenar 
açığı gibi düşünülmeli ve zemin soketi, dikey soket veya benzeri soketler, post 
ve bariyer kullanılmalıdır. Daha ufak açıklarda bariyer braketi 360 kullanılmalıdır 
böylelikle post ile birlikte kullanılacak aparat sayısı azaltılabilir.

KAT AÇIKLARI VE ŞAFT

PLATFORM SEVİYESİ/ÇALIŞMA GÜVERTESİ
Asansör boşluklarında çalışma platformu oluşturmak için kullanılan sistemdir. Bir 
platform kontrol ünitesi boşluğun içerisine yerleştirilir ve kaliteli ve doğru boyuttaki 
keresteler ile desteklenerek platform seviyesi oluşturulur.

ÜRÜNLER
• Zemin soketi
• Post 1,1 m 
• Bariyer braketi 360 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Platform konsolu
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ŞAFT BOŞLUKLARI
Asansör kurulmadan önce her asansör boşluğu korunaklı bir hale getirilmelidir. Aynı 
zamanda asansörü kuran çalışanın ve üst katlardan düşebilecek herhangi bir objenin 
engellenmesi içinde önemlidir.Asansör boşlukları açık bulunan bölgenin iki tarafında 
yerleştirilen duvar braketi ve bariyer sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde korunaklı hale 
getirilebilir. Duvar braketinin pratikliği sayesinde bariyer bir kapı görevi görebilir. Duvar 
braketi sayesinde başka bir aparata gerek duyulmamaktadır.

YÜK ASANSÖRÜ VE MERDİVENLER
Çalıma alanında beton döşemelere erişim sağlamak gerekmektedir. Bu yüzden bir 
yük asansörü veya merdiven kurulmalıdır. SafetyRespect ürünleri piyasada bulunan 
bir çok iskele ve merdiven sistemi ile uyumluluk göstermektedir.

ŞAFT VE MERDİVENLER

ÜRÜNLER
• Duvar braketi
• Bariyer braketi 360 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Bariyer braket kelepçesi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Ayarlanabilir bağlantı kolları 
• Çift taraflı döner kelepçe
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MERDİVENLERDE KELEPÇE KULLANIMI
SafetyRespect’in özel kenar koruma sistemleri sayesinde merdivenin dizaynının bir 
önemi yoktur. Kelepçe 550 sayesinde kenar koruma sistemleri kurulurken herhangi 
bir delik açılması gerekmez. Kelepçenin döndürülebilir yapısı sayesinde hassas yüzey 
zarar görmeden montajı yapılabilir. Kelepçenin Post 1,1 m ile uyumlu olması montajı 
kolaylaştırır ve postların üzerine ayarlanabilir bağlantı kolları monte edilebilir.

MERDİVENLER

MERDİVENLER
İnşaat esnasında Kullanılan bir merdivenin acilen kenar koruma sistemleri ile donatılması 
gerekmektedir. Kullanılmayan merdivenler kenar koruması bulunmuyorsa erişime kapatılmalıdır. 
İnşaat alanlarında merdivenler sürekli kullanıldığından dolayı hızlı ve güvenli bir koruma sistemi 
bireylerin güvenliğini sağlayacaktır. Postların kurulumu için olan ekipmanlar basamaklar 
yerleştirilmeden önce kurulabilir.

ÜRÜNLER
• Kelepçe 550
• Post 1,1 m
• Ayarlanabilir bağlantı kolu 
• Bariyer braketi 360
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MERDİVENLERDE ZEMİN SOKETİ
Zemin soketi merdivenlere kurulan kenar koruma sistemleri için kullanılabilir. 
Zemin soketi kurulduktan sonra 1,1 mlik post sokete yerleştirilip ayarlanabilir ve 
bağlantı kolları ile korkuluklar oluşturulabilir.

MERDİVEN KENARINA KURULUM
Merdiven braketi kullanılarak kazanılacak alan sayesinde devam eden inşaat bitene 
kadar her türlü iş imkanını kolaylaştıran bu sistem sayesinde en son yapılacak boya 
işlemi bile herhangi bir kısıtlama olmadan yapılabilir.

MERDİVENLER

ÜRÜNLER
• Merdiven braketi
• Post 1,1 m
• Ayarlanabilir bağlantı kolu 
• Bariyer braketi 360

ÜRÜNLER
• Zemin soketi 
• Post 1,1 m
• Ayarlanabilir bağlantı kolu 
• Bariyer braketi 360
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ÖN MONTAJLI PARÇALAR 
Çelik kiriş kullanılan inşaatlarda post kilidi bulunan kaynaklanabilir soket aparat olarak 
dizayn edilmelidir. Bunun gibi durumlarda çelik kirişlerin üzerine kaynaklanabilir soket 
bir kaynak makinesi ile çelik kirişlerin üzerine kaynaklanmalıdır. Çelik kiriş yerine 
oturtulduktan sonra Post 1,1 m ve boyut ihtiyacına göre bariyer tercih edilip montajları 
yapılmalıdır. Önceden hazırlanan soketlerde montaj hem daha güvenli hemde daha 
kolay bir şekilde ilerler.

ÇELIK YAPILAR

ÜRÜNLER
• Kaynaklanabilir soket 150
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
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ÇELİK KİRİŞ KELEPÇESİ
Çelik kirişlerin döşemelerin üzerinde kullanılması sayesinde oluşan boş zemin o 
bölgede yapılacak çalışmaları kolaylaştırır. Bunun gibi durumlarda kenar koruma 
sistemleri dışarıda kalan boşluğa monte edilir ve büyük bir boş alan çalışanlara kalır. 
Kulak bulunan kirişlere takılacak çelik kiriş kelepçesi sayesinde hızlı ve güvenli bir 
şekilde kenar koruma sistemleri kurulabilir. Bu kelepçe özel olarak kirişi sıkı bir şekilde 
tutması için dizaynlanmıştır. Çelik kiriş kelepçesi Post 1,1 m için özel bir aparat ile 
donatılmıştır. Postlar takıldıktan sonra ihtiyaca uygun bariyer seçilir ve montajı yapılır.

ÇELIK YAPILAR
Çelik yapılar için duruma göre adapte olabilen aynı zamanda da duruma uygun 
aparatlar ile uyumlu kenar koruma sistemleri sunuyoruz. Çelik kirişlerin üzerine 
açılacak delikler ve monte edilecek vidalar sayesinde veya direk ekstra olarak vidalı 
kaynak plakaları kaynaklanarak koruma sistemlerinin montajları sağlanır. Esnek 
modüler dış kelepçeler kullanıldığında kenar koruma sistemleri ile beton döşemeler 
arasında ki mesafe ayarlanabilir.

ÇELIK YAPILAR

ÜRÜNLER
• Çelik kiriş kelepçesi
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Vidalı mil 
• Bağlantı somunu 
• Cephe braketi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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UZUN AÇIKLIKLAR
Kolonlar kenar koruma sistemlerinin eklentileri için uygunsa, kenar koruma sistemi 
beton döşemelerin üzerine değil kolonlara kurulmalıdır. Böylelikle sahip olunacak 
çalışma alanı inşaatın devamında ki her türlü işin rahat bir şekilde yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu durumda ki tek problem kolonlar arasında bulunan mesafedir, bu 
mesafeyi rahat aşmak için Alüminyum bariyer öneriyoruz. Bu bariyer tipi bağlantı 
pimleri ile bağlanabildiği için herhangi bir sorun çıkarmadan arada ki mesafe rahat bir 
şekilde kapatılabilir.

DÖŞEMELER ARASINDA SIKIŞTIRILMIŞ POST
Sıkıştırılmış Post, Bariyer ve Muhafaza ağıyla birlikte tamamen güvenli bir açıklık elde 
edilebilir. Muhafaza ağı moloz veya malzemenin zemine düşmesini veya zeminden 
çıkmasını engeller ve Bariyer toplu koruma önlemi görevi görür. Sıkıştırılmış Post, 
iç boruyu tavana uzatarak ve daha sonra bir ayak pedalı ile sıkıştırma işlevini 
etkinleştirerek kurulumu kolayca sağlanır.

UZUN AÇIKLIKLAR

ÜRÜNLER
• Alüminyum bariyer 3 m 
• Boru kelepçesi 
• Bağlantı pimi

ÜRÜNLER
• Sıkıştırılmış post 2,2-3,5 m
• Bariyer kelepçesi tekli coupler 
• Çerçeve bariyer tutucu 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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AHŞAP YAPILAR
Bina inşaatı sırasında kullanılan ahşap ürünler  ile kullanılacak kenar koruma 
sistemlerinin montajları için bazı sistemler mevcuttur. Modüler dış cephe kelepçesi 
ahşap kirişe gerekli ahşap cıvataların yardımı ile monte edilir. Eğer ki çatı koruması 
gerekliyse, çatı koruma sistemi ahşap yapının üzerine kurulabilir. Aparatlar en son 
olarak çubukların yardımı ile sabitlenir.

