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I tre generationer har familjen Månsson varit aktiv i ställningsbranschen. Vi har varit involverade i 
fasadarbeten, industribyggnation, offshoreställningar, uthyrning och distribution av olika internationel-
la varumärken. Idag är MonZon varunamnet på ett av familjens företag som är verksamt globalt med 
utveckling, marknadsföring och försäljning av innovativa ställningssystem.

Med systemen NO LIMIT™ och PROTECT IT™ utmärker sig MonZon som en av de mest innovativa och 
kompletta utvecklarna och leverantörerna av ställningssystem i världen.

Passionen för att förändra och skapa de allra bästa ställningssystemen syns tydligt i det detaljerade 
arbetet och de innovativa lösningarna.

Vision – 100% kundnöjdhet
Varumärket MonZon står för kundnöjdhet, kvalitet 
och säkerhet. Med mer än 55 års erfarenhet inom 
ställningsbranschen har MonZon förståelsen och den 
tekniska kunskapen om hanterings- och byggprocessen. 
Kunder som köper ett system från MonZon kan känna sig 
trygga med att veta att de har valt den rätta lösningen.

ISO-certifierat
MonZon är kvalitets- och miljöcertifierat för de senaste ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarderna. 
Kvalitetsledningssystemet kan tillämpas på utveckling och försäljning av ställningssystem, mobila 
väderskyddssystem samt arena- och stadionlösningar.

Full service och bästa möjliga priser
Vårt mål är att erbjuda de bästa priserna på marknaden, 
korta leveranstider och utmärkt service när du köper ett 
av våra ställningssystem. Effektiv lagerhantering och 
samarbete med både svenska och utländska partners gör 
att vi kan leverera hela bassortimentet till kunder med 
mycket kort varsel. Vi håller nere inköpspriserna vilket 
ökar lönsamheten för kunden.

Av Ställningsbyggare, 
För Ställningsbyggare

Mon.Zon Sverige AB  •  Fänagatan 5, 511 69 Sätila, SVERIGE
E-mail: info@monzon.se  •  Telefon: 031 773 04 30

www.monzon.se
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Överensstämmer med följande standarder:

VÄDERSKYDD är en växande marknad eftersom kraven på skyddat 
byggnads- och underhållsarbete ökar.

Vi har arbetat tillsammans med ställningsbyggare och användare 
från hela världen för att hitta problemområden som måste lösas och 
deras krav på ett tillfälligt väderskyddssystem redo för framtiden.

Kraven var tydliga: ställningsmontörer och användare vill endast 
ha ETT SYSTEM som kan UTFORMAS och ANALYSERAS för 
belastningar enligt SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 och SS-EN 
16508:2015.

Systemet måste vara LÄTT, FLEXIBELT och STARKT för att 
förbättra ERGONOMISKA och MILJÖMÄSSIGA aspekter med INGA 

Varför?
kompromisser på SÄKERHETEN. DRIFTSTOPP bör reduceras för 
huvud- och underleverantörer. Fastighetsägare och slutanvändare 
måste skyddas från REGN-, SNÖ- och VINDSKADOR för att kunna 
sänka KOSTNADER.

Vi är mycket stolta över att presentera PROTECT IT™ – det nya 
konceptet inom tillfälliga väderskydd! Kolla in hur vi gjorde det.

INNEHÅLL

2-3 Varför?

4-5 Flexibelt

6-7 Flyttbart system

8-9 Lättvikt 

10-11 Tidsbesparing 

14-23 Applikationer

26-51 Delar

52-53 ScaffcadTM 
          Program

54-57 Tjänster
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Taket kan förses med batteridrivna elektriska 
motorer. Flera trådlösa fjärrkontroller med en 

räckvidd på 100 m kan användas för samma motor.

Det flexibla Takstödet kan glida in och ut när det används till 
flyttbart tak. Takstödet passar alla ställningssystem med ett 

cc-mått på 700, 732 eller 750 mm.

Taksektioner från 73-257 cm längd förbättrar 
flexibilitet och skiftningar i konstruktionen.

MonZon PROTECT IT™ är ett modulärt väderskyddssystem baserat på grunderna i vårt ställningssystem. Med det kan du 
bygga asymmetriska/symmetriska pulpettak/brutna pulpettak och mansardspännvidder som ger total flexibilitet vad gäller 
utformningen. Du kan välja en eller två kederdukar beroende på vilka krav du har och hur väderförhållandena är.

PROTECT IT™ blir än mer flexibelt eftersom kederdukarna i de ostagade sektionerna snabbt kan tas bort så att maskiner eller 
annat skrymmande material kan lyftas in på plats med lyftkran.

PROTECT IT™ är uteslutande konstruerat för alla MonZons ställningssystem enligt den europeiska standarden SS-
EN 16508:2015 för tillfällig arbetsutrustning, inkapslingskonstruktioner, prestandakrav och generell konstruktion. 
Flexibiliteten hos PROTECT IT™ gör att systemet kan integreras med ÖVRIGA STÄLLNINGSSYSTEM, även om styrka och 
lastkapacitet på både taket och ställningen inte kan bekräftas av MonZon SCAFFCAD™ om väderskyddet är blandat med 
annat varumärke än MonZon.

SÄKERT och FLEXIBELT

Takbalkar i längderna 50, 100, 200 och 300 
cm förbättrar flexibilitet, förvaring och 

transport.

Det integrerade kranssystemet (ringsystemet) 
gör det möjligt att använda MonZon Räcken™ och 

Horisontaler från våra ställningssystem.
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PROTECT IT™ - Flyttbart      Väderskydd

Rälsbalken är kompakt och lätt med inbyggt 
antilyftspår för rälsvagnen.

Rälsvagnen kompenserar för alla skiftningar i rälsen 
genom tvärgående justeringar.

Takstödet monteras på en rälsvagn för att få 
ett flyttbart tak och föres in och ut för enkel 

montering.

Taket kan förses med batteridrivna elektriska motorer. 
Flera trådlösa fjärrkontroller med en räckvidd på 100 m 

kan användas för samma motor.

LÄTTVIKTSLÖSNING

ANTILIFTSYSTEM

PASSAR ALLA STÄLLNINGSSYSTEM

 BATTERIDRIVNA 
ELEKTRISKA MOTORERRÄLSBALK

TAKSTÖD
RÄLSVAGN

TAKSTÖDET FÖRES IN OCH UT
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PROTECT IT™ VÄDERSKYDDSSYSTEM är tillverkat av HÖGKVALITATIVT ÅTERANVÄNDNINGSBART ALUMINIUM. Det 
är i huvudsak vattenenergi som används för att extrudera och tillverka komponenterna. Därför är aluminium det bästa 
MILJÖVALET; det innebär även reducerade TRANSPORTKOSTNADER eftersom det är så lätt och har en innovativ konstruktion.

