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EFOSAFETY Güvenlik Ekipmanları; danışmanlık, mühendislik ve AR-GE hizmetleri ile sektörde yalnızca
üretici değil, söz sahibi bir marka haline gelmiş Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin
piyasaya sunduğu marka tescilli ürünleridir.
EFOSAFETY ürünleri, tamamen yerli sanayi ortakları ile Ankara Ostim ve Saray’da bulunan fabrikalarda
üretilmektedir. Yerel üretim imkanları sayesinde EFOSAFETY ürünleri, istenen miktarda ve çeşitlilikte
hazırlanıp kısa zamanda Türkiye’nin en büyük inşaat projelerine teslim edilmektedir.

PROJE
EFOSAFETY’nin sektörel tecrübesi ve üretim alt yapısı, projelerinize özel çözümler sunabilecek güçtedir.
Eğer standart güvenlik bariyeri ürünlerimizin haricinde ihtiyaçlarınız varsa, bizimle iş birliği yapmanız
halinde her türlü detayı düşünülmüş profesyonel toplu koruma önlemleri almanıza yardımcı oluruz.

ÜRETİM
EFOSAFETY Güvenlik Ekipmanları, Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş’nin güçlü
makina parkına, üretim ve stok sahalarına sahip fabrikalarında üretilmektedir. Firmamız, mühendislik
mesleğini yaşam felsefesi haline getirmiş, işini severek yapan deneyimli bir uzman kadroya sahiptir.
Fabrikamızdaki kalite sistemleri, üretimin her aşamasında sürekli denetim ve iyileştirmelerle yürütülür.
Bizi seçen firmalara kaliteli iş güvenliği çözümleri sunabilmek için, öncelikle kendi üretimimizde kaliteyi
en üst seviyede tutmanın bilinci ile hareket ederiz.

SEVKİYAT
Ankara merkezli EFOSAFETY, inşaat sektöründe tecrübesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki büyük inşaat
projelerine kenar koruma sistemleri sağlamaktadır. EFOSAFETY markasının bunca farklı şehirde tercih
edilmesinin ardında, zamanında ve sorunsuz sevkiyat konusunda müşterilerine verdiği güven ve bu
güvenin referans gösterilebilir olması yatmaktadır.

SERVİS
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yönetmelikleri uyarınca, korkuluklarınız kullanılmaya
başlanmadan önce, haftada en az 1 kez, üzerinde değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında,
sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz doğa koşullarına maruz kaldığında bu konuda yetkili İSG
uzmanları ve teknik kişilerce kontrol edilmelidir.
EFOSAFETY ile çalışmayı seçmeniz durumunda her türlü kurulum danışmanlığı ve montaj desteği, satın
aldığınız hizmetin içerisine dahil olacaktır. Şantiyenizdeki işleyişin aksamaması için size en hızlı şekilde
yardımcı olmaya hazırız.
Bize 7/24 ulaşabilir ve ürünlerimiz ile ilgili servis desteği talep edebilirsiniz.
www.efosafety.com.tr
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Güvenli
iş sahaları için
uzman çözümler
Neden EFOSAFETY?
ÇSGB’nin tanımına göre tüm yapı iş yerlerinde;
• Betonarme platformların döşeme kenarları,
• Asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde
süreksizlik meydana getiren boşluklar,
• Pencere, balkon gibi duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında
süreksizlik meydana getiren boşluklar,
Bu iş için özel olarak tasarlanmış ve kalite standartlarına uygun korkuluk
ve bariyerler ile desteklenmelidir.

EFOSAFETY bu tanıma uygun olacak şekilde üretim
yaparken, size aşağıda sıralanan avantajları da
beraberinde getirecektir:

TEK ELDEN ÇOK ÇÖZÜM
EFOSAFETY, bir yapı işyeri için gerekli olan tüm kenar koruma
ihtiyaçlarını tek elden çözmenizi sağlar. Farkı ürünler için farklı
firmalara gitmek zorunda kalmaz, zamandan kazanır ve karmaşaları
önlersiniz.