AHŞAP KİRİŞLER
Ahşap kirişler kullanılan inşaatlarda, ahşap kiriş kelepçesi kenar koruma sisteminin 
bir parçası olarak kullanılabilir. Bu braket post kilidi içinde entegre olarak gelmektedir 
ve 45 x 120 - 200 mm kirişler için uygundur. Esnek montaj için dizayn edilmiştir ve 
ihtiyaca göre ayarlanabilir. Braket kirişlere monte edildikten sonra ihtiyaca uygun olan 
bariyer boyutunun montajı başlayabilir.

AHŞAP YAPILAR

ÜRÜNLER
• Cephe braketi 
• Endüstriyel Çatı sistemi 
• Ahşap cıvata 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Ahşap kiriş kelepçesi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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PREFABRİKE MATERYALLER İÇİN KENAR KORUMASI
Kenar koruma sistemlerinin üretimi sırasında, ürün idaresi ve tasarımcıları birlikte çalışırsa hem en ekonomik 
hemde en güvenli ürün ortaya çıkar. Ürün tasarım aşamasındayken biz ürün ile birlikte kullanılabilecek 
aparatların neler olabileceği gibi çözüm odaklı düşünmekteyiz. Çünkü bu ürünler farklı profesyonel gruplar 
ve taşeronlar gibi farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalabilir. Bu yüzden tasarım 
esnasında ekiplerin birlikte çalışması çok önemlidir.

PREFABRİKE ELEMENTLERDE ÖN MONTAJ 
Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve aynı anda zamandan tasarruf etmek için kenar 
koruma sistemleri prefabrike ürünlere montaj edildikten sonra bu ürünler kullanılabilir. 
Böylelikle yüksek çalışma alanlarında risk olmaksızın anında çalışılmaya başlanabilir. 
Aparatlar ve bariyerler monte edildikten sonra yük aracına koyulup gönderilebilir ve 
varış noktasına gelindiğinde hazır şekilde kullanım alanlarına montajı tek parça olarak 
yapılabilir. Bu sayede hem zamandan hemde ekonomiden kar edilmiş olur.

PREFABRIK ELEMANLAR

ÜRÜNLER
• Zemin soketi
• Dikey braket 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



SAFETYRESPECT.COM.TR  |  45

KAFES KİRİŞİ
Prefabrike kafes kirişlerinin içerisinde entegre prekast soketi bulunuyorsa, kenar 
koruma sistemlerinin kurulumu hem çok hızlı olur aynı zamanda da herhangi bir 
risk bulunmadan montajı yapılabilir. Prekast soketlerinin içersisinde post kilitleri 
bulunmaktadır. Prekast koruyucu ihtiyaç duyulan yüksekliğe monte edilmelidir ve 
beton döşemelerin kalınlığı ve uzunluğuna göre adapte edilmelidir. Kullanılmak istenen 
bariyer, ürün istenilen alana kaldırılmadan önce monte edilebilir. Bariyerler ile birlikte 
ürün istenilen noktaya kaldırılabilir, ekstra bir önlem veya alete gerek duymaz. Ürünler 
EN13374 standartlarına göre test edilmiştir.

Prefabrik levha döşemeleri olan yapılarda Prekast braketi, önceden planlanan 
Prekast kenar tutucu ile kalıp kenarına monte edilebilir. Prefabrik malzemenin 
üreticisi ile SafetyRespect’in kenar koruma çözümü ve prekast kenar tutucularının 
konumlandırılması gibi Teknik bilgiler bölümler arasında ki bir diyalog ile belirlenir.

PREFABRIK ELEMANLAR

ÜRÜNLER
• Prekast soketi
• Prekast koruyucu 
• Prekast braketi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Alüminyum çerçeve bariyer 
 1,3 m, 1,95 m, 2,6 m
• Alüminyum çerçeve tutucusu 
• Ayarlanabilir bağlantı kolu



46  |  SAFETYRESPECT.COM.TR

SANDVİÇ PANELLER
Sandviç paneller genellikle dış yüzeylerinin yapısından dolayı güçsüz olurlar, bazı 
zamanlarda dış panelleri olmaz ve sadece yalıtım olur. Kenar koruma sistemlerinde 
iş gücünü en aza indirmek için özel olarak yerleri ayarlanmış WI braketleri kullanılır. 
WI braketi her proje için özel olarak yapılandırılabilir böylelikle o projenin duvar 
yapısına uygun hale getirilir. Yalıtımın dış kısmında esnek dikey bir kiriş sayesinde 
kenar koruma sisteminin yakın bir şekilde oturtulması sağlanır.  Kenar koruma 
söküldüğünde, arada ki mesafede sökülür ve bir miktar yalıtım malzemesi kalırl.

PREFABRIK ELEMANLAR

ÜRÜNLER
• WI braketi
• Modüler bağlantı profili 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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DÖKÜM SOKETLİ DUVAR
Dökümlü M16 soketi bir duvar elemanı görevi için dizayn edilmiştir. Kenar koruma 
işlemlerinin daha hızlı ve güvenli montajını sağlar. Prefabrike materyalin üreticisi 
ve SateyRespect’in teknik bölümü arasında geçen diyaloglar; önerilen korumalar, 
soketlerin döküm pozisyonları, kaldırılabilecek yük gücü, kanunlar ve yönetmelikler 
gibi güvenliği arttıracak diyaloglar olmalıdır.

PREKAST SOKET ELEMANI
Prekast duvar soketi, fabrikada duvar elemanına dökülür ve önceden 
daha hızlı ve güvenli montaj için hazırlanır. Bu ürün kullanıldığı alanda 
çok yer kaplamadığı için, uygun bir çalışma alanı sağlar.

PREFABRIK ELEMANLAR

ÜRÜNLER
• Çift taraflı saplama M16
• Önerilen braket 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Prekast duvar soketi 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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BETON DÖKÜM
döşemelerin üzerinde zemin soketi, post ve bariyer kullanılırken yapılacak döküm 
işleminin parçalarından etkilenilmemesi için prekast koruyucu kullanılmalıdır. Aynı 
zamanda kullanılan bariyer post kilit sistemi tam anlamıyla eksiksiz çalışıyorsa 310 
mm yukarıya taşınabilir.

KOLONLARA MONTE EDİLMİŞ SİSTEM 
İLE GENİŞ ÇALIŞMA ALANLARI
Kolonlar kenar koruma sistemlerinin eklentileri için uygunsa, kenar koruma sistemi 
beton döşemelerin üzerine değil kolonlara kurulmalıdır. Böylelikle sahip olunacak 
çalışma alanı inşaatın devamında ki her türlü işin rahat bir şekilde yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu durumda ki tek problem kolonlar arasında bulunan mesafedir, bu 
mesafeyi rahat aşmak için Alüminyum bariyer öneriyoruz. Bu bariyer tipi bağlantı 
pimleri ile bağlanabildiği için herhangi bir sorun çıkarmadan arada ki mesafe rahat bir 
şekilde kapatılabilir. 

BETON DÖKÜM

ÜRÜNLER
• Soket zemini
• Post 1,1 m 
• Soket zemin için prekast koruyucu 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Uygun eklenti  
• Alüminyum bariyer 3m 
• Bağlantı pimi 
• Boru kelepçesi
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ŞANTİYELERDE BETON DÖKÜM
Yapı çerçevesi inşaat alanında dökülürse, ihtimaller doğrultusunda kenar koruma 
eklentilerinin kurulabileceği bölgeler dizayn edilebilir. Kilit sistemi entegre edilmiş 
prekast soket çubukları duvarların üstlerine monte edilebilir. Monte edildikten sonra 
Post 1,1 m ve bariyerlerin montajı yapılmalıdır.

Dışa yönelik panel sahibi olmak için, beton döşemelerinin yanına 10 derecelik balkon 
braketleri monte edilmelidir. Bu ürün kenara 10 derecelik bir eğim kazandırır. Dikey 
braketler kalıp üzerine eklenti olarak montajlanır ve arından post ve ihtiyaca uygun 
bariyer monte edilir. Diğer kenar koruma ihtiyaçlarında (merdiven, cam ve açıklıklar 
gibi.) birden fazla kenar koruma sistemi bulunmaktadır.

ŞANTİYELERDE BETON DÖKÜM

ÜRÜNLER
• Prekast soket çubuğu 
• 10 derecelik balkon braketi 
• Balkon braketi 
• Dikey braket 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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ÇATILAR VE CEPHELER
Cephelerde uygun çalışma alanı yaratmak için esnek cephe braketleri, kenar koruma 
sistemlerinin montajı için kullanılabilir. Eklenti ürününün kendisi kenar koruma 
sistemlerinin montajını kolaylaştırmak için dizayn edilmiştir. Cephe ve kenar koruma 
sisteminin arasında ki mesafe kolay bir şekilde iş esnasında ayarlanabilir. Esnek 
cephe braketi üç farklı uzunluk ayarı ile kullanılabilir. Eklentiler işe başlamadan önce 
monte edilirse daha akıcı ve güvenli bir sistem ortaya koyulmuş olur. Daha spesifik 
ihtiyaçlar için, esnek çalışma platformu kullanılabilir. Esnek çalışma platformu iyi bir 
koruma sağlamanın dışında, yapılan işin önüne geçmeden çalışma olanağı sağlamaktadır.