PROTECT IT™ = LÄTTVIKT

Takbalkar i längderna 50, 100, 200 och 300 
cm förbättrar flexibilitet, förvaring och 

transport.

Den ultrastarka Taknocken guidar de två Keder-
dukarna över nocken och försäkrar att vatten kan 

rinna av obehindrat.

En mjuk böjning på Takavslutet i slutet av takstolen 
guidar de två Kederdukarna via två fint böjda keder-

spår mot väggen.

Plandiagonalen stabiliserar takkonstruktionen och 
tar upp vindlaster vid takstolssektionerna.

MonZon Räcket™ från våra ställningssystem 
försäkrar takstolarnas stabilitet i sidled.

Takstödet passar alla ställningssystem - fast eller 
flyttbart.
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Två integrerade kederspår eliminerar kondens, 
vatten och lätt snöfall.

Med SCAFFCAD™ kan du utforma tak och lägga till 
laster som vind-, snö-, direkt-, punkt- och dödlaster 

enligt SS-EN 16508: 2015.

De flexibla kilhuvudena på MonZon Räcket™ gör 
monteringen snabbare.

MonZon Låset™ används till att förbinda Takbalkar, 
Taknockar och Takavslut med autolåsningsfunktion.

Förvarings- och transportkostnader kommer att 
minska pga. kompakta lättviktskomponenter.

Överlappningskonsolen minskar tiden det tar 
att stänga två taksektioner mot varandra för att 

förhindra väder att nå arbetsytan nedan.

TIDSBESPARING MED  
PROTECT IT™
Med en smart aluminiumkonstruktion och få komponenter är PROTECT IT™ bäst i klassen vad gäller enkel montering, 
effektiv förvaring och minimala transportbehov. Med mycket få komponenter och balklängder på 50, 100, 200 och 300 cm går 
installation av taket mycket snabbt, flexibelt och enkelt.

Takbalk 300 är basen i takkonstruktionen men du kan sätta samman en blandning av balklängder med bibehållen styrka inte 
bara för att optimera spännvidden utan även för att effektivisera användningen av material på lager.
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MOBILT VÄDERSKYDDSTAK
spännvidd: 41 M
BYGGD I ENLIGHET MED SS-EN 16508:2015.
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Kedertak som rullbart mansardtak. Den perfekta lösningen för tillfällig takläggning av höglutande tak.

Kedertak som fast pulpettak. Den perfekta lösningen för tillfällig takläggning av låglutande tak.Kedertak som fast dubbelfalstak. Den perfekta lösningen för tillfällig takläggning av tak med normal lutning.

Kederhall som fast mansardtak. Den perfekta lösningen för tillfälliga och permanenta tält och hallar.

PROTECT IT™ - Användning
Arbets-, industri-, konstruktions- och eventapplikationer.
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Rullbart kedertak övertak med tre sadeltak. Den perfekta lösningen när ett stort område behöver vara öppet för små byggnader.

Keder-överlappsfästena används när separata segment av taket måste sättas ihop och det finns ett gap i taket.

Rullbart kedertak med två sadeltak. Den perfekta lösningen när ett stort område behöver vara öppet för stora byggnader.

Tak över tak-konfiguration gör taket mycket flexibelt och vädersäkert.

PROTECT IT™ - Användning
Arbets-, industri-, konstruktions- och eventapplikationer.
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Montering av mobiltak från specialtillverkad gavelställning.

Kranmontering av en sektion i taget från marken.Manuell montering och takkonstruktionens takstolar lyfts på plats med kran.

Säkerhetsvajern för säkerhetssele vid åsen gör snöröjningen säker och effektiv.

PROTECT IT™ - Användning
Arbets-, industri-, konstruktions- och eventapplikationer.
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Mansardtaksstödsystemet gör det möjligt att bygga vertikala väggar av Keders takbalkar.

Vantskruva för vajan används tillsammans med spärrband mellan takstolarna när stora spännvidder behövs.Motvikter används för att säkra ställning och tak när ingen byggnad finns.

Takstödet kan monteras på valfri ram- eller modulsystem med en bredd på 700, 732 eller 750 mm c-c.

PROTECT IT™ - Användning
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Ett takdräneringssystem samlar upp regnvattnet från taket genom att använda våra rännfästen för universalrännor 125 mm.

Keder tätningar mellan balken, taknock och takavslut håller takstolarna vattentäta. Använd med MonZon Låset™ för automatisk låsfunktion.Dubbla Kederdukar eliminerar kondens på grund av kallt väder utanför och varm luft inuti kontstruktionen.

Keder ställningsspår kan användas vertikalt för att täcka ställningsfack med Keder ställningsdukar för att skapa en sluten arbetsmiljö.

PROTECT IT™ - Användning
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MOBILT VÄDERSKYDDSTAK
spännvidd: 49 M
BYGGD I ENGLIGHET MED SS-EN 16508:2015.
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KEDER TAKAVSLUT, 18° (aluminium)

RÄLSBALK (aluminium)

TAK RÄLS STOP (stål)

KEDER FACKVERKSBALK (aluminium)

VAJERKOPPLING (stål)

TAKSTÖD, 18° (aluminium)

MONZON LÅS™ (stål)

KEDERDUK TILL TAKAVSLUT (PVC)

RULLVAGN (stål)

KEDERDUK TILL TAKNOCK (PVC)

KEDER TAKNOCK, 18° (aluminium)

KEDERDUK TILL TAK FAKVERKSBALK (PVC)

FACKVERKSBALKS TÄTNING (gummi)

TAKSTOLSVAJER (stål)

KEDERDUK (PVC)

MONZON RÄCKETM (aluminium)

O-PLANDIAGONAL (aluminium)

O-HORISONTAL (aluminium)

RULLVAGN MED  
MOTOR (elektrisk)

DIN REKLAMPLATS!

Basdelar - Väderskydd

VANTSKRUV FÖR VAJER (stål)

VAJERSPÄNNARE (poluester)

FALLSKYDDSVAJER (stål)



KEDER FACKVERKSBALK (aluminium)

KEDER TAKAVSLUT, 18° (aluminium)

TAK NOCK STÖD (aluminium)

KEDER TAKNOCK, 18° (aluminium)
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KEDER MANSARD HÖRN 54°  (aluminium)

FACKVERKSBALKS TÄTNING (gummi)

Används vid byggnation av mansardstak är en form av sadeltak men 
skillnaden är att yttertaket har ett brutet takfall där den nedre delen av 
taket har brantare sluttning eller kyrktak.

Art Nr Vikt (kg)

901.054 18

Håller takbalkar, taknockar och takavslut vattentäta. 

