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 Safety Systems is not only a manufacturer, but also a set of
registered products of the Efotek Industrial Products and Services Ind. Trade
Inc., which is a leading company in its eld with the services of consulting,
engineering and r&d.

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.

EFOSAFETY products are manufactured together with local industry
partners in the factories located in Ostim and Saray, Ankara. Thanks to the
local production facilities, EFOSAFETY products are prepared in requested
quantities and varieties, and delivered to the greatest construction projects of
Turkey in a short time.

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

PROJECT
Sectoral experience and production infrastructure of EFOSAFETY offers
speci c solutions to your projects. If you have any requirements other than
our standard safety barrier products, we will help you to take professional
collective protection precautions that are planned by considering every detail.

PRODUCTION

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.

EFOSAFETY Safety Systems are produced in the factories of Efotek Industrial
Products and Services Ind. Trade Inc. with powerful machinery, production
and storage facilities. Our company works with an experienced specialist
team who turned the profession of engineering into their lifestyle, and who
carry out their job with pleasure.

Fabrikamızdaki kalite sistemleri, üretimin her aşamasında sürekli denetim ve
iyileştirmelerle yürütülür. Bizi seçen rmalara kaliteli iş güvenliği çözümleri
sunabilmek için, öncelikle kendi üretimimizde kaliteyi en üst seviyede
tutmanın bilinci ile hareket ederiz.

The quality systems in our factory are carried out by constantly monitoring
and improving at every stage of production. In order to offer high-quality
occupational security solutions to our partners, we primarily act with the
awareness of keeping our own quality at the highest level.

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

DELIVERY
Based in Ankara, EFOSAFETY provides edge-protection systems for big
construction projects all over Turkey with its experience in the construction
sector. The reason for being preferred from many different cities is the trust
that EFOSETY assures to its customers on its timely and trouble-free delivery;
and this trust can be shown as our reference.

SERVICE

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.

In accordance with the regulations of the Ministry of Labour and Social
Security, your safety rails should be controlled by the specialists of
Occupational Health and Safety, and technical staff before beginning to be
used; periodically every week; when any changes are applied on them; when
they are not used for a certain period of time; and when they are exposed to
adverse natural conditions such as seismic tremor or strong winds.

EFOSAFETY ile çalışamayı 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.

In the case of preferring to work with EFOSAFETY, any kind of installation
consultancy and mounting support will be included in the service you
purchase. We will be ready to be at your service in the fastest way for the
continuance of your project in your worksite.

Bize 7/24 ulaşabilir ve ürünlerimiz ile ilgili servis desteği talep edebilirsiniz.

You can contact us 24/7 and request service support for our products.
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TS EN 13374 Standardı , Uluslararası Kenar Koruma Sistemi Standardıdır.
Ülkemiz bu standardı uyumlaştırmış ve ulusal standart olarak uygulamaktadır.
Efosafety – İnşaat Geçici Kenar Koruma Sistemlerinde kullanılan, bariyer ve
postlar, bu standarda uygun olarak üretilerek, standardın gerektirdiği analiz ve
bütün testlerden geçerek, Standart Uygunluk Belgesi almıştır.
İşe, Standarda, Mevzuata uygun, TS EN 13374 belgeli ürünlerimizi tercih
ederek, mevzuatın işverene yüklediği, standartlara uygun olmasını sağlama
sorumluluğunu yerine getirmiş olursunuz.

İŞİNİZE, STANDARTLARA VE
MEVZUATA UYGUN SİSTEMLER
IN COMPLIANCE WITH YOUR WORK,
STANDARDS, AND REGULATORY SYSTEMS
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YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri
MADDE 14 – (1) İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine,
araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve

iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış
ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar.

SABİT POSTLU ÇELİK BARİYER

SHEET BARRIERS WITH FIXED POSTS

Product Code : KB1250-KB2500

BİR ADIM ÖTESİ
FELAKET
OLMASIN...
LET THE NEXT STEP
NOT BE A DISASTER...

Ürün Kodu : KB1250-KB2500

Fixed barriers are available in two types as 250 cm and 125
cm in accordance with the legislation. Barriers, posts, and
fasteners have passed the tests of static load and dynamic
impact, and analyzes of material and structure that are
required for the Standard of TS EN 13374.

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.

