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Om Kee Safety

Kee Safetys enkle filosofi er at være på den sikre side og således beskytte folk mod fare.
Kee Safety er en førende, global leverandør af komponenter til sikkerhedsbarrierer, specifikt tilpassede systemer
til faldsikring og faldforebyggelse så vel som sikre adgangsløsninger, som alle er konstrueret til at beskytte folk
ved at være på den sikre side. Kee Safety stræber efter at levere det højest mulige niveau af sikkerhedsløsninger
til kunderne, og vi har bevist, at vi kan gøre dette med vores produkter, der bruges til at beskytte mennesker i
mange anvendelser og lande i verden.
Virksomheden blev etableret i 1934, da KEE KLAMP-rørfittings blev opfundet, men nu om dage har Kee Safety
en omfattende portefølje af sikkerhedssystemer og -løsninger som bl.a. tagkantsikring, ovenlysafskærmninger,
ankerpunkter, adgangsplatforme, sikkerhedslåger og en bred vifte af rækværk og håndlisteprodukter.

Produkter

Kee Safety byder på et af de mest omfattende sortimenter af sikkerhedsprodukter på markedet. Produkterne er
ikke blot konstrueret af materialer af høj kvalitet, de overholder også alle relevante internationale standarder.

Råd

Kee Safety søger at eliminere fare, forebygge fald og mindske følgerne af et fald. For at kunne gøre dette støtter
virksomheden ikke blot kunderne med et stort produktprogram, men også med ekspertråd, -vejledning og -tjenester.
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Pladsopmåling, design og montering
Kee Safety-produkter fås i Storbritannien gennem et veletableret netværk af distributører og faldsikringspartnere
over hele landet. Vores eksportafdeling sælger Kee Safetys produkter gennem distributører i mere end 50 lande
rundt om i verden, hvor vi ikke har vores eget regionalkontor. Kee Safety eksportteamet hører til i Storbritannien.
Mange Kee Safety-distributører har arbejdet sammen med os i mere end 50 år. De kender vores produkter
rigtig godt og har udført mange installationer i deres region. Hvis vi ikke har en distributør eller partner, hvor dit
arbejdssted er, har vi nogen i nærheden. Og hvis ikke, skal vi nok finde en løsning på det.
Vores eksportteam har også kompetence til at håndtere projekter direkte. Hvis du har et større projekt, kan vi
tilbyde en komplet design og installationsservice, der garanterer dig en sikker installation, som fuldt ud overholder
alle de vigtigste standarder og lovkrav.
En Kee Safety-ingeniører kan besøge pladsen for at foretage en fuld inspektion, inkl. opmåling, så han/hun kan
anbefale det bedste sikkerhedssystem.
Alle vores produkter er styret af lovgivningen og overholder relevante EN- eller OSHA-forordninger.
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Sikkerhedsløsninger for arbejde i højden

Kee
Line

3

4

Sikkerhedsløsninger for farer på arbejdspladsen

5

6

		
Indholdsfortegnelse
Produkt					
Fritstående faldsikring af tag
Faldsikring af beklædte tage
Flytbar faldsikring
Rækværk til stigeadgangspunkter
Horisontal linesikring		
Overliggende linesystem		
Bærbare dødvægtankre
Adgangsbroer til tage		
Adgangsbroer med rækværk
Adgangsplatforme
Faldsikring ved ovenlysvinduer
Ovenlyssikring
Faldsikring ved skrøbelige tage		
Sikkerhedsringbolte			
Selv-lukkende sikkerhedslåger		
Pallelåger			
Specifikt tilpassede adgangsplatforme		
Sikkerhedsrækværkkit
Komponenter til sikkerhedsrækværk
Aluminiumkomponenter til rækværk
Håndlister til ældre og gangbesværede
Sikre stålsamlinger		

7

Side
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

		