Art Nr Vikt (kg)

555.001 0.01

Denna specialdesignade sprint används till att låsa samman takbalkar, 
taknockar och takavslut med autolåsfunktion.

Art Nr Dimension (mm) Vikt (kg)

500.015 Ø 12 × 100 0.2

MONZON LÅS™ (stål)

Solid tapp som används för att koppla ihop takbalkar, taknockar och 
takavslutar med autolåsfunktion. Levereras med en MonZon Lås™ och 
två bultar. (Reservdel)

Art Nr Vikt (kg)

901.006 1.1

PSI-Takstolskonsolen från vårt modulära byggsställning system 
NO LIMIT ™ används för att skapa en monteringsgångväg längs 
takstolarna.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.030 0.30 1.2

MONZON SPIRSKARV™ (aluminium)

PSI-TAKSTOLSKONSOL (aluminium)

Tak Nock Stödet används för att förstärka och styva upp en taksektion, 
men kan även används tillsammans med fackverksbalk med PSI-Profil 
eller U-Profil till att anlägga en gångväg vid montering och demontering 
av takduken.

Art Nr Dimension (m) Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

944.023 0.93 × 0.95 23 5.0

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Keder fackverksbalk till tak har integrerade kederprofiler, rosetter och 
tappar. Den unika MonZon-profilen är designad för tunga laster och 
möjliggör takstolar med dubbla Kederduk. Takbalken har en vertikal 
stolpe varje meter med en halv meters avstånd mellan rosetterna.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

901.050 0.50 × 0.75 7.9

901.100 1.00 × 0.75 11.1

901.200 2.00 × 0.75 20.2

901.300 3.00 × 0.75 26.0

Takavslutet monteras i vadera ende på fackverksbalk. Stor radie för 
enklare montering av kederdukar..

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

556.018 0.87 × 0.75 12.5

Keder Taknock är designad för tunga laster. Den har tre vertikala 
stolpar med integrerade kransar. Avståndet mellan kransarna är 0.5 m.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

901.018 1.05 × 0.75 12.2
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MONZON RÄCKE™ (aluminium)

RÄCKESSTÖD TILL TAKRAM (aluminium)

Används för att stödja tak sektionerna och säkerställa att takstolen är 
stabil.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

251.075 0.75 × 0.50 4.3

251.100 1.00 × 0.50 4.8

251.150 1.50 × 0.50 5.8

251.200 2.00 × 0.50 6.4

251.250 2.50 × 0.50 7.8

Finns även i längderna 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 och 2,57 m facklängder.

Säkerställer takramens sidostabilitet.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

947.075 0.75 × 0.28 3.7

947.100 1.00 × 0.28 4.1

947.150 1.50 × 0.28 5.1

947.200 2.00 × 0.28 5.8

947.250 2.50 × 0.28 6.8

Finns även i längderna 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 och 2,57 m facklängder.

O-HORISONTAL (aluminium)

O-PLANDIAGONAL (aluminium)

Förbinder icke stagade taksektioner med stagade sektioner.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

241.075 0.75 2.3

241.100 1.00 2.7

241.150 1.50 3.4

241.200 2.00 4.2

241.250 2.50 5.0

Finns även i längderna 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 och 2,57 m facklängder.

Stabiliserar takenhetsdelarna diagonalt i horisontalplanet.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

245.150 1.50 × 2.00 4.8

245.200 2.00 × 2.00 5.3

245.250 2.50 × 2.00 5.9

Also available in 1.57×2.00, 2.07×2.00 and 2.57×2.00 m bay Längds.

Används för att minska spänningarna i takstolen vid stora takspann.

Art Nr Dimension (m) Mutterstorlek 
(mm)

Vikt (kg)

104.170 0.73 × 1.70 23 5.6

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

TAKSTOLSSTÖD(stål)

Används till att montera väggsektioner på ställningen eller rälsvagnen. 
Avståndet från centrum till centrum mellan de vertikala stolparna är 
750 mm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

944.010 0.75 5.8

Behövs när två eller fler taknockar används i en takstolssektion.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

901.051 0.50 × 0.75 4.8

MANSARD STARTBOM (stål)

MANSARDTAKSADAPTER (aluminium)

Monterar takstol på stödställningen och rälsvagnen. Avstånd center till 
center mellan de vertikala stolparna är 700 mm, 732 mm or 750 mm.

Art Nr Dimension (m) Mutterstorlek 
(mm)

Vikt (kg)

944.018 0.75 × 0.40 23 6.5

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

TAKSTÖD, 18° (aluminium)
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Gör ditt tak väderskyddstak rörligt när taket är monterat på rälsvagnar.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

942.346 3.46 × 0.39 31.7

RÄLSBALK (aluminium)

Sitter ovanpå rälsbalken, så att takkonstruktionen kan rullas ut och 
levereras med säkerhetslyftningsskydd samt för anslutning till takbalk 
med justeringsmöjlighet för takstöd.

Art Nr Vikt (kg)

943.000 9.2

Rullvagns tappen används när man vill bygger tillfälliga väderskydd 
tak, där keder fackverksbalken monteras vertikalt ner i åkvagen på två 
rälsbalkar alternativt vill göra en byggställning rullbar med en eller 
flera rälsbalkar.

Art Nr Vikt (kg)

944.020 2.3

RULLVAGN MED MOTOR (electrisk)

Sitter ovanpå rälsbalken, så att takkonstruktionen kan rullas ut och 
levereras med säkerhetslyftningsskydd och fjärrstyrd elmotor med 
växellåda, drivenhet, fjärrkontroll och 24 V batteri. Självbrytande, 
öppnings-/stängningshastighet på 0-13 m/min.

Art Nr Vikt (kg)

943.100 23.0

RULLVAGN (stål)

ÅKVAGNS TAPP (aluminium)

Används för att fästa Rälsbalkar till stödställningen.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

803.023 23 1.2

 Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Används i vardera änden av en rälsbalk. Den förhindrar rälsvagnen från 
att rulla av rälsbalken.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

942.023 23 3.3

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Används för att ansluta rälsbalkarna till den stödjande 
byggnadsställningen.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

944.075 0.75 × 0.45 4.5

944.100 1.00 × 0.45 5.5

 Also available in 0.73 and 1.09m bay widht.