ÇATILAR VE CEPHELER

ÜRÜNLER
• Modüler dış cephe braketi  
• Esnek çalışma platformu  
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

YAN DUVARLAR
Çatıların yan duvarına esnek yan duvar braketi eklenti olarak monte edilir, bu 
üründe boş bir çalışma alanı sağlamaktadır. Cephe ve kenar koruma sistemi 
arasında ki mesafe ihtiyaca göre değiştirilebilir. Eklenti çatının temel bölümüne 
kurulabilir.

ÜRÜNLER
• Modüler dış cephe braketi 
• Esnek çalışma platformu  
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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ÇATI TEMELİ VE KALAY KAPLI ÇATI 
Çatı tabanında ve kaplamasında bağlantı ekipmanı olarak çift bağlantılı oynar zemin 
braketi kullanılır. Braket 5 ile 40 derece eğim arasında 4 pozisyona ayarlanabilir. 
Çatı malzemesi oynar zemin braketinin tam oturabilmesi için kaliteli bir malzemeden 
üretilmiş olmalıdır. Oynar zemin plakası çatı tabanında, çatı çerçevesinin üzerine tahta 
vidalar aracı ile monte edilmelidir.

ÇATILAR VE CEPHELER

SAÇAKLAR
Saçaklara, esnek saçak braketi takılarak kenar koruma sistemleri için bir eklenti 
haline getirilebilir. Bu eklenti daha geniş bir çalışma alanı sunar, saçak ve cephe 
arasında ki mesafe ayarlanabilir. Braket bir cıvata yardımı ile çatı kenarına monte 
edilir ve cephe karşısında destek sağlar.

ÜRÜNLER
• Esnek saçak braketi 
• Çatı asma braketi 
• Eğit çatı asma braketi 
• Esnek çalışma platformu 
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6

ÜRÜNLER
• Oynar zemin braketi  
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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CEPHELERDE VE ÇATILARDA 
ÇALIŞMA PLATFORMU
Cephelerde ve çatılarda çalışırken güvenli bir alan oluşturmak için esnek çalışma 
platformu monte edilebilir. Bu sistem geleneksel iskelelere göre daha güvenilirdir 
ve daha hızlı monte edilir. Bu sistem inşaat projesinde bulunan çoğu duruma göre 
adapte olabilir. Ürünün montajı SafetyRespect tarafından müşteri ile danışma 
içerisinde yapılmaktadır.

Çalışma platformu AFS 1990:12 standartlarına uygundur ve A tipi iskele onay sertifikası 
bulunmaktadır. 

ÇATILAR VE CEPHELER

ÜRÜNLER
• Esnek çalışma platformu  
• Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
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ÇATILAR VE CEPHELER
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ENDÜSTRİYEL ÇATI İNŞAATI
SafetyRespect’in Endüstriyel çatı sistemi, düz çatı 
ve hafif eğime sahip çatı tipleri için kenar koruma 
sağlar. Ticari, spor ve endüstri alanlarında bulunan 
çatılar gibi. Bu sistemin sahip olduğu eklentiler 
sayesinde geniş açıklık bulunan alanları kapatabilir. 
Alüminyum kullanılan bu sistem sahip olduğu 
bileşenler sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlar.

Bu sistemin kullanıldığı inşaatların yapım süresi 
oldukça kısadır, bu yüzden kullanıma seçilen kenar 
koruma sisteminin kolay kuruluma sahip, önceden 
hazırlanmış, ayarlanabilir ve çalışma sırasında tam 
koruma sağlamalıdır. Bu sistem çalışma esnasında 
olabilecek her durum ve çalışılacak her alan hesap 
edilerek dizaynlanmıştır.

Çatı üzerinde yapılan trapez saç, çatı yalıtımı, su 
geçirmez katman ve benzeri çalışmalar için güvenli 
çalışma ortamı sağlar. Duvar panelleri ve cephe 
elemanları kenar koruma ürünlerine dokunulmadan 
monte edilebilir. Boy ve kenarda verdiği esneklik 

sayesinde bu sistem geleneksel kenar koruma 
sistemlerinin sunmadığı çözümleri sağlayabilir. 
Kenar koruma sistemi döndürülebilir veya isteğe 
göre ayarlanabilir olduğu için oluk açmak gibi 
işlemler gerçekleştirilebilir. Alüminyum bariyerler 
post kilit sistemime bağlandıktan sonra bağlantı 
pimleri ve kelepçeler ile birbirlerine bağlanabilir.

Kolonların dış tarafına bağlanılacak kenar koruma 
sistemleri için, üretici firmaya gönderilecek bağlantı 
somunları kolonlara kaynaklanarak kullanılabilir. 
Kenar koruma sistemleri kolonlar ile bağlandıktan 
sonra trapez saç, çatı yalıtımı ve su geçirmez 
katman gibi çalışmalar rahatça yapılabilir. Bu 
sayede bitmiş olan yüzey dokusuna zarar verilmez.

ENDÜSTRİYEL ÇATI İNŞAATI
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ENDÜSTRİYEL ÇATI İNŞAATI

AYARNALABİLİR KENAR KORUMA
Kenar koruma sistemlerinin proje sırasında farklı bölgelere adapte olabilmesi 
için ayarlanabilir post tutucular kullanılmalıdır. Bu post tutucuların esnekliği 
sayesinde çatı elemanlarının veya çatı katlarının montajı yapılırken bir başlangıç 
noktası seçilebilir ve buna bağlı olarak iş devam edilebilir. Esneklik ve düzenleme 
sayesinde inşaat esnasında güvenlikten ödün verilmez.

ÜRÜNLER
• Alüminyum bariyer 3 m 
• Ayarlanabilir post tutucu 
• Post 1,3 m 
• Bağlantı somunu 
• Döküm materyali 
• Rod 20 0,5 m, Rod 20 1,0 m 
• Bariyer braket kelepçesi 
• Çift taraflı döner kelepçe 
• Bağlantı pimi 
• Braketli kelepçe)
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ENDÜSTRİYEL ÇATI İNŞAATI

DÜZ KURULUM 
Yaygın bir kullanımı olan bu sistem, duvar elemanlarının çatının arkasında doğru 
bir sınır oluşturacak şekilde kurulur. Bu sistem genellikle kapalı drenaja ihtiyaç olan 
durumlarda kullanılır. Bunun gibi durumlarda kenar koruma için en iyi çözüm ise düz 
bir postun eklentiye kurulmasıdır. Daha büyük alanları kapatmak için farklı tür post 
seçenekleri sunmaktayız.

ÜRÜNLER
• Alüminyum bariyer 3 m 
• Alüminyum post 2,5 m
• Bağlantı somunu 
• Döküm materyali 
• Rod 20 0,5 m, Rod 20 1,0 m 
• Bağlantı pimi 
• Bariyer braket kelepçesi 
• Çift taraflı döner kelepçe 
• Braketli kelepçe
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ENDÜSTRİYEL ÇATI İNŞAATI

ÜRÜNLER
• Pre-kast eklentileri 
• Bağlantı somunu 
• Tierod 20

EKLENTİLER
Endüstriyel çatı sistemi birden fazla eklentiyi kullanıma sunmaktadır. Bu eklentiler 
belirli yüzeyler üzerinde kullanılabilir. (Beton, çelik ve kereste gibi.) Eklentiler 
kirişlerin ortası veya kenarlarına bağlanabilir. Braketler somunlar yardımı ile kirişlere 
tutturulabilir ve işlemler bittikten sonra sökülüp kaldırılabilir. Eğer ki braketler 
kaynak yardımı ile kalıcı braket haline getirilirse, ileride çatı ve cephe bakımları için 
kullanılabilir.

Beton Çelik Ahşap
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• İnsanları, cepheleri ve acil ihtiyaç duyan 
 alanları koruyabilir.

• Düşen objeleri yakalar ve hapseder.

• Şehir içi kullanım için uygundur.

• Bir inşaat içerisinde ihtiyaç duyulan her 
 alana kurulabilir.

• Bir vince ihtiyaç duymadan çalışma 
 alanından direkt olarak kurulabilir.

• İnşaat projesinin ihtiyacına göre taşınabilir 
 ve yeni kurulduğu bölgeye adapte edilebilir.

• Vinçler ile etkileşime girmemesi için kolay 
 bir şekilde dikey olarak katlanabilir.

DÜŞEN OBJELERE KARŞI KORUMA
SafetyRespect’in güvenlik ağ sistemi, düşen materyal ve objelerin 
oluşturacağı yaralanma risklerini önlemek amacıyla monte edilir. Bu sistem 
herhangi bir vinç yardımı olmadan kurulabilir, duvarlar, iskeleler ve zemin 
yapılarına kurulabilir. Kullanım kılavuzunda ürün hakkında daha fazla bilgi 
bulabilirsiniz.