YÜKSEK KALİTE STANDARTLARI
Avrupa Birliği standartları gereğince düzenlenen TS EN 13374
uygunluk belgeli EFOSAFETY ürünleri, yasal mevzuatlara uygun
olarak üretilir. EFOSAFETY’yi tercih etmekle, hiçbir denetimde
sorun yaşamayacağınızdan emin olursunuz.
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DETAYLI ANALİZ, KUSURSUZ KORUMA
Üretim sonrasında EFOSAFETY, her modeli için kalite kontrol testleri ve
malzeme analizleri gerçekleştirir. En ince detayın bile gözden kaçmadığı
ve riskli görünen ürünlerin kesinlikle müşteriye gönderilmediği bu sistem
sayesinde, kurulum kılavuzuna uygun montaj yapıldıktan sonra düşmeye
bağlı iş kazalarının sizin şantiyenizde yaşanmayacağını bilirsiniz.

UZUN ÖMÜRLÜ, ERGONOMİK ÜRÜNLER
Son derece dayanıklı malzemesi ve pratik söküp takılabilen
tasarımlarıyla EFOSAFETY ürünleri, gerekli kontrol süreçlerinin
ardından tekrar tekrar kullanılabilir.

www.efosafety.com.tr

5

KALİTE STANDARTLARI
İnşaat yatırımları, daha ilk temelin
atılışından teslim gününe kadar firmanızın
sektördeki algısını önemli ölçüde etkileyen
bir çalışma sürecine bağlıdır. Şantiye
içerisinde alacağınız toplu koruma tedbirleri
için kullandığınız inşaat korkuluk ve
bariyer önlemlerini seçerken de bu algıyı
nasıl yöneteceğinizi hesaba katmanız
gerekir. Zamanla yarışarak üzerinde
çalıştığınız projelerinizin kazasız şekilde
tamamlanabilmesi, sadece işçilerinizin
can güvenliğini garanti altına almakla
kalmayıp sektördeki profesyonellik algınızı
da yükseltecek ve sizinle çalışmayı seçen
herkesin firmanıza duyduğu güveni
perçinleyecektir.

ürettiği ürünlerin malzeme analizlerinden
geçebilmesi, statik ve dinamik test ve
analizlerinin yapılması gerekmektedir.
Sadece inşaat firmaları ile doğrudan yapılan
çalışmalarda değil, iş güvenliği önlemleri
almak konusunda profesyonel hizmet
veren OSGB firmalarının da sırf maliyetleri
düşürmek adına bu tür sözde üreticilere
itibar etmemesi çok büyük önem taşır.

Buna karşılık, maalesef ülkemizde standart
dışı, sözde güvenlik ürünleri üreten ve
büyük firmalara pazarlayarak insan hayatını
hiçe sayan pek çok firma türemiştir.

Avrupa Birliği (Comité Européen de
Normalisation) standartlarını karşılayan,
çabuk kurulup sökülebilen modüler
yapıya sahip kenar koruma sistemleri,
güvenlik bariyerleri ve inşaat korkulukları
ile EFOSAFETY, her bir ürününü
dokümantasyon ve kullanım kılavuzları ile
destekler.

Sektörümüzde TSE standartlarına
uyumlu geçici kenar koruma sistemi
üretebilen firma sayısı bir elin parmaklarını
geçmemektedir. Bu belgeyi alabilmek için,
firmaların mühendislik çalışmaları sonucu

6

www.efosafety.com.tr

EFOSAFETY, TS EN 13374 standartlarına
uygun inşaat geçici kenar koruma
sistemleri ile ihtiyaç duyduğunuz şantiye
güvenlik standartlarını sağlamaya, servis
güvencesiyle yönetmeliklerde bahsi geçen
her türlü değişiklik taleplerinizi yerine
getirmeye hazırdır.