RÄLSKOPPLINGAR (stål)

TAK RÄLS STOP (stål)

STARTRAM TILL TAK RÄLSBALK (aluminium)



KEDER ÖVERLAPP TAKKONSOL (aluminium)
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Används tillsammans med takstolsvajer och spärrband till takstol när 
den slutliga justeringen av varje takstol görs på marknivå. Möjligt att 
justera in eller ut 25 cm.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg/m)

946.100 1.0 3.42

VANTSKRUV FÖR VAJER (stål)

VAJERKOPPLING (stål)

Används för att grovjustera takstolsvajerna vid stort takspann.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

946.000 0.5 - 4 7.2

VAJERSPÄNNARE, 10 TON (poluester)

Används vid stora spännvidder tillsammans med vantskruv med 
vajer, Vajerspännare, Takstolsvajer och Lyr schackel för att eliminera 
utåtgående dragkrafter.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

946.023 23 2.5

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

Används vid stora takspann för att eliminera häng och utåtriktad dragkraft.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg/m)

946.010 10.00 3.8

946.015 15.00 5.6

946.020 20.00 7.6

946.025 25.00 9.4

946.030 30.00 11.3

946.035 35.00 13.2

946.040 40.00 15.0

TAKSTOLSVAJER (stål)

Används till att täppa igen luckan mellan två mobila takkonstruktioner 
tillsammans med kederskena och överlappsduk för att skydda mot regn 
och snö. 

Art Nr Längd (m) Vikt (kg/m)

915.002 0.50 9.3

Genom att använda avsluten kombinerat med överlappande 
kederskenor, överlappsnock och överlappsduk 0,71 m för att täcka 
luckor.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg/m)

915.004 0.97 6.2

KEDER ÖVERLAPP AVSLUT, 18° (aluminium)

KEDER ÖVERLAPP NOCK, 18° (aluminium)

Genom att använda överlappsskenor kombinerat med överlappsnock, 
takavslut och överlappsduk 0,71 m för att täcka luckor.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

915.050 0.50 1.5

915.100 1.00 3.0

915.150 1.50 4.5

KEDER ÖVERLAPP SKENA (aluminium)

Genom att använda överlappsnocken kombinerat med överlappande 
kederskenor, takavslut och överlappsduk 0,71 m för att täcka luckor.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg/m)

915.003 0.66 2.3
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KEDERDUK TILL TAK (PVC) ÖVERLAPPS KEDERDUK TILL TAK (PVC)

Takduken med keder som infästningar till både vänster och höger kant 
för placering i keder fackverksbalken översta kederspår. 

Drag och infästnings fickor är placerade vid varje dukslut för att ta emot 
montagestaget i själva montaget samt O-Horisontalen för att fästa och 
säkra duken från att glida ur.

Alla keder presenningar är flammskyddade och  certifierad enligt ISO 
3795 <100 mm/min. 

Som tillval kan Er logotyp tryckas i båda ändar samt även kundspecifika 
mått på takduken.

Art Nr Dimension (m) Roof Bredd (m) Vikt (g/m2)

550.021 11.90 × 2.50 10.00 24.8

550.022 13.90 × 2.50 10.90 28.9

550.023 15.90 × 2.50 13.80 33.1

550.024 17.90 × 2.50 15.71 37.2

550.025 19.90 × 2.50 17.61 41.4

550.026 21.90 × 2.50 19.51 45.6

550.027 23.90 × 2.50 21.41 49.7

550.028 25.90 × 2.50 23.32 53.9

550.029 27.90 × 2.50 25.22 58.0

550.030 29.90 × 2.50 27.12 62.2

550.031 31.90 × 2.50 29.02 66.4

550.032 33.90 × 2.50 30.92 70.5

550.033 35.90 × 2.50 32.83 74.7

550.034 37.90 × 2.50 34.73 78.8

550.035 39.90 × 2.50 36.63 83.0

550.036 41.90 × 2.50 38.53 87.2

550.037 43.90 × 2.50 40.44 91.3

550.038 45.90 × 2.50 42.34 95.5

550.039 47.90 × 2.50 44.24 99.6

550.040 49.90 × 2.50 46.14 103.8

Also available in 0.73, 075, 1.00, 1.09, 1.25, 1.50, 1.57, 2.00, 2.07 and 2.57 m bay 
Längds.

Överlappsduken med keder som infästningar till både vänster och 
höger kant för placering i keder fackverksbalken översta kederspår 
samt i Keder överlapps takkonsolen.

Drag och infästnings fickor är placerade vid varje dukslut för att ta emot 
O-Horisontalen för att fästa och säkra duken från att glida ur.

Alla keder presenningar är flammskyddade och  certifierad enligt ISO 
3795 <100 mm/min. 

Som tillval kan Er logotyp tryckas i båda ändar samt även kundspecifika 
mått på takduken.

Art Nr Dimension (m) Tak Bredd (m) Vikt (g/m2)

550.201 11.90 × 0.71 10.00 7.1

550.202 13.90 × 0.71 10.90 8.3

550.203 15.90 × 0.71 13.80 9.4

550.204 17.90 × 0.71 15.71 10.6

550.205 19.90 × 0.71 17.61 11.8

550.206 21.90 × 0.71 19.51 13.0

550.207 23.90 × 0.71 21.41 14.2

550.208 25.90 × 0.71 23.32 15.4

550.209 27.90 × 0.71 25.22 16.6

550.210 29.90 × 0.71 27.12 17.8

550.211 31.90 × 0.71 29.02 18.9

550.212 33.90 × 0.71 30.92 20.1

550.213 35.90 × 0.71 32.83 21.3

550.214 37.90 × 0.71 34.73 22.5

550.215 39.90 × 0.71 36.63 23.7

550.216 41.90 × 0.71 38.53 24.9

550.217 43.90 × 0.71 40.44 26.1

550.218 45.90 × 0.71 42.34 27.3

550.219 47.90 × 0.71 44.24 28.5

550.220 49.90 × 0.71 46.14 29.6
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Keder Gavelduken består av två halvor med keder på alla  utsidor för 
placering i det nedersta kederspåret på taksolens keder fackverksbalk.

Den nedre gavelduken med keder fästes in i gavel 
byggställningsstrukturen med hjälp av kederskenor och ställningsrör.

Dragkedjor (Snörning) är placerade vertikalt på de två halvorna för att 
binda ihop dem i mitten.

Stöd Gavelställningsstruktur krävs för att stabilisera gaveldukarna 
från att röra sig vid blåsiga förhållanden med hjälp av ställningsrör, 
rörskarvar och normala kopplingar som ansluts och fästes på takstolen 
och takstödet. Alla keder presenningar är flammskyddade och  
certifierad enligt ISO 3795 <100 mm/min. 

Som tillval kan Er logotyp tryckas i båda ändar samt även kundspecifika 
mått på takduken.