DÜŞEN OBJELER

ÜRÜNLER
• Döşemeler için güvenlik ağı 
• Duvarlar için güvenlik ağı 
• İskeleler için güvenlik ağı
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DÖŞEMELER İÇİN GÜVENLİK AĞI
SafetyRespect’in beton plakalar için ürettiği bu güvenlik ağı, düşen materyal ve 
objeleri tutup hapsetmek için üretilmiştir. Düşme tehlikesi olan bölgelerde insanları 
yakalamak için kullanılamaz! Ürünün kurulması için bir vinç yardımına ihtiyaç 
yoktur ve zemin yapılarına kurulmak için dizayn edilmiştir ve SafetyRespect’in 
kenar koruma ürünleri ile entegre olabilir.

DÜŞEN OBJELER

ÜRÜNLER
• Güvenlik ağı üst braketi 
• Güvenlik ağı alt braketi 
• Alüminyum kiriş 1500 
• Alüminyum boru 6m 
• Güvenlik ağı 3 x 6m 
• Çift taraflı döner kelepçe 
• Kuplör 48-50 
• Plaka 140x140



60  |  SAFETYRESPECT.COM.TR

DUVARLAR İÇİN GÜVENLİK AĞI
Duvarlar için üretilmiş bu güvenlik ağı, düşen materyal ve objeleri tutup hapsetmek 
için üretilmiştir. Düşme tehlikesi olan bölgelerde insanları yakalamak için 
kullanılamaz! Ürün dikey yüzeylere monte edilmelidir ve ürünün kurulması için bir 
vinç yardımına ihtiyaç yoktur. Kenar koruma ürünlerinden bağımsız bir şekilde ayakta 
durabilmektedir.

DÜŞEN OBJELER

ÜRÜNLER
• Alüminyum kiriş 1500 
• Güvenlik ağı 3 x 6 m 
• Plaka 140x140 
• Alüminyum boru 6m, 4m 
• Kuplör braketi 
• Kilit ağızlı braket
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İSKELELER İÇİN GÜVENLİK AĞLARI
İskeleler için üretilmiş bu güvenlik ağı, düşen materyal ve objeleri tutup hapsetmek 
için üretilmiştir. Düşme tehlikesi olan bölgelerde insanları yakalamak için kullanılamaz! 
Ürün dikey yüzeylere monte edilmelidir ve ürünün kurulması için bir vinç yardımına 
ihtiyaç yoktur. Bu sistem piyasada bulunan bir çok iskele firmasının ürünleri ile 
uygundur. Dikkat edilmesi gereken tek unsur iskelelerin üzerine binecek yüklerin 
oluşturabileceği problemlerdir.

DÜŞEN OBJELER

ÜRÜNLER
• Güvenlik ağı 3 x 6 m
• Alüminyum boru 6m 
• İkili kuplör 
• Çift taraflı döner kelepçe
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ÇALIŞAN PERSONELİ YAKALAMAK 
İÇİN KORUMA AĞ SİSTEMİ
Koruma ağ sistemi, çeşitli boyutlarda, çalışan personelin ve düşebilecek materyallerin 
yakalanması için dizayn edilmiştir. Ürün bir halat veya askı ile bağlanmaktadır. 
Koruma ağ sistemi hem esneklik hemde güvenlik sağlamaktadır, bu sayede 
yüksekte çalışan personeller için etkili bir koruma yöntemi oluşturmaktadır. Doğru 
pozisyonlandırılırsa koruma ağ sistemi düşen objelerinde yakalanmasında etkili 
olacaktır. (Atık, alet, yapı parçaları ve ekipman gibi.) Koruma ağ sistemi yükseklik 
hissini azaltmaktadır bu sayede çalışan personellerin yükseklik korkusu azalabilir. 
Güven hissinin oluşması verimliliği arttıracaktır.

DÜŞEN OBJELER

ÜRÜNLER
• Koruma ağı 3 x 6 m
• Koruma ağı 8 x 10 m 
• Koruma ağı 8 x 12 m 
• Koruma ağı 10 x 12 m 
• Askı 22 mm
• Askı 50 mm
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İSKELELER İÇİN KENAR KORUMA
SafetyRespect olarak sunduğumuz iskele korumaları piyasada bulunan neredeyse 
bütün iskele ürünleri ile uyumludur. Ürünlerimiz iskeleleri, platformları, beton plakaları 
ve giriş noktaları gibi aktif çalışılan ortamlara bağlayıp aynı zamanda da korumaktadır. 
Teknik bir durum için lütfen SafetyRespect’e ulaşın.

İSKELELER

ÜRÜNLER
• Bariyer braketi kelepçesi  
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Güvenlik kayişlari 0,6 m
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BLOKAJ
Güvenli geçiş yolları yaratmak veya herhangi tehlikeli bir bölgeye girişi engellemek 
önemli çevresel bir görevdir. Zemin destek plakası ile kullanılacak SafetyRespect 
tarafından üretilen bariyerler güvenli geçiş yolları veya tehlikeli bölgelerin girişinin 
engellenmesi için kullanılabilir.

SafetyRespect’in yeni korkuluk sistemi ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli korumayı 
sağlar. Bu sistem korkuluk,bariyer ve çitlerden oluşmaktadır. Farklı boyutlarda ve 
tiplerde mevcuttur. Daha fazla bilgi için bir sonra ki sayfayı inceleyin.

BLOKAJ

ÜRÜNLER
• Zemin destek plakası 
• Zemin soketi ve Post 1,1 m 
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Korkuluk 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m 
• Çit 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m 
• Düz ayak 
• Açılı ayak 
• Blok ayak 
• Tekmelik tutucu
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KORKULUK SİSTEMİ

BLOKAJ

ÜRÜNLER
• Bariyer 1,3, 1,95, 2,6 
• Korkuluk 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m 
• Çit 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
• Düz ayak 
• Açılı ayak 
• Blok ayak 
• Tekmelik tutucu

Stabil ve kolay montajlanabilen bu sistem, belirli bir bölgeyi geçici olarak girişe 
engellemek için kullanılır. Korkuluk sistemi kendi içerisinde üç kola ayrılmaktadır; 
Korkuluk,Bariyer ve Çit. Üç parçanında farklı boyutları vardır, bu ürünler entegre 
kancalar ve halkalar sayesinde farklı açılar ile birbirlerine bağlanabilirler.

Bu sistemlerin değiştirilemeyecek bir kaç parçası bulunmaktadır. Bunlar; Üç çeşit 
olan zemin destekleri ve toe board holder. Ürünü kullananların spesifik ihtiyaçlarına 
göre ürünün kurulumu geriye dönük bir şekilde tamamlanabilir. 

Korkuluk sistemi trafik, şantiye ve etkinlik vb. gibi alanların blokajı için kullanılabilir. 
Bu sistem fiyat performans ve ergonomik açıdan  kullanıcıya maksimum performansı 
vermek için dizayn edilmiştir. Korkuluklara eklenecek reflektörler ile korkulukların 
görünürlülüğü arttırılabilir.

Bu ürün serisi, sıcak daldırma galvaniz kaplıdır, galvanize edilmiş ve toz boya ile 
kaplanmış olarak temin edilebilir. SafetyRespect olarak bu ürünü müşterimizin 
ihtiyacına ve isteklerine göre farklı renklerde ve istenilen logoya göre üretebilmekteyiz.
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BRAKETLER İÇİN EKLENTİLER

Beton Vidaları 

• Hilti HUS3-H 10x90 
Ürün Kodu 2079914

• Hilti HUS3-H 10x150 
Ürün Kodu 2079918

• Hilti HUS V 10x95 
Ürün Kodu 2079943

• Hilti HUS V 10x105
Ürün Kodu 2079944

Ahşap Vidası 

• WFD 12 x 100 mm 
Ürün Kodu 1931095

• WFD 12 x 120 mm 
Ürün Kodu 1931096

Çeşitli uzunluklarda mevcuttur. 

Dübel 

• M16 Dübel
Ürün Kodu 919110

• M16 Saplama
Ürün Kodu 919111

EK PARÇALAR
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LOJİSTİK VE DEPOLAMA
İnşaat alanında fonksiyonel bir lojistik sistemi bulunması ve bu sistemin ihtiyaç 
durumunda kenar koruma sistemlerine erişebilir bir durumda olması önemlidir. 
SafetyRespect olarak ürünlerimizi paletler içerisinde göndermekteyiz, bu paletler 
yer kaplamayan ve kullanışlı ürünlerdir. Paletler bir vinç veya forklift yardımı ile 
kaldırılabilir.