İş sahanızda
risk almayın, önlem alın

İŞ GÜVENLİĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike
Sınıfları Tebliği’nde, inşaat faaliyetlerinin
yürütüldüğü iş yerleri Çok Tehlikeli sınıfta yer
almaktadır.
Ülkemizdeki ölümlü iş kazalarının %44’ü, yapı
iş yerlerinde gerçekleşen düşme kazalarından
kaynaklanmaktadır. Oysa ki Türkiye, 167 sayılı
ILO Sözleşmesini (İnşaat İşlerinde Güvenlik
ve Sağlık Sözleşmesi), Avrupa Birliği’nin Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğini, 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu imzalamış
bir ülkedir. İnşaat sektörüne yatırım yapan tüm
firmaların, bu gerçeği göz önünde bulundurarak
düşmeye bağlı kazaların önlenmesi konusunda
üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde alması
büyük önem arz etmektedir.
İş kazalarının önlenmesinde alınacak tedbirlerin
hiyerarşisi, ÇSGB tarafından şu şekilde
sıralanmıştır;
1. Risk kaynağının önlenmesi, ortadan kaldırılması,
azaltılması veya özelliklerinin değiştirilmesi
2. Teknik güvenlik tedbirleri. Yani, Toplu Koruma
Tedbirleri.
3. Organizasyon ile ilgili tedbirler (Risk faktörüyle
bireyin geçici süreyle ayrılması)
4. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması
5. Davranışlarla ilgili tedbirler.
EFOSAFETY, size bu sıralamanın ikinci aşaması
olan Toplu Koruma Tedbirleri ayağında, yüksekten
düşme kazalarını önlemek amacıyla destek
vermektedir.

Yüksekten düşme kazalarına karşı alınacak
önlemler;
• Güvenli korkuluklar
• Düşmeyi önleyici platformlar
• Bariyerler
• Çalışma iskeleleri ve
• Güvenlik ağlarından oluşur.
EFOSAFETY, alabileceğiniz bu önlemler içerisinde
şantiyeniz için korkuluk ve bariyer konusunda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
tanımladığı standartlara göre çözüm sunar.
ÇSGB’nin korkuluk sistemi standartları, mevzuatta
şu şekilde tanımlanmaktadır;
• Platformdan en az 1 metre yükseklikte ve
herhangi bir yönden gelebilecek en az 125
kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk.
• Platforma bitişik, en az 15 cm yüksekliğinde
topuk levhası.
• Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar
47 cm’den fazla olmayacak şekilde konulan ara
korkuluk.
Aynı zamanda ÇSGB, yüksekte güvenli çalışma
donanımlarının kontrol ve bakımlarının düzenli
yapılması gereği konusunda da firmalara
yükümlülükler getirmektedir. EFOSAFETY,
servis hizmetleri sayesinde çözüm ortaklarının
yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda da
yardımcı olur.

www.efosafety.com.tr

7

Bir adım ötesi
felaket olmasın...

Sabit Bariyerler, mevzuata uygun olarak
250 cm ve 125 cm olmak üzere iki çeşit
şekilde kullanıma sunulur. Bariyerler, postları
(Dikme) ve bağlantı elemanları, TS EN 13374
Standardında istenen statik yük testleri,
dinamik darbe testleri, malzeme analizleri ve
yapısal statik analizlerden başarıyla geçmiştir.
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TEKNİK DETAYLAR

KULLANIM ALANLARI

• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış)
• Stabil çerçeve yapısı
• Entegre edilmiş tekmelik
(Zeminden 150 mm yükseklik)
• Palet üzerinde sevkiyat, 75 adet

• Cephe boşlukları
• Platform kenarları
• Asansör, şaft, yangın çıkışı
• Aydınlık boşlukları
• Geniş açıklıkların kapatılması

SABİT POSTLU ÇELİK BARİYERLER

250 CM - 125 CM
ÜRÜN KODU |

PB2M1070

KB2500

KB1250
KB2500

KB1250

Zemine Sabitleme postu
(Profil dikmesi) ve
Panel Bariyeri metale
TS EN 13374/B
soğuk damgalıdır.

www.efosafety.com.tr
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ALAN SINIRLAMA BARİYERLERİ
ÜRÜN KODU | ZDP750

KB2500

KULLANIM ALANLARI
• Yumuşak zemin bariyeri
• Hafriyat alanı etrafı
• Sanayi tesisleri
• Riskli bölgeler

10
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ZDP750

TEKNİK DETAYLAR
Alan sınırlama bariyerleri, zemin
destek plakası üzerine monte edilen
postlardan oluşur ve aynı standart
bariyerler kullanılarak, riskli
alanlara geçişi engeller.