Art Nr Tak Bredd (m) Vikt (g/m2)

550.301 10.00 14.8

550.302 10.90 19.3

550.303 13.80 24.4

550.304 15.71 29.7

550.305 17.61 36.0

550.306 19.51 42.6

550.307 21.41 49.8

550.308 23.32 57.4

550.309 25.22 65.6

550.310 27.12 74.4

550.311 29.02 83.6

550.312 30.92 93.4

550.313 32.83 103.7

550.314 34.73 114.6

550.315 36.63 126.0

550.316 38.53 137.9

550.317 40.44 150.3

550.318 42.34 163.3

550.319 44.24 176.8

550.320 46.14 190.8

KEDERDUK TILL GAVEL  (PVC)

Används som förstärkningsrör när en Kederduke till gavel fästs på 
varje sida av den tillfälliga takgaveln eller när inga vanliga delar 
fungerar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

816.100 1.00 1.5

816.200 2.00 3.0

816.300 3.00 4.5

816.400 4.00 6.0

816.500 5.00 7.5

816.600 6.00 9.0

Produkt tillgänglig i stål. (Art Nr 815.XXX)

STÄLLNINGSRÖR (aluminium)

Används oftast vid koppling av väggfäste till ställning. Kan användas 
för valfri 90°-koppling mellan två rör (Ø 48.3 mm).  

Art Nr Vikt (kg) Mutterstorlek (mm)

800.023 1.4 23

Available in a Mutterstorlek of 21 mm (UK) and 22 mm (7/8" North America).

Kan användas för valfri vinklad anslutning mellan två rör (Ø 48.3 mm).  

Art Nr Vikt (kg) Mutterstorlek (mm)

801.023 1.5 23

Available in a Mutterstorlek of 21 mm (UK) and 22 mm (7/8" North America).

FAST KOPPLING (stål)

VRIDBAR KOPPLING (stål)

Skarven används för att koppla ihop två ställningsrör till ett längre, Ø 
48.3 × 3.2 mm. Kopplingen kan säkras med bultar.

Art Nr Vikt (kg) Mutterstorlek (mm)

821.023 1.9 23

Available in a Mutterstorlek of 21 mm (UK) and 22 mm (7/8" North America).

KOMBINERAD SKRAVKOPPLING (stål)
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Används när takpartierna är mobila. Om separata segment av taket 
måste sättas ihop blir det ett gap i taket. Överlapp Kederdukar med 
kederkanter med kärnor till både vänster och höger sida, för placering i 
dukbanorna. Fickor är placerade i varje ände för att ta emot Dragstång 
till kederduk. Alla Kederdukar är brandfarlighetscertifierade enligt ISO 
3795 <100 mm/min.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (g/m2)

549.071 0.71 Anpassningsbar 630

KEDER OVERLAP TARPAULIN (PVC)

Används för att sätta in genom presenningen på ena sidan av 
presenningen, enhetens nylonhjul är placerade ovanpå keder 
fackverksbalken på vardera sidan och styr duken smidigt över taket.
Denna komponent är variabel i storlek, endast en krävs per tak och tas 
helt enkelt bort när en duk har installerats.

Art Nr Bredd (m) Vikt (kg)

556.020 1.50 5.7

Finns även i längderna 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 och 2,57 m facklängder.

DRAGSTÅNG TILL KEDERDUK (aluminium)

Används för att täcka sidan av taknocken. Kederduken med kederkanter 
med kärnor till den övre sidan, för placering i kederskenorna 
genom att skjuta in den i den integrerade keder-banan på Roof 
Ridge. Den har förstärkta hål för Flex fäste. Alla Kederdukar är 
brandfarlighetscertifierade enligt ISO 3795 <100 mm/min.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg) Vikt (g/m2)

914.002 1.20 × 0.75 2.0 630

Används för att täcka sidan av Farkverkbalken. Kederduken 
med kederkanter med kärnor till den övre sidan, för placering i 
kederskenorna genom att skjuta in den i den integrerade keder-banan 
på Roof Ridge. Den har förstärkta hål för Flex fäste. Alla Kederdukar är 
brandfarlighetscertifierade enligt ISO 3795 <100 mm/min.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg) Vikt (g/m2)

914.100 1.00 × 0.75 2.6 630

914.200 2.00 × 0.75 5.0 630

914.300 3.00 × 0.75 7.0 630

Används för att täcka sidan av takavsluten. Kederduken med 
kederkanter med kärnor till den övre sidan, för placering i 
kederskenorna genom att skjuta in den i den integrerade keder-banan 
på Roof Ridge. Den har förstärkta hål för Flex fäste. Alla Kederdukar är 
brandfarlighetscertifierade enligt ISO 3795 <100 mm/min.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg) Vikt (g/m2)

914.001 1.00 × 0.75 2.0 630

KEDERDUK TILL TAKNOCK (PVC)

KEDERDUK TILL TAK FACKVERKBALK (PVC)

KEDERDUK TAKAVSLUT (PVC)

KEDER DUK (PVC)

Exakta längder kan skäras med kederkant till både vänster och höger 
sida, för placering i kederskenorna. Fickor är placerade i varje ände 
för att ta emot presenningens draganordning. Olika kvaliteter av 
presenning kan också vara tillgängliga. Kederdukens vikt är 630 g/m2. 
Alla Kederdukar är brandfarlighetscertifierade enligt ISO 3795 <100 
mm/min. Som tillval kan Er logotyp tryckas i båda ändar.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (g/m2)

549.075 0.75 Anpassningsbar 630

549.100 1.00 Anpassningsbar 630

549.150 1.50 Anpassningsbar 630

549.200 2.00 Anpassningsbar 630

549.250 2.50 Anpassningsbar 630

Finns även i längderna 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 och 2,57 m facklängder.
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Används för att snabbt säkra ställningar, väderskydd, tält och tillfälliga 
byggnader ordentligt på marken.

Art Nr Längd (mm) Kapacitet (kg) Vikt (kg)

250.024 560 5.6 kN 1.8

250.065 650 9.6 kN 2.3

250.090 900 12.6 kN 3.0

Manuell markankardrivare Part No 250.023 används för att snabbt och effektivt 
sätta in ankarna i marken.

Motvikt för att hålla väderskyddstak på plats.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

250.000 1.00 × 1.00 × 0.66 1500.0

Används tillsammans med motvikten och säkerhetslås för att koppla 
den till en byggställning.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

250.060 0.60 12.4

Används tilsammans med bottenskruv till motvikt för att fästa en spira.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

905.004 0.50 3.1

MARKFÖRANKRING (stål)

MOTVIKT (betong)

BOTTENSKRUV TILL MOTVIKT (stål)

SÄKERHETSLÅS (stål)

Används för att täcka ställningarnas sidor mot väder eller damm som 
når ut till allmänheten. Kan monteras vertikalt eller horisontellt till 
ställningens spiror eller O-Horisontaler.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

551.100 1.00 1.6

551.200 2.00 3.1

551.300 3.00 4.7

551.400 4.00 6.2

551.500 5.00 7.8

551.600 6.00 9.3

551.700 7.00 10.9

KEDERSKENA (aluminium)

Exakta längder kan skäras med kederkant till både vänster och höger 
sida, för placering i kederskenorna. Olika kvaliteter av kederdukar 
kan också finnas tillgängliga. Kederdukens vikt är 630 g/m2.  Alla 
Kederdukar är brandfarlighetscertifierade enligt ISO 3795 <100 mm/
min. Som tillval kan Er logotyp tryckas i båda ändar.