Fritstående faldsikring

KEEGUARD-sortimentet af fritstående rækværksystemer er konstrueret specifikt til at udgøre permanent
kantsikring af områder, hvor regelmæssig adgang for vedligeholdelse og inspektion er påkrævet.
Sortimentet er udviklet til at passe til specifikke behov og omfatter standarddesign med lodrette ben, hældende
og bøjede systemer så vel som en sammenklappelig version til områder, hvor der er behov for en mere diskret
form for sikring.
Hvert system er baseret på et enkelt design, som byder på uforlignelig styrke, stabilitet og sikkerhed. og som
eliminerer problemet med at skulle bore igennem tagmembranen, hvilket kan medføre risiko
for vandskade og støjforstyrrelser under montering.
Systemerne omfatter galvaniserede rør, der samles ved brug af KEE KLAMP og kan leveres i stål eller pulverlakeret
efter behov. Kontravægte fremstilles af 100 % genbrugs-pvc og er konstrueret til at være nemme at håndtere og
montere.
Alle flader har rillede gummimåtter limet på undersiden for at beskytte tagmembranen. Ekstra sikring kan
blive nødvendigt afhængig af tagmembranen. Under sådanne omstændigheder anbefales det at anbringe
beskyttelsesmateriale under komponenter, der kommer i direkte kontakt med tagmembranen.
Alle Kee Safetys fritstående rækværksystemer er blevet testet til EN 13374 klasse A og OSHA.
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Faldsikring af beklædte tage
KEEGUARD TOPFIX udgør kollektiv, faldsikring specifikt til metalprofiltage og tage med stående fals op til 45°.
Skrå, beklædte tage er traditionelt blevet sikrede ved at bruge personlige faldsikringssystemer, der er lavere i
kontrolhierarkiets rangorden.
Det nye, kollektive faldsikringssystem har en bundplade med flere fastgørelsesmuligheder, der er fastgjort direkte
på de profilerede plader med nitter eller todelte klammer, der ikke borer igennem. Dette unikke pladedesign gør
det muligt at montere systemet på en bred vifte af profilplader.
Pladen yder også støtte for det lodrette, standardben, der kan justeres fra 0° til 11°. De vandrette lister monteres
så blot på de åbne saddelfittings for at udgøre en komplet kollektiv faldsikringsløsning.
Denne type faldsikringssystem er blevet testet til EN 13374 klasse A og OSHA.
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KeeGuard
Premium

Flytbar faldsikring

KEEGUARD PREMIUM udgør en innovativ og uforlignelig løsning på rækværksystemer. Den er ideel til tage med
begrænset plads, som på dem, hvor der er monteret solpaneler.
Det modulopbyggede fritstående design gør, at den største fordel ved KEEGUARD PREMIUM er, at den ikke behøver
kontravægte langs hele systemet. Dette udgør den ideelle løsning til områder, hvor almindelige kontravægte er
uegnede eller udgør potentielle faldrisici.
Systemet, der er velegnet til både permanente og midlertidige anvendelser på tage, har unikke todelte,
sammenlåste grundvægte af genbrugsmateriale. Disse vægte kan deles, så de kan bæres af en enkelt person,
eller kan nemt bæres udelt af to personer ved brug af de praktiske, støbte håndtag.
KEEGUARD PREMIUM er fuldt ud testet til EN 13374 og OSHA.
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KeeGuard

Ladder Kit

Rækværk til stigeadgangspunkter

KEEGAURD stigesættet kombinerer KEEGUARD-faldsikring fastgjort på begge sider af en eksisterende fastgjort
stige med en KEE GATE selv-lukkende sikkerhedslåge, der giver sikker adgang til tage med det formål at udføre
vedligeholdelse og inspektion.
Fastgørelse er hurtig og nem, idet sættet er udviklet til blot af blive spændt på den eksisterende stige. De
unikke fittings, der forbinder rækværket med stigen, er blevet designet til at blive spændt omkring både flade og
rørformede vanger med en maks. diameter/bredde på 75 mm.
KEEGAURD-stigesættet er designet specielt som en eftermonteringsløsning på eksisterende lofts-/faste stiger og
er blevet testet uafhængigt samt CE-godkendt til EN 14122-4.
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Kee
Line