Technical Details
• Electrostatic power coating (Fired)
• Stabilized frame structure
• Integrated toe board (150 mm height from the ground)
• Shipment on pallet, 75 pieces

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

AREAS OF USE
• Frontage gaps
• Platform edges
• Elevator, shaft, re exit
• Air shafts
• Closing wide spaces

Kullanım Alanları
• Cephe boşlukları
• Platform kenarları
• Asansör, şaft, yangın çıkışı
• Aydınlık boşlukları
• Geniş açıklıkların kapatılması
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ALAN SINIRLAMA BARİYERLERİ
BORDERING BARRIERS

Ürün Kodu : ZDP750
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Product Code : ZDP750

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.

Bordering barriers allow you to restrict passing by surrounding the
pits or soft oor areas during excavations and similar underground
operations.It is also used to prevent entrance to and exiting from
the risky areas.

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

Technical Detail
Bordering barriers consist of posts mounted on a ground-support
plate, and passage to the risky areas are prevented by using the
same standard barriers.

Kullanım Alanları
• Yumuşak zemin bariyeri
• Hafriyat alanı etrafı
• Sanayi tesisleri
• Riskli bölgeler

Areas of Use
• Soft ground barrier
• Surrounding area of the excavation
• Industrial facilities
• Risky areas

RİSKE SINIR
KOYUN
İŞİNİZE DEĞİL
PUT LIMITS
ON RISK, NOT YOUR
WORKING PROCESS

GÜÇLÜ İMALAT
DÜZENLİ SEVKİYAT
STRONG PRODUCTION
REGULAR TRANSPORT

İMALAT KATI BARİYERLERİ VE SIKIŞTIRMALI POSTLAR
ROCESSING FLOOR BARRIERS AND COMPRESSIBLE POSTS

Product Code : PSB1070 - PSK1070
Compressible post system is a fast and practical means of
precaution with its easily dismountable structure; and it is
used for The processing oors and normal oors. EFOSAFETY
offers two types of post systems.

BİR KAÇ
DAKİKADA
HAYATİ
ÖNLEMLER
VITAL PRECAUTIONS
THAT CAN BE TAKEN
IN A FEW MINUTES

Technical Details
Compressible Post with Three Hangers
• 3 points beam (5x10 cm) holder
• Jaw gap: 0-80 cm
• Galvanized coating
Compressible Post with Two Hangers
• 2 points barrier holder or 3 points beam (5x10) holder
• Jaw gap: 0-80 cm
• Galvanized coating
Areas of Use
• Processing oors
• Normal oors
• Steel constructions
• Speci c areas

Ürün Kodu : PSB1070-PSK1070

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.
Teknik Detaylar
Üç Askılı Sıkıştırmalı Post
• 3 nokta kalas (5x10 cm) tutucu
• Çene açıklığı 0-80cm
• Galvaniz kaplama
İkili Askılı Sıkıştırmalı Post
• 2 nokta bariyer tutucu veya 3 nokta kalas (5x10 cm) tutucu
• Çene açıklığı 0-80 cm
• Galvaniz kaplama
Kullanım Alanları
• İmalat katları
• Normal katları
• Çelik konstrüksiyonlar
• Özel alanlar
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GEÇİCİ MERDİVEN KORKULUKLARI
TEMPORARY STAIR RAILINGS

Ürün Kodu : ABK1250/2250-AT1250/2250
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Product Code : ABK1250/2250-AT1250/2250

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.

These are the barriers that must temporarily be used on the
stairwells and on the sides of stairs the actual railings of which
have not been completed yet. While designing stair railings,
EFOSAFETY produces solutions suiting to different types and
measures of stairs and in accordance with the regulations.

Teknik Detaylar
Merdiven korkulukları, üç kilitli postlara en altta ayarlanabilir
tekmelik, orta ve üst bariyerlere
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.

Technical Details
Stair railings are made by connecting adjustable
toe boards at the bottom to three-lock posts; and adjustable
linking rod to the middle and upper levels with brackets. It can be
mounted by stabilizing to the concrete with xed console bracket,
or by special- curved compressible posts.