Art Nr Bredd (m) Längd (m) Vikt (g/m2)

552.015 0.15 Anpassningsbar 630

552.025 0.25 Anpassningsbar 630 

552.050 0.50 Anpassningsbar 630 

552.075 0.75 Anpassningsbar 630

552.100 1.00 Anpassningsbar 630

552.125 1.25 Anpassningsbar 630

552.150 1.50 Anpassningsbar 630

552.175 1.75 Anpassningsbar 630

552.200 2.00 Anpassningsbar 630

552.225 2.25 Anpassningsbar 630

552.250 2.50 Anpassningsbar 630

Finns även i längderna 0,73, 1,09, 1,57, 2,07 och 2,57 m facklängder.

Används tillsammans med Keder ställningskenor.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

556.023 23 1.3

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

KEDERDUK STÄLLNINGSSIDA (PVC)

KOPPLING TILL KEDERSKENA (stål)
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BIG BEN® REFLEXVÄST

Ställningsmontörs kort hi-vis väst möjliggör enklare åtkomst för 
byggnadsställare verktyg/verktygsbälte. Väst med axelkuddar klass 1.

Kan tryckas med din logotyp och större storlekar på begäran.

Art Nr Färg Size

819.252 Gul S

819.253 Gul L

819.254 Gul XL

819.255 Gul XXL

819.256 Gul 3XL

Först för säkerhet och byggd för komfort kommer den här hjälmen 
att överträffa dina förväntningar. Ultralite-hjälmen från Leachs har 
utformats för både professionellt arbete på höjd och markanvändning. 
Den är lätt, bekväm och har 10 luftintag som ger kylning och 
ventilation. Luftintagen på det yttre skalet är utrustat med ett 
skyddande aluminiumgaller som förhindrar att skräp tränger in i 
hjälmen. Hjälmens yttre skal är gjord av ABS-plast med hög densitet 
och utformad för att motstå stötar från ovan eller från sidan.

Det mjuka andningsfodret överensstämmer med huvudets form för 
förbättrad komfort. & Justeringssystem för mittpartiet säkerställer 
centrering och optimal stabilitet för hjälmen på huvudet

Uppfyller EN12492-standarden och EN397 Industriell standard för 
stötdämpning och penetration.

Fördelar:
• 10 ventiler för ökad komfort och utmärkt luftventilation.
• Lättaste säkerhetshjälm som finns. 417g
• Justerbar 4-punkts hakrem.
• Hakband gjord för att begränsa risken för att förlora hjälm 

under ett fall
• Snabbjusteringsjusterare.
• Extremt tålig och bekväm.
• Tredimensionell kanaldesign: Snygg aerodynamisk design.
• Intern gjuten teknik: när hjälmen påverkas tar hela hjälmen 

kraften jämnt.
• ABS + PP-skal av hög kvalitet.
• Stötbeständighet, ger tillförlitligt skydd.
• Justerbart huvudlås-spänne, PA-band, tvättbara dynor.
• Foderplatta utrustad med varmpressningsteknik.
• Center Fit justeringssystem garanterar centrering och optimal 

stabilitet för hjälmen på huvudet
• Sidospår för montering av hörselskydd
• Fyra clips för montering av en strålkastare med ett elastiskt 

huvudband
• Finns även i 7 andra färger - röd, gul, blå, svart, orange, vit och 

grön
• Huvudets omkrets: 51-62cm

Finns möjlighet att ha logotyp eller företagsinformation på.

Art Nr Färg Vikt (kg)

819.021 Vit 0.417

819.022 Svart 0.417

819.023 Blå 0.417

819.024 Gul 0.417

819.025 Röd 0.417

819.026 Orange 0.417

819.027 Grön 0.417

Visir garanterar ögonskydd och integreras perfekt i BIG BEN® 
UltraLite-hjälmar. BIG BEN® Clear Visor dimma resistent. Lätt att 
montera på BIG BEN® UltraLite Säkerhetshjälm

• Två hjöd positioner:
 - upphöjd ovanpå hjälment 
 - lsänkt i arbetsläge

• Rep- och dimma-resistent
• Uppfyller EN166
• Anti-Fog

Art Nr Lins Färg Vikt (kg)

819.028 Clear 0.22

819.029 Tinted 0.22

Dessa hjälmmonterade hörselskydd passar ett brett utbud av hjälmar 
inklusive BIG BEN® UltraLite, MSA V Guard, JSP Helmets, Centurion 
Hjälmar och Petzl-hjälmar.

26 SNR (db) hörselskydd.

Art Nr Vikt (kg)

819.030 0.32

BIG BEN® ULTRALITE SKYDDSHJÄLM BIG BEN® SKYDDSHJÄLM VISIR

BIG BEN® HÖRSELSKYDD
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• Helt justerbara ben- och axelremmar
• Elastiska benremmar
• Atrium spännen för extra komfort och extra rörelse
• Integrerat registrerings- och inspektionssystem
• 2-punkts främre och bakre förankring
• Ytterligare förankringsstomme bak för användning av 

tröghetsrullar
• Integrerad komfort axel- och benkuddar

Art Nr Storlek Vikt (kg)

819.100 XXS 1.60

819.101 XS/M 1.62

819.102 M/XL 1.74

819.103 2XL 1.76

819.104 3XL 1.82

• Material: Polyester, Polyeten, Aluminium
• Bandmaterial: Polyeten
• Ultra Light - väger bara 1 kg
• Levereras med unikt snabb infästningsbar ställningskrok
• Certifierad enligt EN 360 2002

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.105 1.80 1.10

Nyckelbandet består av dubbla infällbara element som gör det 
möjligt för användare att minimera fritt fallavstånd genom noggrant 
val av förankringspunkter. Utformad för att ansluta till den bakre 
helkroppsselens fallspärrpunkt via skruvkopplingsanslutningen 
och lokaliseras på selen via kardborreförslutningarna på 
energiabsorbentpaketet.

De kraftiga ställnings krokarna i aluminium har utformats för att stoppa 
skador på händerna. Den unika formen ger ett positivt grepp och håller 
knogarna fria från ställningsröret.

Certifierad enligt EN 360 2002.

(Testad även enligt EN 355 fallfaktor 2 som överskrider nuvarande 
indragbar standard.)