Horisontal livline

KEELINE-horisontal livlinesystemet er den ideelle løsning til sikring mod faldulykker, hvor rækværker ikke er
egnede, eller til situationer hvor en næsten usynlig løsning er nødvendig.
Faldsikring yder komplet og kontinuerlig ”håndfri” beskyttelse for op til tre brugere, når det bruges som
faldstandsningssystem. Når man støder på et beslag, vil løberen, der forbinder arbejderen med systemet blot
glide hen over beslaget uden behov for at arbejderen kobler sig fra faldsikringssystemet.
KEELINE omfatter PAS (progressivt støddæmpningssystem), hvilket gør systemets design helt unikt.
Støddæmperne, beslagene og støtteposterne er udformet til at træde i funktion og deformere sig, hvis en
arbejder falder, hvilket reducerer belastningen på bygningsstrukturen til under 10kN.
Systemet kan monteres på ethvert stålbeklædt panel, enhver liste-/søjlestruktur, solide rækværksvægge og
flade tage vha. en støttepost. Systemet er blevet testet med et godt resultat til EN 795:2012 “Beskyttelse mod
fald fra højder– ankeranordninger –krav og afprøvning”.
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Kee
Line

Overliggende livlinesystem

Dette faldsikringssystem er ideelt til situationer, hvor overliggende beskyttelse er nødvendig, som f.eks. læsning
af køretøjer, maskinvedligeholdelse og -adgang, vedligeholdelse af bygninger og rengøring samt adgang til
løbekraner.
KEELINE OVERHEAD er udformet til at yde overliggende faldsikring for op til tre brugere. Systemet omfatter en
permanent påsat tohjuls-løber, der passerer hen over beslagene uden problemer, selv når brugeren hænger i
en helt udstrakt tromle med inertilås. KEELINE OVERHEAD kan konfigureres til enkelte eller flere afstande på
op til 30 m mellem støtterne og er designet med en højere for-spænding end standard KEELINE-systemet for at
mindske linenedbøjning og kabelafbøjning.
KEELINE OVERHEAD er testet uafhængigt og opfylder kravene i EN795 TYPE C.
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Kee
Anchor