LOJISTIK

ÜRÜNLER
• Kutu paleti 
• Post paleti 
• Bariyer paleti 2,6 
• Dikey bariyer paleti
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ÜRÜN TANITIMI

 STANDART SİSTEM

ZEMİN SOKETİ
Ürün Kodu 912110

• Entegre kilitmele 
• Birçok sabitleme alternatifi 
• Galvaniz 
• Ağırlık 1,1 kg 
• 2,4 Metreye kadar montaj 
 (Merkezden-Merkeze) 
• Uygun paletlerde sevkiyat 
 (1 Palet 150 Adet Ürün)

POST AYAĞI
Ürün Kodu 912105

• Entegre kilitleme 
• Birçok sabitleme alternatifi 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 1,1 kg 
• 2,4 Metreye kadar montaj 
 (Merkezden – Merkeze) 
• Uygun paletlerde sevkiyat 
 (1 Palet 100 Adet Ürün)

POST 1,3 M
Ürün Kodu 911110

• Çift merkezli bariyer kilitleme 
• Zemin soketine entegre kilitleme 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 4,2 kg 
• 2,4 Metreye kadar montaj 
 (Merkezden – Merkeze) 
• Uygun paletlerde sevkiyat 
 (1 Palet 100 Adet Ürün)

POST 1,5 M ALU
Ürün Kodu 911116 

POST 2,0 M ALU
Ürün Kodu 911117

• Alüminyum boru 48,3 X 4,00 mm 
• Dübel saplama entegre kilitleme 
• Ağırlık 3,2 kg 
• Uygun paletlerde sevkiyat 
 (1 Palet 100 Adet Ürün)

BARİYER 1,3
Ürün Kodu 913121

• Postların üzerinde kolayca 
 yükseltilip alçaltılabilir 
• Stabil çerçeve yapısı. Çinko 
 kaplama ve elektrostatik toz boyalı  
• Entegre edilmiş ayak koruma 
 plakası, tekmelik (260mm Yükseklik) 
• Ağırlık 10,8 kg. İstiflenebilir palet 
 içerisinde sevkiyat 70 adet

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE 
BARİYER 1,3
Ürün Kodu 913151

• Alet gerektirmeden kurulum 
• Postlar üzerinde kolayca yükseltilip 
 alçaltılabilme. 150 mm entegre tekmelik 
• Kaynaklanmış çerçeve yapısı 
• EN13374 - Sınıf A • Ağırlık 5,7 kg 
• İstiflenebilir palettler içerisinde 
 sevkiyat 27 adet ürün

BARİYER 1,95
Ürün Kodu 913131

• Postların üzerinde kolayca 
 yükseltilip alçaltılabilir 
• Stabil çerçeve yapısı. Çinko 
 kaplama ve elektrostatik toz boyalı  
• Entegre edilmiş ayak koruma 
 plakası, tekmelik (260mm Yükseklik) 
• Ağırlık 15,1 kg. İstiflenebilir palet 
 içerisinde sevkiyat 46 adet. 

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE 
BARİYER 1,95
Ürün Kodu 913161

• Alet gerektirmeden kurulum 
• Postlar üzerinde kolayca yükseltilip 
 alçaltılabilme. 150 mm entegre tekmelik 
• Kaynaklanmış çerçeve yapısı 
• EN13374 - Sınıf A. Ağırlık 5,7 kg 
• İstiflenebilir palettler içerisinde 
 sevkiyat 27 adet ürün

BARİYER 2,6
Ürün Kodu 913111

• Postların üzerinde kolayca 
 yükseltilip alçaltılabilir 
• Stabil çerçeve yapısı. Çinko 
 kaplama ve elektrostatik toz boyalı  
• Entegre edilmiş ayak koruma 
 plakası, tekmelik (260mm Yükseklik) 
• Ağırlık 19,7 kg. İstiflenebilir palet 
 içerisinde sevkiyat 46 adet

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE 
BARİYER 2,6
Ürün Kodu 913141

• Alet gerektirmeden kurulum 
• Postlar üzerinde kolayca yükseltilip 
 alçaltılabilme. 150 mm entegre tekmelik 
• Kaynaklanmış çerçeve yapısı 
• EN13374 - Sınıf A. Ağırlık 5,7 kg 
• İstiflenebilir palettler içerisinde 
 sevkiyat 27 adet ürün



SAFETYRESPECT.COM.TR  |  69

ÜRÜN TANITIMI

 STANDART SİSTEM

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE 
BARİYERİ TUTUCU 
Ürün Kodu 919021

• 1,5 m Alüminyum post için 
• Galvanize edilmiş 
• Ağırlık 2,1 kg

ALÜMİNYUM ÇERÇEVE 
BARİYERİ TUTUCU
Ürün Kodu 919025

• Köşelerde kullanılan ekstra 
 aparatları engellemek için kullanılır 
• Galvanize edilmiş 
• Ağırlık 1,6 kg

AYARLANABİLİR 
BAĞLANTI KOLLARI 
2,4-3,5 m  Ürün Kodu 913330
1,5-2,5 m  Ürün Kodu 913320 
0,9-1,5 m  Ürün Kodu 913321
0,58-0,78 m  Ürün Kodu 913322

• Genellikle merdiven kenarları ve 
 açıklıkları içindir. Kolay ayarlanabilir 
• Bağlantı kolunu uç taraflarında 
 döner mesnet bulunur 
• Galvaniz kaplama

KELEPÇE 300
Ürün Kodu 912245

• 0-300 mm Arasında kol genişliği 
• Dikey veya yatay kullanım özelliği 
• Post tutucu ile birlikte verilir 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 5,4 kg 
• İstiflenebilir palet içerisinde 
 sevkiyat, 1 palet 50 adet

KELEPÇE 550
Ürün Kodu 912220

• 25 - 550 mm Aralığında kol genişliği
• Birden çok montaj seçeneği 
• 360 Derece dönebilir ve ters 
 çevirilebilir 
• Tüm merdiven açılarına uygun 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 7,8 kg

TAHTA KİRİŞ KELEPÇESİ 
Ürün Kodu 912174

• Tahta kirişlerin üzerine kolay 
 monte edilir 
• 45 x 120-200 mm çağında ki 
 kirişler için uygun 
• Kolay ayarlanabilir 
• Entegre kilit sistemi 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 2,9 kg

ÇELİK KİRİŞ KELEPÇESİ
Ürün Kodu 912209

• 300 mm’ye Kadar genişlikte olan 
 bütün çelik kolon ve kirişleri 
 kuvvetli bir şekilde kavrar 
• Zemin soketine entegre kilitleme 
• Sağlam ve ağır yüke dayanıklı 
 TAYROD diş 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 6,3 kg

ALÜMİNYUM KİRİŞ 
BRAKETİ 
Uzun Ürün Kodu 912170
Kısa Ürün Kodu 912171

• Post’a entegre kilitleme 
• Galvaniz kaplama 
• Hızlı vida kilitleme sistemi 
• İstiflenebilir sehpa teslimi 
• Ağırlık uzun 3 kg, kısa 2,3 kg

AHŞAP KİRİŞ BRAKETİ 
Uzun        Ürün Kodu 912168
Kısa    Ürün Kodu 912169

• Post’a entegre kilitleme 
• Galvaniz kaplama 
• Hızlı vida kilitleme sistemi 
• İstiflenebilir sehpa teslimi 
• Ağırlıklı uzun 4 kg, kısa 2,3 kg

BARİYER BRAKETİ 360 
Ürün Kodu 919010

• Kenarlarda ve köşelerde kullanılır 
• Boyutları 113 x 85 mm 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 0,4 kg
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ÜRÜN TANITIMI

 STANDART SİSTEM

BARİYER KELEPÇESİ 
TEKLİ 
Tekli Ürün Kodu 919015 
Çiftli Ürün Kodu 919016

• Postlarda ve iskele borularında 
 (48,3 mm çapında) kullanılır 
• Entegre bariyer kilitlemesi 
• Çinko kaplama 
• Ağırlık tekli 1,1 kg, Çiftli 1,7 kg

OYNAR ZEMİN BRAKETİ 
Ürün Kodu 930103

• Hızlı montaj 
• Sac plakaya zarar vermez 
• Eğime göre vida bağlantı yerinin 
 ayarlanması 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 2,6 kg

DUVAR BRAKETİ 
Ürün Kodu 912121

• Aralıklı boşlukları ve acil çıkış 
 noktalarını kapatmak için kullanılır 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 0,7 kg

ÇATI OLUĞU BRAKETİ  
Ürün Kodu 930102

• Çatı olukları kalaslar ile birlikte 
 montelenir 
• Posta entegre kilitlenme 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 6,8 kg

MERDİVEN BRAKETİ 
Ürün Kodu 911320

• Boru uzunluğu 150 mm 
• Boşluk 30 mm 
• M12 İçin soket 
• Entegre edilmiş kilit sistemi 
• Galvanize edilmiş 
• Ağırlık 0,8 kg

KONSOL CIVATASI 
Ürün Kodu 930089

• Beton yüzeylerde ekstra Zemin 
 oluşturup ahşap kirişleri tutma 
 görevi görür 
• Konsol başına 1,000 kg yük
• Ağırlık 1,4 kg

KENAR BRAKETİ 180
Ürün Kodu 912117

• Entegre edilmiş kilit sistemi 
• Galvanize edilmiş 
• Ağırlık 0,6 kg

KENAR BRAKETİ 180 10 GR
Ürün Kodu 912123

DİKEY BRAKET 
Ürün Kodu 912118

• İki türlü montaj seçenegi 
 bulunmaktadir 
• 2,4 Metreye kadar montaj yapılır 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 1,1 kg