Fördelar:
• Storlek: 2m
• Material: Polyester, Polyeten, Aluminium.
• Selensband: Polyeten.
• Räddnings ögla: Ja.
• 100% säkerhet för 140 kg användare.
• Ultra Lätt - väger bara 2,4 kg
• Levereras med unika snabbställningsbrettöppningar till 

byggnadsställningar

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.106 2.00 1.50

BIG BEN® FALLSKYDDSSELE  FALLSKYDDSBLOCK

BIG BEN®  Y-INFÄLLBAR FALLSKYDDSLINA

Enkel elastisk kopplingslina med stötdämpare och Aluminium 
Ställningskrok. Uppfyller EN35555.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.107 2.00 0.92

819.108 1.75 0.95

819.109 1.50 0.98

BIG BEN® FALLSKYDDSLINA

Dubbel elastisk kopplingslina med stötdämpare och 2st Aluminium 
Ställningskrok. Uppfyller EN35555.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.110 2.00 1.6

819.111 1.75 1.5

819.112 1.50 1.4

BIG BEN®  Y-FALLSKYDDSLINA
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Perfekt för förankring av fallskydd block öppnar 56 mm.

Art Nr Demension (mm) Vikt (kg)

819.146 57 0.68

Används som en säkerhetssele vid åtkomst till taket tillsammans med 
fallskyddslina och förankringslänk. Lätt, kraftigt komposithölje

• Lättvikt.
• Komposithölje med hög falldämpnings effekt.
• Galvaniserad stålkabel.
• Levereras med fallindikator.
• EN 360.

Art Nr Längd (m) Kapacitet (kg) Vikt (kg)

919.147 10 140 5.02

919.148 15 140 5.74

919.149 20 140 10.28

919.150 28 140 10.84

Används som tillbehör för horisontell användning av fallskyddsblock 
och ansluts till din fallskyddssele och taknocks wiren via karbinen.

Art Nr Demension (mm) Vikt (kg)

919.151 3.30 × 40 0.88

KOPPLINGSLÄNK

BIG BEN® FALLSKYDDSBLOCK

BIG BEN® FALLSKYDDSLINA (stål)

Kan användas vid manuell nedstigning (självräddning) eller räddning 
av tredje part. Extremt lätt och kompakt - 20 m kit väger bara 1,3 kg 
inklusive väskan! Mycket enkel att använda. Minimal utbildning krävs. 
Andra nedfartslängder tillgängliga 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 60 m, 80 m 
eller 110 m.

Tillgänglig med ett urval av legerade kopplingar eller kopplingar i 
rostfritt stål (offshoreanvändning) Idealisk räddningssats för kran, 
vindturbin, ställning, skopa lastbil & torn räddning/evakuering.

Uppfyller EN3411.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

819.034 30.00 1.6

trauma band påse fästs på fallskyddselen. I händelse av ett fall öppna 
blixtlåset som släpper en rem c / w en karabina som kan vara ansluten 
till motsatt sida av fallskyddsselen för att skapa en slinga. 

Att kliva in i öglan kommer att lindra trycket på benen och förhindra 
effekterna av trauma i händelse av fall.

Den har ett motstånd upp till 20 kN, men för att garantera säkerheten i 
användningen är begränsad för endast en användare med en maximal 
vikt på 150 kg.

Art Nr Max belastning (kg) Vikt (kg)

819.135 150.0 0.36

Lång hållbarhet, åtsittande ställningshandskar. EN388: 2016 certifierad.

Art Nr Storlek Vikt (kg)

818.031 M 0.112

818.032 L 0.123

818.033 XL 0.137

BIG BEN® RÄDDNINGS- OCH EVAKUERINGSSATS I PÅSE

BIG BEN® TRAUMA BAND

BIG BEN® MONTAGEHANSKE, VINTER



The BIG BEN innovative lighting solution is designed to fit quickly and 
BIG BEN® innovativa belysningslösning är utformad för att passa 
snabbt och säkert till alla typer av byggnadsställningar och andra 
industriella applikationer. Denna batteridrivna produkt ger en enkel, 
robust och manipuleringssäker lösning för det ökande behovet av att 
tydligt belysa ställnings- och konstruktionsområden.

Den här fotocellaktiverade produkten ger 360° ljus med längre 
batteritid, särskilt under sommarmånaderna när du sannolikt kommer 
att lämna jobbet innan det blir mörkt och blir ljust innan du kommer 
tillbaka nästa dag.

• Använder 2 × AA-standardbatterier (ingår)
• Batterilivslängd - Cirka 6 månader
• Belysningstyp - LED × 2, kapacitet på minst 1100 mCd
• 360° polykarbonatlins för maximal sikt
• Inget behov av nätanslutning
• Integrerad fotocell (aktiverad av mörker)
• Alternativ strömbrytare
• Monteringsfäste ingår (passar på 48,3 mm rör)
• Robust polykarbonat lämpligt för industriella applikationer
• Sexkantsskruvar (medföljer verktyget)
• Enkelt att installera eller flytta med hjälp av monteringsfästen
• Tät mot damm och vatten

Art Nr Färg Vikt (kg)

818.036 Vit 0.38

818.037 Orange 0.38

818.038 Röd 0.38
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C5-klassade handskar är tillverkade av ett extra lätt glasfibergarn 
för högsta snittskydd och dubbelbelagda med sandskumnitril som 
kombinerar maximalt snittmotstånd och fingerfärdighet med långvarigt 
grepp.

Den patenterade fästpunkten är konstruerad direkt i handsken och har 
en belastningsgrad för alla verktyg som väger upp till 2,3 kg. Ultra 
Armor TPR bakskydd skyddar bäraren från stötar och knackar på 
baksidan av handen.

Art Nr Storlek Vikt (kg)

818.006 S 0.245

818.007 M 0.265

818.008 L 0.285

818.009 XL 0.315

818.010 2XL 0.345

C5-klassade handskar är tillverkade av ett superlätt HPPE-stickat 
foder och dubbelbelagd med sandskumnitril, som kombinerar maximalt 
snittmotstånd och fingerfärdighet med långvarigt grepp. Detta är en 
handske som är konstruerad för att hålla.

Art Nr Storlek Vikt (kg)

818.011 S 0.175

818.012 M 0.185

818.013 L 0.190

818.014 XL 0.200

818.015 2XL 0.205

Fäst dina handskar på verktygsbältet eller kläderna när du inte 
använder dem.