Flytbare dødvægtankre

Kee Safetys flytbare dødvægtankre er specielt designet til at yde kortsigtet sikkerhed for mindre hyppige
arbejdsopgaver, hvor der ikke er rækværk som f.eks. ved vedligeholdelse af flade tage eller anlæg og udstyr
monteret på tagniveau.
Kee Safetys dødvægtankre er særdeles kompakte, flytbare og nemme at samle. Ankervægtene leveres med
gummimanchetter med sugekopper, der beskytter taget og øger friktionsmodstanden, så ankret kan bruges på
alle tagmembraner selv i vådt vejr.
Kee Safetys mobile ankerpunkt bør så vidt som det er praktisk muligt, kun anvendes som et falddæmpningssystem
i modsætning til faldstandsning. Ankerpunktet bør kun bruges som et faldstandsningssystem som en sidste
udvej og efter omhyggelig overvejelse. I denne situation skal enheden bruges sammen med et støddæmpede
tovgreb. Når det anvendes til faldstandsning, er det et lovkrav at have en redningspolitik og -plan på plads.
En række mobile ankerpunkter kan også sammenkædes med et KEELINE-system. Dette yder falddæmpning for
arbejdere, når de bevæger sig mellem de enkelte dødvægtankerpunkter og faldstandsning, når de kobles fra
livlinen og forbindes direkte til et ankerpunkt. Denne type installation er ideel, hvis der behøves en fritstående
løsning for at kunne forebygge gennemboring af tagmembranen, eller tagets udformning ikke er egnet til
strukturelle fastgørelser, der er forbundet med vandrette livlineinstallationer.
KEE ANCHOR dødvægtankerpunkter opfylder kravene i EN 795 : 1997.
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Adgangsbroer
Det kan være særdeles farligt at arbejde på tage især under våde og vinterlige forhold.
KEE WALK-systemet udgør en skridsikker, plan gangflade til sikker adgang til og hen over tage. Den udgør en
afgrænset rute, der beskytter tagmembranen mod unødig gående trafik og potentiel skade.
Systemet er ideelt til brug på flade, tøndehvælvs- og skrå tage, hvor dets trin og den tværgående version, giver
adgang til stort set alle tagkonfigurationer fra 0° til 35°. Systemet kan enten være fritstående eller fastgjort på
taget og er designet med en åben trædeflade for at sikre, at vandet dræner væk effektivt.
Modulsystemet udgør en enkel løsning ved at bruge standard præ-samlede længder på 1,5 og 3 m så vel som
standard trappetrin på 625 mm i længden og 225 mm i bredden. De unikke roterende knastarme gør det muligt
nemt at justere trappeenheden til den korrekte vinkel for at sikre en regelmæssig stigning.
KEE WALK-adgangsbrosystemet opfylder alle kravene i BS 4592 og er testet til EN 516 : EN 2006 "Præfabrikeret
tilbehør til tagdækning - Installationer til tagadgang - Installationsgange, trinflader og trin".
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Adgangsbroer med rækværk
KEE WALK med rækværksystem fra Kee Safety er en faldsikringsløsning, der bestå af gangbro og rækværk, som
kan monteres hurtigt og nemt på en bred vifte af tage, bl.a. skråtage, metalprofiltage og tage med stående fals
op til en hældning på 35°.
Det er en sikker, modulær tilgang til sikkerhedsrækværk, og det eliminerer den faldrisiko, der typisk er til stede,
hvor arbejdere udsættes for en ubeskyttet kant, når de går op på eller ned fra et tag,
KEE WALK-gangbroer med rækværk byder på en fuldstændig sikker, økonomisk og tæringsfri beskyttelse af
højeste rang, samtidig med at montering er enkel og hurtig. Systemet kan bruges sammen med vores sortiment
af trin, platforme og adgangsplatforme, når man skal passere niveauændringer.
KEE WALK-gangbroen opfylder kravene til præfabrikeret tilbehør, Pre-Fabricated Accessory EN 516 – Class 1-C,
og rækværket opfylder kravene i EN 14122-3, EN 13374 og OSHA.
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Adgangsplatforme
KEE WALK-adgangsplatforme er velegnede til brug på mange forskellige tagtyper og -flader, bl.a. beton,
membran, metal og komposit, og kan fås i sæt, der leveres fladpakket med en komplet samlingsvejledning, det
gør montering hurtig og nem.
Vores modulære adgangsplatforme kan fås i 5 standard lagerførte sæt, der passer til frihøjder på 600 mm,
800 mm, 1000 mm, 1200 mm og 1400 mm. Sættene har en 1 m afsats og leveres allerede samlet. Hvert sæt
omfatter en dobbelt håndliste og fodlister for ekstra sikkerhed, valget mellem trinflader af nylon eller aluminium
og sokkelversioner, der passer til forskellige tagtyper.
Til lave forhindringer på tage kan vi tilbyde mini-adgangsplatforme, der kan fås i forskellige størrelser.
Til metalprofiltage, eller hvis der er en højdeforskel mellem platformens ender, kan vi designe en specialtillavet
adgangsplatform. Vores specifikt tilpassede adgangsplatforme er individuelt designet, så de passer til behovet i
de enkelte anvendelser. Det betyder, at hver enkelt platform vil udgøre den sikreste adgang overhovedet mulig.
Kee Safetys adgangsplatforme er konstrueret i overensstemmelse med EN 14122-3 til garanteret sikker brug,
og er bygget af KEE KLAMP-fittings med KEE WALK-trin af enten nylon eller aluminium, som giver en skridsikker
gangflade.
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Faldsikring ved ovenlysvinduer
KEE DOME er et modulsystem, der er konstrueret specifikt til at forhindre fald gennem ovenlysvinduer. Sokler
af genbrugs-pvc låser posterne på plads omkring ovenlysvinduets omkreds. KEE KLAMP-fittings og rør af
standardlængde (1,5, 2,0 og 3,2 m) bruges til at konstruere en stiv ramme omkring ovenlysvinduet.
Hvor det drejer sig om bygningens æstetik, udgør KEE DOME MINI en mindre iøjnefaldende løsning grundet den
mindre størrelse. Dette produkt kan bruges på tagvinduer fra 1,2 m x 1,2 m op til 1,8 m x 1,8 m. Denne version
har mindre sokler (af genbrugs-pvc), rør og fittings til at konstruere en stiv ramme omkring ovenlysvinduet.
KEE DOME-systemet opfylder kravene i EN ISO 14122 del 3.
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Ovenlyssikring
KEE COVER-sortimentet af ovenlysbeskyttelse er udformet specielt til brug på metalprofiltage og udgør effektiv
beskyttelse uden at blokere for lyset ind i bygningen.
KEE COVER er et komponentbaseret system, der gør det nemt at transportere komponenterne til taget og at
samle dem på stedet. Standard trådnetpaneler leveres 2 m lange og 1 m brede, og de sidder på metalrammen,
som er konstrueret af KEE KLAMP-fittings. 2 m (eller 1 m) lange og 1 m brede udvidelsespaneler kan fås til større
ovenlys- og tagvinduer. KEE COVER kan fås i to versioner. Den ene sidder næsten fladt på tagfladen, og den
anden monteres på små ben for at hæve den over ovenlys- eller tagvinduet.
KEE COVER-systemet er testet til EN 1873 og opfylder kravene i ACR Red Book.
NOTE: Ovenlysvinduer af polycarbonat, eller som ikke er skrøbelige, anses kun for ikke at være skrøbelige
i bygningsfasen i et projekt. Efter isætning anses de for at være skrøbelige.
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A KEE SAFETY PRODUCT