BALKON BRAKETİ 
Ürün Kodu 912150
• Konsol çıkma bağlantılarına uygundur 
• M10 C/C 100 - 120 mm  
• Galvaniz kaplama. Ağırlık 1,3 kg

BALKON BRAKETİ 10 GR
Ürün Kodu 912160
• Harici panel kurulumunu 
 kolaylaştırır. Balkon braketi ile aynı 
 özelliklere sahiptir

CIVATA GRUBU BRAKETİ 
Ürün Kodu 912182

• Köprü inşaatlarında kullanılır 
• Kalıcı korkuluk sistemlerine 
 engel olmaz 
• Kalıcı korkuluklar için 
• Konumlandırma somunlarının tam 
 işevini sağlamak için alçak tasarım 
• Kalıcı korkuluk kurulduktan sonra 
 sökme işlemi kolayca yapılabilir
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 STANDART SİSTEM

SAÇ KAZIK BRAKETİ 
Ürün Kodu 912181

• 20 mm’ye Kadar olan sac 
 yığınları için 
• Entegre edilmiş post kilidi 
• Sıcak galvaniz daldırma 
• Ağırlık 1,6 kg 
• İstiflenebilir paletlerde 150 parça 
 sevkiyat

SIKIŞTIRILMIŞ POST 
2,2-3,5 M
Ürün Kodu 919030

• Aletsiz montaj 
• Ayarlanabilir uzunluk 2,2 – 3,5 m 
• Gerilim yükü (FT) 100-150 kg 
• Farklı bariyer braketleri ile uyumlu 
• Sıcak daldırma galvaniz 
• Ağırlık 10,5 kg

PREKAST SOKETİ 
Ürün Kodu 911108 

PREKAST KORUYUCU PLASTİK  
Ürün Kodu 911107

• Bu koruyucu plastic malzeme 
 precast soketi dışına yerleştirilir 
• Uzunluğu isteğe göre ayarlanabilir 
• Beton dökme işlemi sırasında 
 postu korur

DUVAR ÜSTÜ BRAKETİ 
Ürün Kodu 911200

• Prefabrik beton duvarlar 
 dökümünde, döşeme dış kenarına 
 kenar koruma ekipmanları kullanılır 
• Uzunluk 450 mm 
• Entegre post kilitleme 
• Ambalajlı teslimat 
• Ağırlık 1,8 kg

TAKVİYELİ DÖKÜM KOL 
400 MM 
Ürün Kodu 911114

• Binaların döküm yapılan bölgeleri için 
• Entegre post kilitleme 
• Uzunluk tavkiyeli 400 mm 
• Plastik paketlerde teslimat

KAYNAKLANABİLİR 
SOKET 150
Ürün Kodu 914009

• Çelik yapılar üzerine kaynak 
 yapabilme özelliği 
• Entegre post kilitleme 
• Kaplamasız 
• Standart yükseklik 150 mm

PREKAST BRAKET
Ürün Kodu 912119

• Duvarlarda ve kenar bloklarda 
 kullanılır. Dikey konumda monte 
 edilir ve serbest bir çalışma yüzeyi 
 sağlar. Kolay montajlama sunan 
 anahtar deliği 
• Galvaniz kaplama. Ağırlık 1,5 kg 
• Kapalı metal kasalarda sevkiyat 
 1 kasada maksimum 200 adet

DÜZ ZEMİN YAPISI İÇİN 
KENAR BRAKETİ 
Ürün Kodu 911112

• Düz zemin yapılarında plakaların 
 iç kısmına montelenir 
• M12 (Merkezden - merkeze) 120 mm

WI BRAKETİ
Ürün Kodu 919200

• Modüler dikey kiriş ile birlikte 
 kullanılır 
• Yalıtım kalınlığına göre ayarlanabilir 
 uzunluk 
• 200 mm’ye kadar yalıtım kalınlığı 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 1,8 kg

MODÜLER DİKEY KİRİŞ 
Ürün Kodu 919205

• WI Bracket ile birlikte kullanılan 
 post braketi 
• Entegre edilmiş kilit 
• Galvaniz kaplama 
• Ağırlık 2,4 kg
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 ESNEK SİSTEM

FLEX WALK WAY 
Ürün Kodu 981123 

FLEX WALK WAY RIGHT
(YEŞİL) Ürün Kodu 981124

FLEX WALK WAY LEFT
(KIRMIZI) Ürün Kodu 981125 

YÜRÜME YOLU TEKMELİĞİ 
Ürün Kodu 981126. 
• Çalışma platformu kurulurken kullanılır

MODÜLER AÇILI PLAKA 
Ürün Kodu 914100

• Esnek system kurulurken kullanılır 
• Galvaniz kaplama

ESNEK AÇILI KÖŞE PLAKASI 
Ürün Kodu 914101

• Esnek system kurulurken kullanılır 
• Galvaniz kaplama

EĞİK ÇATI EKİPMANLARI 
Ürün Kodu 914124

• Ayarlanabilir bracket 
• İhtiyaca göre ayarlama 
• Rijit ve ağır yüke dayanıklı 
• Galvaniz kaplı parçacıklar 
• Ağırlık 5,1 kg

ÇATI ASMA BRAKETİ 
Ürün Kodu 914125

• Ayarlanabilir bracket 
• İhtiyaca göre ayarlama 
• Rijit ve ağır yüke dayanıklı 
• Galvaniz kaplı parçacıklar 
• Ağırlık 5,1 kg

MODÜLER DIŞ CEPHE 
BRAKETİ 
280   Ürün Kodu 914043
400   Ürün Kodu 914118
600   Ürün Kodu 914119

• Ön cephede 50 – 550 mm aralığında 
 kol genişliği. Beton montaj braketi 
• 2,4 Metre genişliğine kadar montaj 
 yapılır 
• Galvaniz kaplama. Ağırlık 6,8 kg

SAÇAK BRAKETİ  
Ürün Kodu 914123

• Ayarlanabilir bracket 
• İhtiyaca göre ayarlama 
• Rijit ve ağır yüke dayanıklı 
• Galvaniz kaplı parçacıklar 
• Ağırlık 5,1 kg

BAĞLANTI KİRİŞ PROFİLİ 
600     Ürün Kodu 914560
1000   Ürün Kodu 914510
1500   Ürün Kodu 914515

• Galvaniz kaplama 
• Esnek sistemlerin kurulumunda 
 kullanılır

MODÜLER ANAHTAR 
KONSOLU 
Ürün Kodu 914102

• Galvaniz kaplama 
• Esnek sistemlerin kurulumunda 
 kullanılır

MODÜLER POST BRAKETİ 
Ürün Kodu 914121

• Galvaniz kaplama 
• Esnek sistemlerin kurulumunda 
 kullanılır

MODÜLER ÇALIŞMA 
PLATFORMU 
Ürün Kodu 981122

• Duvara, koona veya çatıya montaj 
 imkanı. Yürüme platformu ve bariyer 
 ile birlikte kullanılır 
• Galvaniz kaplı parçalar 
• Yük sınıfı 2 ve 3’e uygun 
• Konsol ağırlığı kullanılan ekipmanlara 
 göre farklılık gösterir
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YAN PLAKA 140X140 
Ürün Kodu 914155

• Endüstriyel çatı sisteminin kullanımı 
 için gerekli aparat

ORTA PLAKA 140X140 
Ürün Kodu 914154

• Endüstriyel çatı sisteminin kullanımı 
 için gerekli aparat

ALÜMİNYUM BARİYER 3 M
Ürün Kodu 910122

• Postların üzerine kolaylıkla 
 yükseltilebilir veya alçaltılabilir 
• 48,3 mm stabil çerçeve yapısı 
• Ağırlık 17,2 kg 
• İstiflenebilir palet içerisinde 
 sevkiyat 14 adet ürün

AYARLANABİLİR POST 
TUTUCU 
Ürün Kodu 911126

• Endüstriyel çatı sisteminin 
 pozisyonunu ayarlamak için kullanılır 
• Galvaniz kaplı 
• Ağırlık 7,4 kg

TIEROD 20 APARATLI 
0,5 m  Ürün Kodu 914156 
1,0 m  Ürün Kodu 914157

• Endüstriyel çatı sistemi için 
 kullanılan apparat 
• İçerisinde bulunan aparatlar: 
 Tierod 20, Braketli kelepçe, 
 Kenar cıvatası 20 ve Soket 20

ALÜMİNYUM POST 2,5 M 
Ürün Kodu 911121

• Endütriyel çatı sisteminin 
 kurulumunda kullanılır 
• Kenar koruma sistemlerinin 
 pozisyonunun ayarlanmasını sağlar 
• Alüminyum boru 48,3 x 4,00 mm 
• Ağırlık 7,8 kg 
• İstiflenebilir palet içerisinde 
 sevkiyat 40 adet