İNİŞ VE
ÇIKIŞLARDA
İNSAN HAYATINA
DEĞER VERİN
PAY ATTENTION TO
HUMAN LIFE
WHILE
DESCENDING AND
ASCENDING

BALKON VE ÇIKINTI BARİYERLERİ
BALCONIES AND BUMP OUTS

PROJENİZİN
GÜVENLİĞİ EN
DIŞTAN
BELLİ OLSUN
LET THE SAFETY OF
YOUR PROJECT BE
VISIBLE FROM THE
OUTSIDE

Barrier for balconies and bump outs is the system located at the
outermost and ending points of your construction that prevents
falling. EFOSAFETY barrier is designed to be remarkable which
preclude the possibility of not noticing; and it is in conformity
with the standards of TSE. It can easily be mounted, dismantled,
and reused like all other EFOSAFETY products.

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.

Technical Details
Balcony barrier consists of xing the standard KB 1250 and
KB 2500 barriers (according to the situation of the place to be
mounted) to the concrete by using xed posts and compressible
posts with xing plug.

Teknik Detaylar
Balkon bariyerleri, standart KB 1250 ve KB 2500 bariyerlerin
yerin durumuna göre, sabit konsol braketinin post ve
sıkıştırmalı post kullanılarak
dübel ile betona sabitlenmesinden oluşur.

Areas of Use
• Balcony edges of constructions
• Terrace edges of constructions
• Bump out edges of constructions
• Outermost edges of constructions

Kullanım Alanları
• İnşaat balkon kenarları
• İnşaat teras kenarları
• İnşaat çıkıntı kenarları
• İnşaat en dış kenarlar
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İŞ SAHANIZDA RİSK
ALMAYIN, ÖNLEM ALIN
DON’T TAKE RISK AT YOUR
WORKSITE BUT TAKE PRECAUTION

SABİT POST AYARLANABİLİR KOL VE TEKMELİK
STABLE POST ADJUSTABLE ROD AND TOE BOARD
Ürün Kodu : PXA1070-BK2250-AT225

Product Code : PXA1070-BK2250-AT225

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.
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Teknik Detaylar
• Posta monte edilir
• 2,25 metreye kadar montaja uygundur
(merkezden – merkeze)
• Uzun ömürlü galvaniz kaplama
• Güçlü mukavemet ve pratik sabitleme
Kullanım Alanları
Kenar koruma braketine ihtiyaç duyduğunuz, ancak çalışma
yüzeyine de ulaşmanız gerekebilen her ye

In the stable post console bracket system, while mounting threelock posts to which the stair railings (adjustable rod linkers) are
xed- to the concrete, the console bracket is fastened to the concrete
with screws, and the post is fastened to this bracket. EFOSAFETY
console bracket is used when the distance between concrete edge
and edge protection system needs to be adjusted, or if the edge
protection system must not touch the working surface. It can easily
be mounted on walls and concrete edges.
Technical Details
• Mounted to the post
• Suitable for installation up to 2.25 meters (from center to center)
• Long-lasting galvanized coating
• Strong endurance and practical xing
Areas of Use
Wherever you need a protection barrier, but need to reach the
working surface as well.

DOĞRU EKİPMAN, UYGUN
FİYAT.PROJENİZ İÇİN
TEKLİF ALIN.
RIGHT EQUIPMENT, SUITABLE
PRICE.GET OFFER FOR PROJECT.

ASANSÖR VE BİNA BOŞLUĞU
BARİYERLERİ
BARRIERS FOR ELEVATORS AND AIR SHAFTS

The spaces for elevators and air shafts cause accident as a
result of optical illusions expecially at times when lighting is
insuf cient. This kind of accidents are possible to prevent by
placing practical barriers.
Technical Deails
Elevator barriers are mounted with wall bracket, xed and
compressible posts according to their sizes. Closure can be
made by standard sheet barrier as well as adjustable linking
rods.

BOŞ BULUNUP
CAN KAYBEDILMESIN
LET ANY LOSS OF LIFE
NOT BE EXPERIENCED
BY DISTRACTION

Areas of Use
• Spaces for elevators
• Air shafts

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.
Teknik 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.
Kullanım Alanları
• Asansör boşlukları
• Bina boşlukları

23

ÇELİK KONSTRÜKSİYON, AHŞAP KALIP KİRİŞİ KORUMA BARİYERLERİ

STEEL CONSTRUCTION, WOODEN MOLD BEAM PROTECTION BARRIERS

Ürün Kodu : PCB1070-PWB1070

Product Code : PCB1070-PWB1070

Kenar koruma sistemlerimizin tamamını, çelik yapılar için
adapte edilmiş versiyonlarıyla da tasarlayıp ürevtiyoruz. Sabit
sistemlerin dışında esnek cephe braketleri kullanmayı da tercih
edebilir, böylece braketleri çalışma yüzeyinden gerektiğinde
uzaklaştırabilirsiniz.
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We design and produce all of our edge protection systems
with the versions adapted for steel structures. Apart from the
standard systems, you can prefer using exible facade brackets
so that you can remove the brackets from the working surface
when necessary.