Riske sınır koyun,
çalışma sürecinize değil

Alan sınırlama bariyerleri, kazı çalışmalarında ve
benzeri zemin altı işlemlerde çukur ve yumuşak
zeminlerin etrafını çevreleyerek geçiş sınırlaması
yapmanızı sağlar. Riskli bölgelere giriş çıkışları
engellemek için de kullanılır.

www.efosafety.com.tr
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Sıkıştırmalı post sistemleri, imalat katlarında
ve normal katlarda kolay kurulup kaldırılabilen
yapısı ile hızlı ve pratik bir önlem şeklidir.
EFOSAFETY, iki tip post sistemi sunmaktadır.

hayati önlemler...

Bir kaç dakikada alınabilen

KULLANIM ALANLARI
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• İmalat katları
• Normal katları
• Çelik konstrüksiyonlar
• Özel alanlar

Üç Askılı Sıkıştırmalı Post
TEKNİK DETAYLAR

İkili Askılı Sıkıştırmalı Post
TEKNİK DETAYLAR

• 3 nokta kalas (5x10 cm) tutucu
• Çene açıklığı 0-80cm
• Galvaniz kaplama

• 2 nokta bariyer tutucu veya
3 nokta kalas (5x10 cm) tutucu
• Çene açıklığı 0-80 cm
• Galvaniz kaplama

İMALAT KATI BARİYERLERİ VE
SIKIŞTIRMALI POSTLAR
ÜRÜN KODU |

PSB1070

PSK1070

PSB1070
PSK1070

PSK1070

www.efosafety.com.tr
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GEÇİCİ MERDİVEN KORKULUKLARI
ÜRÜN KODU |

ABK1250/2250
AT1250/2250

TEKNİK DETAYLAR
Merdiven korkulukları, üç kilitli postlara en altta
ayarlanabilir tekmelik, orta ve üst seviyelere
de ayarlanabilir bağlantı kollarının braketlerle
bağlanması ile oluşur. Sabit konsol braketi ile betona
sabitlenerek monte edildiği gibi, merdiven için özel
eğimli sıkıştırmalı postlarla da montajı yapılır.
14
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PXA1070
ABK1250 - ABK2250

AT1250 - AT2250

BK100

İniş ve çıkışlarda
insan hayatına önem verin

Merdiven boşlukları ve henüz son kullanıcı
için yapılacak korkulukların takılmamış olduğu
merdiven kenarlarında, geçici olarak kullanılması
gereken bariyerlerdir. EFOSAFETY, merdiven
korkuluklarını tasarlarken hem farklı merdiven
türlerine ve ölçülerine hem de yönetmeliğe
uyacak çözümler üretir.

www.efosafety.com.tr
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Projenizin güvenliği
en dıştan belli olsun

Balkon ve çıkıntı bariyerleri, inşaatınızın en dış
ve uç kısımlarında yer alan düşmeyi önleyici bir
sistemdir. EFOSAFETY bariyerleri, fark edilmeme
ihtimaline yer bırakmayacak şekilde dikkat
çekici olarak tasarlanmıştır; TSE standartlarına
uygundur. Diğer EFOSAFETY ürünleri gibi
kolayca kurulur, kaldırılır ve tekrar kullanılabilir.
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KULLANIM ALANLARI
• İnşaat balkon kenarları
• İnşaat teras kenarları
• İnşaat çıkıntı kenarları
• İnşaat en dış kenarlar

BALKON VE ÇIKINTI BARİYERLERİ

PB2M1070

KB2500 - KB1250

TEKNİK DETAYLAR
Balkon bariyerleri, standart KB 1250 ve KB 2500
bariyerlerin yerin durumuna göre, sabit post ve
sıkıştırmalı post kullanılarak dübel ile betona
sabitlenmesinden oluşur.

www.efosafety.com.tr
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SABİT POST AYARLANABİLİR
KOL VE TEKMELİK
PXA1070

ÜRÜN KODU | ABK2250
AT2250

PXA1070

ABK1250 - ABK2250

TEKNİK DETAYLAR
• Posta monte edilir
• 2,25 metreye kadar montaja uygundur
(merkezden – merkeze)
• Uzun ömürlü galvaniz kaplama
• Güçlü mukavemet ve pratik sabitleme
AT1250 - AT2250
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KULLANIM ALANLARI
Kenar koruma braketine
ihtiyaç duyduğunuz, ancak
çalışma yüzeyine de ulaşmanız
gerekebilen her yerde.