TIEROD 20
0,5 m  Ürün Kodu 914158
1,0 m  Ürün Kodu 914145

• Endüstriyel çatı sistemi için 
 kullanılan bir aparat

BAĞLANTI PİMİ
Ürün Kodu 914152

• Alüminyum 3m bariyerlerin 
 birbirlerine bağlamanması için 
 kullanılan aparat

GÜVENLİK KİLİT YÜZÜĞÜ
Ürün Kodu 914143

• Destek braketin pozisyon alması için 
 kullanılır

BAĞLANTI SOMUNU 20
Ürün Kodu 914148

• Endüstriyel çatı sisteminin kullanımı 
 için gerekli aparat

 ENDÜSTRİYEL ÇATI SİSTEMİ
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SKYDDSKÄRM

BJÄLKLAG STÄLLNING FASAD

SKYDDSKÄRM

BJÄLKLAG STÄLLNING FASADSKYDDSKÄRM

BJÄLKLAG STÄLLNING FASAD

 GÜVENLİK AĞI SİSTEMİ

PLAKA 140X140
Ürün Kodu 914141

• Zemin yapıları için güvenlik ağının 
 ekipmanı olarak kullanılır

GÜVENLİK AĞ SİSTEMİ
Ürün Kodu 914014

• SafetyRespect Kenar koruma 
 sistemi ile doğrudan birleştirilerek 
 beton zemin üzerine kurulur

İSKELE ÜZERİNDE 
GÜVENLİK AĞI 
Ürün Kodu 914015

• Çoğu iskele firmalarının ürünleri 
 ile uyumludur

DUVARA MONTE 
GÜVENLİK AĞI 
Ürün Kodu 914016

• Çalışma yüzeyi üzerinde bağımsız 
 monte edilmiş standard kenar 
 koruma ile dikey bir yüzeye monte 
 edilir

GÜVENLİK AĞI 3X6 M
Ürün Kodu 914013

ALÜMİNYUM PROFİL 1500
Ürün Kodu 915101

• Güvenlik ağı ekipmanı olarak 
 kullanılır

GÜVENLİK AĞI 
ÜST BRAKETİ 
Ürün Kodu 915100

• Zemin yapıları üzerinde güvenlik 
 ağlarını monte etmek için kullanılır

GÜVENLİK AĞINA 
ALT DESTEK 
Ürün Kodu 915102

• Zemin yapıları için güvenlik ağının 
 ekipmanı olarak kullanılır

ANAHTAR DELİKLİ BRAKET 
Ürün Kodu 914105

• Zemin yapıları üzerinde güvenlik 
 ağlarını monte etmek için kullanılır
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 DİĞER ÜRÜNLER

ÇİFTLİ KELEPÇE 
(ANAHTAR)
Ürün Kodu 914149

• Aletsiz kolay montaj 
• SafetyRespect ürünleri, postların 
 ve alüminyum boruların yanısıra 
 çoğu iskele firmasının ürünleri ile 
 uyumludur

ÇİFTLİ OYNAR KELEPÇE 
(ANAHTAR) 
Ürün Kodu 915105

• Aletsiz kolay montaj 
• SafetyRespect ürünleri, postların 
 ve alüminyum boruların yanısıra 
 çoğu iskele firmasının ürünleri ile 
 uyumludur

ÇİFTLİ KELEPÇE 
(VİDA) 
Ürün Kodu 915107

• Diğer uygulamalar haricinde 
 bariyer, alüminyum 3m ile uyumlu 
 ekipmanlarda kullanılır 
• SafetyRespect ürünleri, postlar ve 
 alüminyum boruların yanısıra çoğu 
 iskele firmasının ürünleri ile 
 uyumludur

ÇİFT OYNAR KELEPÇE 
(VİDA) 
Ürün Kodu 915108

• Diğer uygulamalar haricinde 
 bariyer, alüminyum 3m ile uyumlu 
 ekipmanlarda kullanılır 
• SafetyRespect ürünleri, postlar ve 
 alüminyum boruların yanısıra çoğu 
 iskele firmasının ürünleri ile 
 uyumludur

BAĞLAMA KOLU 48-50
Ürün Kodu 915104

• SafetyRespect ürünleri, postlar ve 
 alüminyum boruların yanısıra çoğu 
 iskele firmasının ürünleri ile 
 uyumludur 
• Diğer ucu esnek kiriş 50 mm ve 
 50 mm alüminyum kiriş ile 
 uyumludur

GÜVENLİK AĞI BAĞLAMA 
BRAKETİ 
Ürün Kodu 915103

• Duvarlara güvenlik ağının 
 montajında kullanılır 
• SafetyRespect ürünleri, postlar ve 
 alüminyum boruların yanısıra çoğu 
 iskele firmasının ürünleri ile 
 uyumludur

ME ENGELLEYİCİ 
GÜVENLİK AĞI 
10 x 12 m   Ürün Kodu 941010
8 x 12 m     Ürün Kodu 941011
8 x 10 m     Ürün Kodu 941012

ALÜMİNYUM BORU
6 m   Ürün Kodu 910114
5 m   Ürün Kodu 910120
4 m   Ürün Kodu 910115
3 m   Ürün Kodu 910116
2 m   Ürün Kodu 910117
1 m   Ürün Kodu 910118

• SafetyRespect kenar koruma 
 sistemleri için bir ekipman olarak 
 kullanılır

KONSOL BRAKETİ 
Ürün Kodu 912116

• Ayarlanabilir veya sabit 
• Zemin soketiyle monte edilir 
• 2,4 Metreye boyuna kadar montaj 
 yapılır
• Galvaniz kaplama  
• Ağırlık 1,4 kg
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 DİĞER ÜRÜNLER

“Kendi üretimimiz bize daha fazla esneklik, tam kalite 
kontrol ve aynı zamanda kapasitemizi ihtiyaçlarımıza 
göre kontrol etme olanağı sağlar.” 

BETON KORUMA 
Ürün Kodu 911109

• Kolay montaj ve demontaj 
• Beton dökülmesi esnasında 
  bariyerlerin bir basamak yukarı 
  çıkmasına olanak sağlar

POST AYAĞI İÇİN 
KORUYUCU 
Ürün Kodu 911140

• Zemin soketi ile birlikte kullanılabilir 
• Üst üste koyularak saklanabilir  
• HDPE’den üretilmiştir

GÜVENLİK KAYIŞLARI 
0,6 m   Ürün Kodu 919206
1,5 m   Ürün Kodu 919215
5,0 m   Ürün Kodu 919250

• Birçok farklı kullanım olanağı 
• Çok dayanıklı ve güçlü kilitleme 
• Tekrar kullanılabilir 
• Üç farklı uzunluk

POST PALETİ 
Ürün Kodu 981120

• Maksimum 800 kg’a kadar yükleme 
• Uzunluk 900 mm, yükseklik 
 650 mm, genişlik 780 mm

KUTU PALET 
Ürün Kodu 981130

• Maksimum 800 kg’a kadar yükleme 
• Uzunluk 900 mm, yükseklik 
 650 mm, genişlik 780 mm

BARİYER PALETİ 2,6 M 
Ürün Kodu 981109

• Maksimum 800 kg’a kadar yükleme  
• Uzunluk 2,700 mm, yükeklik 
 840 mm, genişlik 1,245 mm

DİKEY BARİYER PALETİ 
Ürün Kodu 981111

• Maksimum 800 kg’a kadar yükleme 
• Uzunluk 900 mm, yükseklik 
 1,538 mm, genişlik 780 mm

ZEMİN DESTEK PLAKASI 
Ürün Kodu 912320

• Zemin soketi ile kullanılır 
• Üç ayrı montajlama noktası, M16 
• Ağırlık 7,9 kg 
• Çinko kaplı ve elektrostatik toz 
 boyalı 
• Uygun paletler içerisinde sevkiyat; 
 1 palet 50 adet
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 KORKULUK SİSTEMİ

AÇILI AYAK 
Ürün Kodu 983202

• Korkuluk sistemi için yer desteği 
• Farklı açılardan kilitlenebilir 
• Ayak tutucu ile desteklenebilir 
• Sıcak galvaniz daldırma 
• Ağırlık 1,4 kg

DÜZ AYAK  
Ürün Kodu 983201

• Korkuluk sistemi için yer desteği 
• Farklı açılardan kilitlenebilir 
• Ayak tutucu ile desteklenebilir 
• Sıcak galvaniz daldırma 
• Ağırlık 3,1 kg

ÇİT

SICAK DALDIRMA GALVANİZ 
1,8 m   Ürün Kodu 983141
2,5 m   Ürün Kodu 983142
3,2 m   Ürün Kodu 983143

• Zorlu çevresel faktörler için 
• Birden fazla açı ile monte edilebilir 
• Özel isteklere göre uyarlanabilir 
• Ağırlık 16 kg, 19 kg, 23 kg

ÇİT

GALVANİZE EDİLMİŞ 
VE STATİK TOZ BOYALI 
1,8 m   Ürün Kodu 983151 
2,5 m   Ürün Kodu 983152 
3,2 m   Ürün Kodu 983153

• Özel isteklere göre uyarlanabilir
• Birden fazla açı ile monte edilebilir 
• Özel isteklere göre uyarlanabilir 
• Ağırlıklar 16 kg, 19 kg, 23 kg. 