Faldsikring ved skrøbelige tage

Vores sortiment af adgangsudstyr til skrøbelige tage er ideelt til kortsigtet beskyttelse ved arbejde på skrøbelige
tage eller industritage. Sortimentet er specielt konstrueret til brug på skrøbelige materialer og giver brugere en
sikker arbejdsplatform, der er nem at samle.

BOARD-WALK

En bærbar gangbro med åbent rækværk, der giver adgang fra tagskæg til tagryg ved at fordele belastningen hen
over lægterne. Systemet opfylder kravene i EN 12811-1: 2003.

MOBILT SKOTRENDESTATIV

En bærbar letvægtsramme med sidepaneler, der gør det muligt for brugeren at bevæge sig frit langs skotrender,
nordlys og kasserende på skrøbelige tage.

ROOF-WALK

En fuldstændigt sikret rullende arbejdsplatform, der er monteret på dobbeltspor, så arbejdere kan bevæge sig
frit op og ned ad taget.
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Sikkerhedsringbolte
Udvendigt arbejde kræver ofte adgang fra inde i bygninger så vel som udfra til f.eks. vinduespudsning eller mindre
vedligeholdelsesopgaver. I sådanne tilfælde er sikkerhedsringbolte den mest almindelige og brugervenlige
løsning til at garantere arbejdernes faldstandsningssikkerhed.
Vinduespudsning kan udsætte vinduespudseren for potentielle faldrisici. I sådanne tilfælde ville type A
sikkerhedsringbolte være den bedste løsning. Kee Safetys sortiment omfatter standard ringbolte til brug i
mursten, beton og murværk, så vel som en aftagelig og diskret version, der betyder, at ringbolten skjules af et
indbygget dæksel til mere prestigefyldte installationer.
Ringboltspecifikation bør kun foretages af en kompetent person for at sikre, at de korrekte ringbolte anvendes
til den givne struktur. Recertificering af produktet skal også udføres i overensstemmelse med BS EN 7883 og
EN 365.
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Selv-lukkende sikkerhedslåger
Key Safetys KEE GATE selv-lukkende sikkerhedslåger er ideelle til beskyttelse af adgang til og nedgang fra tage og
i industrimiljøer. Alle sikkerhedslåger er fjederbelastede, så de lukker automatisk efter brug. Dette tilsidesætter
risikoen for menneskelige fejl, der ofte er forbundet med traditionelle former for beskyttelse, som f.eks. kæder
eller stænger, hvor forkert brug kan føre til, at der skabes et farligt tomrum.
Kee Safetys selv-lukkende sikkerhedslåger kan bruges til en åbning på op til 1 m i bredden for en enkeltlåges
vedkommende og 2 x 0,9 m for den dobbelte låges vedkommende. Lågerne kan justeres til fulde, idet bredden
kan tilskæres på stedet.
KEE GATE-sortimentet er uafhængigt testet for at sikre, at lågerne overholder internationale standarder som
EN 13374, EN 14122 del 3 og 4 samt OSHA.
KEE GATE-sortimentet omfatter ligeledes låger i fuld højde til stiger. Lågerne er konstrueret til at overholde
kravene i BS 4211: "Specifikation for permanent monterede stiger" - der kræver, at låger på stiger byder på
samme beskyttelse som sikkerhedsrækværker, der opfylder kravene i EN 14122.
Vores sikkerhedslåger fås i galvaniseret stålfinish eller med gul pulverlakering.
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Pallelåger
Kee Safetys KEE GATE-pallelåger er designet specifikt til at gøre det muligt at flytte ting sikkert op eller ned fra
mezzaniner eller hævede arbejdsflader.
Sortimentet er nemt at montere eller eftermontere på rækværker og barrierer, hvor åbningerne skal sikres
som f.eks. på mezzaniner i lagerbygninger og logistikcentre. Hver låge er kontrabalanceret ved både åbning og
lukning, hvilket gør lågen endnu nemmere at betjene.
KEE GATE-pallelåger er fuldt justerbare i bredden og kan fås i fire forskellige modeller, der hver især passer til
den påkrævede type betjening.
Sortimentet af KEE GATE-pallelåger er uafhængigt testet for at sikre, at lågerne overholder internationale
standarder som EN 14122- 3 : 2016 og OSHA.
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Kee
Lite