SADECE BETONARME DEĞİL,
HER MALZEMEDE ÇÖZÜM
SOLUTION FOR NOT ONLY
FERROCONCRETE
BUT EVERY MATERIAL.

DOĞRU EKİPMAN
HAYAT KURTARIR
RIGHT EQUIPMENT
SAVES LIVES

ÇELİK VE AHŞAP KİRİŞ POSTLARI
STEEL AND WOOD BEAM POSTS

BAĞLANTI ELEMANLARI VE DİĞER PARÇALAR
FASTENERS AND OTHER COMPONENTS

BARIYERLER
BARRIERS
Bariyer 1,25M
Ürün kodu: KB1250
• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış).
• Stabil çerçeve yapısı.
• Entegre edilmiş tekmelik
(Zeminden 150 mm yükseklik).
• Palet üzerinde sevkiyat, 75 adet.

Bariyer 2.50 M
Ürün kodu: KB2500
• Elektrostatik toz boyalı (Fırınlanmış).
• Stabil çerçeve yapısı.
• Entegre edilmiş tekmelik
(Zeminden 150 mm yükseklik).
• Palet üzerinde sevkiyat, 75 adet.

Barrier 1.25m
Product Code : KB1250
• Electrostatic powder coated (Fired).
• Stable frame structure.
• Integrated toe board
(150 mm height from the ground).
• Shipping on palet, 75 pieces.

Barrier 2.50m
Product Code : KB2500
• Electrostatic powder coated (Fired).
• Stable frame structure.
• Integrated toe board
(150 mm height from the ground).
• Shipping on palet, 75 pieces.

Çelik Kiriş
Ürün kodu: PCA1070
• 3 nokta ayarlanabilir bağlantı ekipmanı tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Çelik Kiriş
Ürün kodu: PCB1070
• 2 nokta bariyer tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Ahşap Kiriş
Ürün kodu: PWB1070
• 3 nokta kalas (5x10) tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Steel Beam
Product Code : PCA1070
• 3-options adjustable linking equipment holder.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Steel Beam
Product Code : PCB1070
• 2-options barrier older.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized-coating.

Wooden Beam
Product Code : PWB1070
• 3 points beam holder (5x10)
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

AYARLANABİLİR EKİPMANLAR
ADJUSTABLE EQUIPMENT

SABİT POSTLAR
STABLE POSTS
Ayarlanabilir Bağlantı Ekipmanları
Ürün kodu: PXA1070
• Üç merkezli bağlantı kolu ve tekmelik kilitleme.
• Galvaniz Kaplama.
• Uygun paletlerde sevkiyat; 1 palet 250 adet

Post - Barrier (1.07m)
Ürün kodu: PB2M1070
• Çift merkezli bariyer kilitleme.
• Galvaniz Kaplama.
• Uygun paletlerde sevkiyat; 1 palet 250 adet

Sabit Post- Kalas (1,07M)
Ürün kodu: PXK1070
• Üç merkezli kalas tutucu.
• Galvaniz Kaplama.
• Uygun paletlerde sevkiyat; 1 palet 250 adet

Adjustable Linking Equipment
Product Code : PXA1070
• Three centered linking rod and toe board lock.
• Galvanized coating.
• Shipping on suitable palets: 250 pieces per palet.

Post - Barrier (1.07m)
Product Code : PB2M1070
• Double centered barrier lock.
• Galvanized coating.
• Shipping on suitable palets: 250 pieces per palet.

Stable Post - Beam (1.07m)
Product Code : PB2M1070
• Three centered beam holder.
• Galvanized coating.
• Shipping on suitable palets: 250 pieces per palet.