Dünya standartlarında
kaliteli çözümler

Sabit post, konsol braketli sistemde, merdiven
korkuluklarının (ayarlı kol bağlantılarının) takıldığı
3 kilitli postların betona monte edilmesinde konsül
braketinin betona vidayla tutturulur ve post da bu
brakete bağlanır. EFOSAFETY konsol braketi, beton
kenar ile kenar koruma sistemi arasındaki mesafe
ayarlanması gerektiğinde veya kenar koruma sisteminin
çalışılan yüzeyle temas etmemesi gereken durumlarda
kullanılır. Pratik montajı sayesinde duvar ve beton
kenarlara kolayca monte edilebilir.

www.efosafety.com.tr
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Boş bulunup
can kaybedilmesin

Asansör ve bina boşlukları, özellikle
ışıklandırmanın yetersiz olduğu saatlerde
göz yanılmasına sebebiyet vererek kazalara
davetiye çıkarır. Asansör ve bina boşluklarına
yerleştirilecek pratik bariyerler sayesinde bu tür
kazaları önlemek mümkündür.
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KULLANIM ALANLARI
• Asansör boşlukları
• Bina boşlukları

ASANSÖR VE BİNA BOŞLUĞU
BARİYERLERİ

KB2500 - KB1250

BD200

TEKNİK DETAYLAR
Asansör boşluk bariyerleri, boşluk ebadına
göre duvar braketi, sabit ve sıkıştırmalı
postlarla birlikte monte edilir. Standart çelik
bariyerle kapatma yapıldığı gibi ayarlanabilir
bağlantı kolları ile de kapatılabilir.

www.efosafety.com.tr
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ÇELİK KONSTRÜKSİYON, AHŞAP KALIP KİRİŞİ
KORUMA BARİYERLERİ
ÜRÜN KODU |

PCB1070
PWB1070

PCB1070
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KB2500

PWB1070

KB2500

Sadece betonerme değil
her malzemede çözüm

Kenar koruma sistemlerimizin tamamını, çelik
yapılar için adapte edilmiş versiyonlarıyla da
tasarlayıp üretiyoruz. Sabit sistemlerin dışında
esnek cephe braketleri kullanmayı da tercih
edebilir, böylece braketleri çalışma yüzeyinden
gerektiğinde uzaklaştırabilirsiniz.

www.efosafety.com.tr
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Bağlantı
Elemanları ve
Diğer Parçalar

ZEMİN DESTEK PLAKASI
ZEMİN DESTEK PLAKASI
Ürün kodu : ZDP750
• Post ile birlikte kullanılır.
• Montajlama noktası M16.
• Elektrostatik toz boyalı
(Fırınlanmış).

BARİYERLER
Bariyer 1,25M

Bariyer 2,50M

Ürün kodu : KB1250
• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış).
• Stabil çerçeve yapısı.
• Entegre edilmiş tekmelik (Zeminden 150 mm yükseklik).
• Palet üzerinde sevkiyat, 75 adet.

Ürün kodu : KB2500
• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış).
• Stabil çerçeve yapısı.
• Entegre edilmiş tekmelik (Zeminden 150 mm yükseklik).
• Palet üzerinde sevkiyat,75 adet.

SABİT POSTLAR
Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları
(1,07M)

Post – Bariyer (1,07M)

Sabit Post- Kalas (1,07M)

Ürün kodu : PB2M1070

Ürün kodu : PXK1070

Ürün kodu : PXA1070

• Çift merkezli bariyer kilitleme.

• Üç merkezli kalas tutucu.

• Üç merkezli bağlantı kolu ve
tekmelik kilitleme.

• Galvaniz Kaplama.

• Galvaniz Kaplama.

• Uygun paletlerde sevkiyat;
1 palet 250 adet.

• Uygun paletlerde sevkiyat;
1 palet 250 adet.

• Galvaniz Kaplama.
• Uygun paletlerde sevkiyat;
1 palet 250 adet.

AYARLANABİLİR EKİPMANLAR
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Ayarlanabilir
Bağlantı Kolu 1250

Ayarlanabilir
Bağlantı Kolu 2250

Ayarlanabilir Tekmelik
1250

Ayarlanabilir Tekmelik
2250

Ürün kodu : ABK1250

Ürün kodu : ABK2250

Ürün kodu : AT1250

Ürün kodu : AT2250

• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.

• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.

• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.

• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.

• Kolay ayarlanabilir.

• Kolay ayarlanabilir.

• Kolay ayarlanabilir.

• Kolay ayarlanabilir.

• Ayarlama mesafesi 0,9 – 1,25 m.

• Ayarlama mesafesi 1,25 – 2,25 m.

• Ayarlama mesafesi 0,9 – 1,25 m.

• Ayarlama mesafesi 1,25 – 2,25 m.

• Uç kısımlarda döner mesnet.

• Uç kısımlarda döner mesnet.

• Uç kısımlarda döner mesnet.

• Uç kısımlarda döner mesnet.

• Galvaniz kaplama.

• Galvaniz kaplama.

• Galvaniz kaplama.

• Galvaniz kaplama.

www.efosafety.com.tr

ÇELİK VE AHŞAP KİRİŞ POSTLARI
Ayarlanabilir Bağlantı
Ekipmanları

Çelik Kiriş

Ahşap Kiriş

Ürün kodu : PCB1070

Ürün kodu : PWB1070

Ürün kodu : PCA1070

• 2 nokta bariyer tutucu.

• 3 nokta kalas (5x10) tutucu.

• 3 nokta ayarlanabilir bağlantı
ekipmanı tutucu.

• Çelik kriş yüzeyine
sıkıştırılarak sabitlenir.

• Çelik kriş yüzeyine
sıkıştırılarak sabitlenir.

• Çelik kriş yüzeyine
sıkıştırılarak sabitlenir.

• Galvaniz kaplama.

• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları

Bariyer

Kalas

Ürün kodu : PSA1070

Ürün kodu : PSB1070

Ürün kodu : PSK1070

• 3 ayarlanabilir bağlantı
ekipmanı kilitleme.

• 2 nokta bariyer kilitleme.

• 3 nokta kalas (5x10cm) tutucu.

• Çene açıklığı 0-80cm.

• Çene açıklığı 0-80cm.

• Çene açıklığı 0-80cm.

• Galvaniz kaplama.

• Galvaniz kaplama.

Çakma Dübel ve Civata M12

Ankraj Dübeli M16

Ø12 Beton Vidası

Ürün kodu : FCD1220

Ürün kodu : FKD16100

Ürün kodu : FBV12100

• M12

• M16

• Ø 12

• Delik çapı 16 mm

• Delik çapı 16 mm

• Delik çapı 10-11 mm

• Delme derinliği 50 mm

• Delme derinliği 100 mm

• Delme derinliği 110 mm

Bariyer Braketi

Duvar Braketi

Konsol Braketi

Ürün kodu : BB300

Ürün kodu : BD200

Ürün kodu : BK100

• Bariyer kenarlarında ve köşe geçişlerinde
kullanılır.

• Ara boşlukları ve acil çıkış noktalarını kapamak
için kullanılır.

• Ayarlanabilir veya sabit.

• Galvaniz Kaplama.

• Galvaniz Kaplama.

• Galvaniz kaplama.

• Galvaniz kaplama.

SIKIŞTIRMALI POSTLAR

• Galvaniz kaplama.

BAĞLANTI ELEMANLARI

BRAKETLER

• Posta monte edilir.

Efosafety konsol braketi,beton kenar ile kenar koruma
sistemi arasındaki mesafe ayarlanması gerektiğinde veya
kenar koruma sisteminin çalışılan yüzeyle temas etmemesi
gereken durumlarda kullanılır. Kolay montajı sayesinde
duvar ve beton kenarlara kolayca monte edilebilir.

www.efosafety.com.tr
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SERTİFİKALAR

TS EN 13374 STANDART UYGUNLUK BELGESİ

ISO 9001 : 2015 KALİTE YÖNETİM BELGESİ
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www.efosafety.com.tr

CE BELGESİ

REFERANSLAR

ANKAPARK

www.efosafety.com.tr
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İNŞAAT GÜVENLİĞİNDE
HAYAT KURTARAN
ÖNLEMLER

İNŞAAT
KENAR KORUMA
SİSTEMLERİ

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1208 Cd. No: 15 Ostim OSB 06374 Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE
T: +90 312 336 80 80 - 335 38 38 - F: +90 312 332 15 15 - info@efotek.com - www.efotek.com

Güvenlik Ekipmanları
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