BLOK AYAK
Ürün Kodu 983203

• Korkuluk sistemi için yer desteği 
• Korkulukların esnek bir şekilde 
 yerleştirilebilmesi için bir kaç ankraj 
 noktası 
• Ayak tutucu için açıklar 
• Kompozit malzeme 
• Ağırlıkt 15 kg

TEKMELİK TUTUCU 
Ürün Kodu 983401

• Düz ve açılı ayak ile uyumludur 
• Ayak çevresinde döndürülebilir 
• El ile kilitlenebilen kolay sistem 
• Sıcak galvaniz daldırma 
• Ağırlık 0,5 kg

KORKULUK

SICAK DALDIRMA GALVANİZ 
1,8 m   Ürün Kodu 983101
2,5 m   Ürün Kodu 983102
3,2 m   Ürün Kodu 983103

• Entegre edilmiş halka ve kancalar 
 ile bağlanır. Birden fazla açı ile 
 monte edilebilir 
• Ağırlıklar 9,5 kg, 12,0 kg, 14,5 kg

KORKULUK

GALVANİZE EDİLMİŞ 
VE STATİK TOZ BOYALI
1,8 m   Ürün Kodu 983111
2,5 m   Ürün Kodu 983112
3,2 m   Ürün Kodu 983113

• Özel isteklere göre uyarlanabilir. 
• Birden fazla açı ile monte edilebilir 
• Ağırlıklar 9,5 kg, 12,0 kg, 14,5 kg

BARİYER

SICAK DALDIRMA GALVANİZ 
1,8 m   Ürün Kodu 983121
2,5 m   Ürün Kodu 983122
3,2 m   Ürün Kodu 983123

• Zorlu çervesel faktörler için 
• Reflektörler ile güçlendirilebilir 
• Entegre halka ve kancalar ile 
 bağlanır 
• Ağırlık 13,5 kg, 17,5 kg, 22,0 kg

BARİYER

GALVANİZE EDİLMİŞ 
VE STATİK TOZ BOYALI
1,8 m   Ürün Kodu 983131
2,5 m   Ürün Kodu 983132
3,2 m   Ürün Kodu 983133

• Reflektörler yardımı ile görüntüsü 
 güçlendirilebilir. Entegre edilmiş 
 halka ve kancalar ile bağlanır 
• Ağırlık 13,5 kg, 17,5 kg, 22,0 kg
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 KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

MOBILE PLATFORM KIT   
Ürün Kodu 96730

• Harness SR Body.
• Block SR IKAR textile 1,8 m.
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone 
 black triplock.
• Sling 60 cm, 22 kN. 
• Gear bag 35 l SR.

CONSTRUCTION KIT   
Ürün Kodu 967310

• Harness SR Body.
• Block SR IKAR steel 6 m.
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone 
 black triplock.
• Lanyard steel I 100 cm 15 kN.
• Gear bag 35 l SR.

POSITIONING KIT   
Ürün Kodu 967320

• Harness SR Technic.
• Positioning line “Site” 2 m 
 with Locker lock.
• Carabiner alu, oval 26 kN ozone 
 black triplock.
• Absorber reactor 140 EYE Y 155 cm 
 + 2xK35.
• Gear bag 35 l SR.

ROOF KIT   
Ürün Kodu 967330

• Harness SR Technic.
• Roof line with Back up, 20 m.
• Lanyard steel I, 100 cm 15 kN.
• Gear bag 35 l SR.

HARNESS SR BODY  

Ürün Kodu 962021 (S-L), 
962022 (XL-XXL) 

• Hafif ve esnek emniyet kemeri. 
• Kullanımı basit olan kemer ile 
 donatılmış, hızlı bir şekilde giyinmek 
 için dizayn edilmiştir. Sırt ve göğüs 
 olarak iki bağlantı noktası vardır 
• Ağırlık 1185-1240 g 
• EN 361, CE 1019

HARNESS SR TECHNIC   

Ürün Kodu 962010 (S), 
962011 (M-L), 962012 (XL) 

• Kullanımı basit olan kemer ile 
 donatılmış, hızlı bir şekilde giyinmek 
 için dizayn edilmiştir. Sırt ve göğüs 
 olarak iki bağlantı noktası vardır. 
• Ağırlık 2450 g 
• EN 358, EN 361, EN 813, CE 
 1019, NFPA Class III, ANSI Z359.1

GEAR BAG SR
35 l   Ürün Kodu 961090  
50 l   Ürün Kodu 961091  

RESCUE KIT WITH BAG
60 m  Ürün Kodu 966151  
100 m  Ürün Kodu 966161  

• Vakumlanmış kilitli paket.

RESCUE KIT WITH CASE
60 m  Ürün Kodu 966153  
100 m  Ürün Kodu 966163  

• Vakumlanmış kilitli paket.

HARNESS PADDING
Technic  Ürün Kodu 962018  
Body S/M/L   Ürün Kodu 962028  
Body XL/XXL  Ürün Kodu 962029  
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ROOF LINE WITH BACK UP
10 m   Ürün Kodu 967202  
20 m   Ürün Kodu 967203  

FINE LINE SR 20 M
Ürün Kodu 967055

CARABINER TRIPLOCK
D 23 kN Alu  Ürün Kodu 965011  
Oval 26 kN Alu  Ürün Kodu 965013  
Oval 30 kN çelik  Ürün Kodu 965021  
D 50 kN çelik  Ürün Kodu 965022  

BLOCK SR IKAR 
1,8 m perlon  Ürün Kodu 963060  
3,5 m perlon  Ürün Kodu 963061  
6 m çelik  Ürün Kodu 963062  
12 m çelik  Ürün Kodu 963063  

LANYARD STEEL I 15 KN
100 cm   Ürün Kodu 967041  
130 cm   Ürün Kodu 967042  
180 cm   Ürün Kodu 967043  

ABSORBER REACTOR 
140 EYE Y 155 2XK353
Ürün Kodu 967111

RESCUE EXPANSION PACK
Ürün Kodu 966100

TOOL HOLDER STRAP
Ürün Kodu 965092

TOOL HOOK PORTER
Ürün Kodu 965091

SLINGS, 22 KN
60 cm  Ürün Kodu 967071  
80 cm  Ürün Kodu 967072  
120 cm  Ürün Kodu 967073  
150 cm  Ürün Kodu 967074  

ROPE PROTECTOR 
DEFENDER
80 cm    Ürün Kodu 960013  

ROPE STATIC 11 MM
50 m      Ürün Kodu 967016  

ANCHOR POINTS
Paslanmaz 12mm  Ürün Kodu 967062  
D-bolt  Ürün Kodu 967063   
Door D-mobile Ürün Kodu 967061  

ANCHOR POINTS
ABS-Lock tube  Ürün K. 960102  
Snake brace M 300  Ürün K. 967065   

HELMET SR FLASH
Siyah  Ürün Kodu 964011
Reflektif Sarı  Ürün Kodu 964012

ACCESSORIES HELMET
Visor flash  Ürün Kodu 964023  
Ear protection  Ürün Kodu 964032
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ANA OFİS
+46 (0)63 13 04 00
info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

TESLİMATLAR
Storsjöstråket 15
831 34 Östersund
Sweden

MAIL
Box 69
SE-831 21 Östersund 
Sweden

STOCKHOLM
+46 (0)8 584 90 400
sto@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se
 
SAFETYRESPECT AB
Fagerstagatan 16
163 53 Spånga
Sweden

GOTHENBURG
+46 (0)31 701 74 00
got@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

SAFETYRESPECT AB
August Barks Gata 5
421 32 Västra Frölunda
Sweden

SKÅNE
+46 (0)46 12 44 00
syd@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

SAFETYRESPECT AB
Spånvägen 15A
245 34 Staffanstorp
Sweden

NORWAY
+47 22 32 72 32
info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no

SAFETYRESPECT
Stamveien 8 & 9
1481 Hagan
Norway

LITHUANIA
+370 5 233 4400
info@safetyrespect.lt
www.safetyrespect.lt
 
SAFETYRESPECT UAB
Ukmergės g. 427 C
LT-14185, Bukiškio km
Vilniaus raj
Lithuania

USA
+1 714 463 4589
infous@safetyrespect.com
www.safetyrespect.com

SAFETYRESPECT INC.
22445 La Palma Ave, Unit C
Yorba Linda, CA 92887
USA

TURKEY 
+90 216 307 8787
infotr@safetyrespect.se
www.safetyrespect.com.tr

SAFETYRESPECT LTD
Kozyatağı mah. Şehit İlknur Keleş 
Sok. No:7 Hüseyin Bağdatlıoğlu İş 
Merkezi Kat:4 Daire:8
Kadıköy – İstanbul
Turkey