SIKIŞTIRMALI POSTLAR
COMPRESSIBLE POSTS
Bariyer
Ürün kodu: PSA1070
• 3 nokta ayarlanabilir bağlantı ekipmanı tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Bariyer
Ürün kodu: PSB1070
• 2 nokta bariyer tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Kalas
Ürün kodu: PSK1070
• 3 nokta kalas (5x10) tutucu.
• Çelik kriş yüzeyine sıkıştırılarak sabitlenir.
• Galvaniz kaplamalı olacaktır.

Steel Beam
Product Code : PSA1070
• 3-options adjustable linking equipment holder.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Steel Beam
Product Code : PSB1070
• 2-options barrier older.
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized-coating.

Wooden Beam
Product Code : PSK1070
• 3 points beam holder (5x10)
• Fixed by screwing to the steel beam surface.
• Galvanized coating.

Ayarlanabilir Bağlantı Kolu 1250
Ürün kodu: ABK1250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 0,9 – 1,25 m
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Bağlantı Kolu 2250
Ürün kodu: ABK2250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 1,25 – 2,25 m.
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Tekmelik = CDE8
Ürün kodu: AT1250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 0,9 – 1,25 m
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Ayarlanabilir Tekmelik = CDE8
Ürün kodu: AT2250
• Merdiven kenarları ve açıklıklar için.
• Kolay ayarlanabilir.
• Ayarlama mesafesi 1,25 – 2,25 m.
• Uç kısımlarda döner mesnet.
• Galvaniz kaplama.

Adjustable Linking Rod 1250
Product Code : ABK1250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 0.9 – 1.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

Adjustable Linking Rod 2250
Product Code : ABK2250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 1.25 – 2.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

Adjustable Toe Board
Product Code : AT1250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 0.9 – 1.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

Adjustable Toe Board
Product Code : AT2250
• For stair edges and openings.
• Easily adjustable.
• Adjustment distance: 1.25 – 2.25 m.
• Rotating bearers at the ends.
• Galvanized coating.

BAĞLANTI ELEMANLARI
LINKING EQUIPMENT
ÇAKMA DÜBEL ve CİVATA M12
Ürün kodu: FCD1220
• M12
• Delik çapı 16 mm
• Delme derinliği 50 mm

ANKRAJ DÜBELİ M16
Ürün kodu: FKD16100
• M16
• Delik çapı 16 mm
• Delme derinliği 100 mm

Ø12 BETON VİDASI
Ürün kodu: FBV12100
• Ø 12
• Delik çapı 10-11 mm
• Delme derinliği 110 mm

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

Push-In Anchor and Bolt M12
Product Code : FCD1220
• M12
• Hole diameter: 16 mm
• Depth of drill: 50 mm

Anchorage Plug M16
Product Code : FKD16100
• M16
• Hole diameter: 16 mm
• Depth of drilling: 100 mm

Ø12 Concrete Screw
Product Code : FBV12100
• Ø 12
• Hole diameter: 10-11 mm
• Depth of drilling: 110 mm

Ground Support Plate
Product Code : ZDP750
• Used with post.
• Mounting point M16.
• Electrostatic powder coated (Fired).

BRAKETLER
BRACKETS
Bariyer Braketi
Ürün kodu: BB300
• Bariyer kenarlarında ve köşe
geçişlerinde kullanılır.
• Galvaniz Kaplama.

Duvar Braketi
Ürün kodu: BD200
• Ara boşlukları ve acil çıkış noktalarını
kapamak için kullanılır.
• Galvaniz Kaplama.

Konsol Braketi
Ürün kodu: BK100
• Ayarlanabilir veya sabit.
• Posta monte edilir.
• Galvaniz kaplama.

Barrier Bracket
Product Code : BB300
• Used at the edges of barriers
and corner passings.
• Galvanized coating.

Wall Bracket
Product Code : BD200
• Used for closing the interstitial
spaces and emergency exits.
• Galvanized coating.

Console Brackets
Product Code : BK100
• Adjustable or stable options.
• Mounted on the post.
• Galvanized coating.

SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
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TS EN 13374 STANDART UYGUNLUK BELGESİ
TS EN 13374 STANDARD CONFORMITY CERTIFICATE

CE SERTIFIKASI
CE CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015 KALİTE YÖNETİM BELGESİ
ISO 9001 : 2015 QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE

REFERANSLAR
REFERENCES

ANKAPARK