Specifikt tilpassede adgangsplatforme

Vores sortiment af skecifikt tilpassede adgangsplatforme muliggør adgang til områder, hvor lagerførte platforme
eller andre systemer, såsom stiger eller tårne, ikke kan bruges. Kee Safety kan designe enten en mobil eller
statisk, specifikt tilpasset platform, der opfylder pladsspecifikke krav og udgør en sikker løsning til arbejde i
højden eller sikker adgang omkring anlæg og maskiner.
Kee Safetys specifikt tilpassede adgangsplatforme er modulopbyggede og kan fås i aluminium eller stål ved brug
af KEE LITE- og KEE KLAMP-fittings, så de udgør en særdeles sikker, robust, tæringsbestandig platform. Brug af
lagerførte fittings gør det muligt for os at designe strukturer op til en arbejdsplatformhøjde på 3 m, men som
følge af rør- og fittingkonstruktionen kan vi levere fuldstændigt kundetilpassede løsninger til alle adgangs- og
nedgangsbehov.
Når der anvendes lagerførte fittings, betyder det at platforme kan leveres og monteres hurtigt og nemt, med
minimal afbrydelse af arbejdet på stedet.
Vores adgangsplatforme er konstrueret til at opfylde kravene i EN1004:2004, BS 1139-6:2005 eller PAS 250.
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Kwik
Kit

Sikkerhedsrækværkkit

KWIK KIT er et sortiment af permanente sikkerhedsrækværk, der kan monteres hurtigt og nemt hvor som helst.
KWIK KIT kan fås fra lager og tilbyder produktions-, sikkerheds- og vedligeholdelseschefer mulighed for straks at
sikre arbejdspladsområder som resultat af kritiske risikovurderinger eller andre prioriterede sikkerhedsspørgsmål.
Der er hverken behov for svejsning eller bukning af røret. Allerede samlede stolper øger ikke blot enkeltheden,
men gør også montering særdeles hurtig at udføre, og reducerer således dyre, stilstandsperioder i produktionen.
Lister bliver endnu mere synlige, hvis man monterer sikkerhedsgul søjleafskærmning, der potentielt forhindrer
alvorlig strukturel skade som resultat af påkørsel.
Vores sikkerhedsrækværk kan fås i ni modeltyper i enten galvaniseret stål eller aluminium. De fleste
rækværkskonfigurationer kan bygges med en kombination af alternative sæt.
KWIK KIT-sikkerhedsrækværk er konstrueret til at opfylde kravene i EN14122-3 og OSHA.
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Komponenter til sikkerhedsrækværk

KEE KLAMP-komponenter byder på den mest fleksible løsning til opførelse af sikkerhedsrækværker, håndlister
og barrierer. KEE KLAMP-sortimentet består af et omfattende udvalg af brugervenlige, galvaniserede
støbejernfittings. Disse fittings gør det muligt at forbinde færdigskårne længder af standardrør med hinanden og
udgøre sikkerhedsrækværker så vel som andre typer rørstrukturer.
Alle fittings i KEE KLAMP-sortimentet omfatter en integreret unbrakoskrue, der låser fittingen sikkert fast på
røret og har en enestående ydeevne ved glidebelastning. Det omfattende sortiment sikrer, at de også nemt
kan klare evt. retnings- eller hældningsændringer, og nemt opfylder kravene om tilpasning eller udvidelse af en
eksisterende struktur.
KEE KLAMP-rækværkssystemer byder på en stærk og slidbestandig løsning, når mennesker skal beskyttes mod
farer, fordi de er mere korrosionsbestandige og kan holde meget længere end færdige barrierer og håndlister.
De eliminerer ligeledes behovet for svejsning, tilskæring, gevindskæring eller sammenboltning og fjerner behovet
for faglært arbejdskraft og arbejdstilladelser.
De vigtigste KEE KLAMP-fittings er TÜV-certificerede for styrke, fremstillingskvalitet og ensartethed.
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Lite

Aluminiumkomponenter til rækværk

KEE LITE-aluminiumkomponenter er letvægtsløsninger til opførelse af sikkerhedsrækværker, håndlister og
barrierer.
Da KEE LITE-fittings er fremstillet af en legering af aluminium, silikone og magnesium af høj kvalitet, er de meget
lettere end almindelige fittings og særdeles slidbestandige selv i barske omgivelser.
Aluminium yder høj tæringsbestandighed, samtidig med af de integrerede KEE KOAT-coatede gevindtapper i
de enkelte fittings, der er konstrueret til at låse produktet sikkert fast på de respektive rør, har en enestående
ydeevne ved glidebelastning. Denne teknologi, der allerede er gennemprøvet i det markedsførende sortiment
af KEE KLAMP-fittings, eliminerer behovet for tidskrævende svejsning eller færdigheder i specialmontering, og
hjælper således med at reducere samlingstiden og mindske projektomkostningerne yderligere.
KEE LITE-sortimentet har fået TÜV-godkendelse til hovedkomponenter efter omfattende prøvning.
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Håndlister til ældre og gangbesværede
KEE ACCESS-komponenter anvendes allerede til at skabe sikkerhedsbarrierer, der opfylder kravene i handicaplove,
f.eks. håndlister, der opfylder kravene i den engelske ligestillingslov, UK Equality Act, og den amerikanske
handicaplov, American Disability Act (ADA).
Håndlister er yderst vigtige for mange mennesker, især dem med handicap så vel som de ældre, til at skaffe
sikker adgang til en bygning, og for at kunne gøre dette, er de nødt til at opfylde nogle specifikke krav. Disse
omfatter: en rørdiameter på mellem 40 og 45 mm, at håndlisterne skal være glatte og kontinuerlige, uden skarpe
kanter eller steder, hvor man kan blive fanget i noget, skridsikre, i stand til at yde en god visuel kontrast mellem
håndlisten og baggrunden og ikke kolde at berøre.
KEE ACCESS-fittings er designet til at give en jævn håndliste med rør i størrelse 7 (udvendig diameter 42,4mm).
Alle fittings kan pulverlakeres i et udvalg af RAL-farver, der opfylder bygningsreglementets krav til synlighed og gør
at rækværket "ikke er koldt at røre ved".
KEE ACCESS-sortimentet er ideelt til oprettelse af nye rækværk, men systemet kan også bruges som en
eftermonteringsløsning pga. de tilføjelseskomponenter, der gør det muligt at montere et nyt sikkerhedsrækværk
på eksisterende rækværkssystemer.
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Sikre stålsamlinger
BEAMCLAMP og BOXBOLT-sortimentet af fastgørelser fra Kee Safety er en række produkter, der udgør en sikker
fastgørelsesmetode for stålkonstruktioner. Fastgørelserne byder på løsninger til samling af stål uden behov for
boring eller svejsning på stedet, således at de bliver mere fleksible en almindelige metoder. Systemerne sørger
for en garanteret forbindelse hver eneste gang uden behov for verificering på stedet, under forudsætning af, at
monteringsinstrukserne følges meget nøje.

BOXBOLT

BOXBOLT er en fuldt ud testet og godkendt monteringsløsning for tilslutning til en stål-hulning, det være sig
stålrækværk med en hul sektion, eller hvor der er begrænset adgang kun til en side. BOXBOLT er CE-mærket og
godkendt til brug af Lloyds Register Type og DIBt.

BEAMCLAMP

BEAMCLAMP er et omfangsrigt sortiment af fastspændingsprodukter beregnet til at udgøre stål-til-stålforbindelser uden behov for at bore eller svejse. Systemet er ideelt til områder, hvor det ikke er tilladt at bore eller
svejse, eller hvor adgang og strømtilførsel er begrænset. BEAMCLAMP-produkter er godkendt til brug af Lloyds
Register Type og DIBt.
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