Art Nr Vikt (kg)

818.016 0.01

GRIPPS® C5 FLEXILITE IMPACT MKII GLOVES

GRIPPS® C5 MONTERINGSHANDSKE MED D-RING

 SÄKERHETSHÅLLARE FÖR HANDSKE (plastic)

Gör ditt nästa jobb till ett smart jobb med BIG BEN® Reflex skydd

• Kläms helt enkelt fast runt röret
• Återanvändbar gång på gång
• Passar alla ställningsrör
• Inget behov av att knyta eller tejpa
• Hög kvalitet & hållbar
• Smart lätt att rengöra

Vit/specialfärger och längder finns också. Kan skrivas ut med ditt 
företagsnamn.

Art Nr Färg Vikt (kg)

818.039 Röd/Vit 0.04

818.040 Gul/Svart 0.04

BIG BEN® VARNINGSLAMPOR

BIG BEN® REFLEX SKYDD
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Packa, transportera och förvara till exempel kederdukar, 
fackverkbalkar, taknockar, takavslutar, talksöd, takkonsoler och 
rälsbalkar (se sida 10).

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.653 1.20 × 0.65 × 1.00 13.9

209.803 1.20 × 0.80 × 1.00 14.6

209.226 1.20 × 2.25 × 1.00 30.4

209.651 1.20 × 0.65 × 0.74 12.1

209.801 1.20 × 0.80 × 0.74 12.8

209.225 1.20 × 2.25 × 0.74 29.0

Ger skydd mot damm och regn utan att höja temperaturen mycket inne 
i ställningen. Säkras snabbt och enkelt med buntband eller intäcknings 
klämma. Avståndet mellan de perforerade hålen är 5 cm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

912.070 3.30 × 100 23.1

Ger skydd mot damm, regn och utomhustemperaturer. Säkras snabbt 
och enkelt med Fäststroppar. Avståndet mellan de perforerade hålen är 
20 cm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

913.180 3.30 × 40 23.8

STÄLLNINGSVÄV (tektilväv)

STÄLLNINGSDUK (nätväv)

Multielastisk Fäststroppar med växel. Används för att fästa Kederdukar, 
ställningsväv och ställningsdukar.

Art Nr Längd (m) Vikt (kg)

920.001 0.20 0.02

FÄSTSTROPPAR (gummi)

Används tillsammans med universalränna för att avleda regnvatten. 
Rännstorlek 125 mm.

Art Nr Mutterstorlek (mm) Vikt (kg)

554.023 23 2.1

Finns även i en mutterstorlek på 21 mm (UK) och 22 mm (7/8" Nordamerika).

HÄCK (aluminium/stål)

RÄNNKROK (stål)

Möjliggör transport av två O-Horisontaler, PSI-Bommar, PSI-Plankor, 
MonZon Räcke™ or MonZon Sparklister™ med en längd av 75 eller 100 
cm efter varandra.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.010 0.65 × 0.70 2.5

209.011 0.80 × 0.70 2.6

209.012 2.25 × 0.70 3.8

Häcken kommer väl till hands vid transport eller lagerhållning. Kan 
staplas på transport häckar  stål & aluminium med bredd 65 resp 80 
cm.

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.652 1.20 × 0.65 × 0.77 56.3*

209.802 1.20 × 0.80 × 0.77 60.6*

Skapar en palllåda med skiljeplattor för transport av Spiror, 
O-Horisontalser, PSI-Bommar eller MonZon Sparklister™ med en 
maxlängd på 100 cm. Även perfekt för små eller obundet föremål 
som t.ex Bottenskruvar, Startkransar, Väggfäste, Kopplingar och 
Spirskarvar. 

Art Nr Dimension (m) Vikt (kg)

209.020 1.20 × 0.80 × 0.74 34.5

AVDELNINGSTÖD (aluminium)

NÄTHÄCKAR (aluminium)

PLÅT KIT TILL HÄCK (aluminium)
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Vindtunnelsimulering och hållfasthetsberäkningar i Autodesk Robot® ger dig enkelt alla vindbelastningar enligt EN-1991-4

Analysera resultatet med SCAFFCAD™ i enlighet med de europeiska kraven i SS-EN 16508: 2015.

– Spara     tid, Gör det rätt!

Med SCAFFCAD™ Design-, konstruktions- och beräkningsverktygen levererar vi en komplett lösning för ditt byggnads- och väderskyddsprojekt.

SCAFFCAD™ INCLUDERAR:
• Utforma ditt ställningsprojekt från din .pdf eller 3D-modell.
• Designa, konstruera, beräkna och verifiera byggnadsställningen och väderskyddet som en hel konstruktion enligt 

kraven från Arbetsmiljöverkets senaste krav (2013:4) samt europeiska standarderna SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 
och SS-EN 16508:2015.

• Lägg till snö-, direkt-, punkt- och dödlaster.
• Lägg till en vindbelastningssimulering enligt EN-1991-4.
• Verifiera utformningen med tredje gradens FEM-analys.
• Få en optimerad materialspecifikation (BOM).
• Beräkning av arbetstid.
• Exportera 2D- och 3D-ritningar till .PDF-, .XLSX-, .DWF-, .DWG-, .IAM- och .NWD-filer.
• Designen kan också enkelt delas med andra via en länk. Med ett klick kan användare studera 3D-modeller, 

ritningar och (BOM) i Autodesk Viewer i en webbläsare. De kan också utforska och markera direkt i modellen och 
kommentera lösningen, som sedan kan granskas av kollegor eller konsulter med tillgång till den länkade modellen.

• Design, konstruktion, beräkning och verifiering kan göras för alla projekt med FRAME®, MODULAR LIGHT®, 
MODULAR®, NO LIMIT™, PROTECT IT™, BILLBOARD™ och EVENT® .

Vindtunnelsimulering och alla andra belastningar tillsammans med Autodesk Robot® gör det möjligt att beräkna både 
ställning och väderskydd enligt EN-1991-4 i enlighet med kraven i SS-EN 16508:2015.

En användare license av SCAFFCAD™-Design inbegriper en tvådagarskurs och certifiering.
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Tjänster Ingenjörskonst

Svensk konstruktion

MonZon tillhandahåller ställnings- och väderskyddssystem 
i aluminium som löser problem och samtidigt ger en torr 
arbetsmiljö på arbetsplatser jorden runt. Vi förstår att varje 
projekt måste anpassas utifrån de krav som finns och att 
de inte kan stöpas i en och samma form som passar alla. 
MonZon tillhandahåller en heltäckande lösning för alla dina 
ställningsbehov:

• Arbetsställningar för byggare
• Byggnadsställningar för fasadarbeten
• Ställningar för industrier
• Hängställningar för broar och varvsindustrin
• Väderskydd
• Dockningssystem för flygplan
• Tillträdesställningar

Ställningar och väderskydd till försäljning
Alla produkter från MonZon uppfyller de högsta 
standarderna för säkerhet och driftsäkerhet som gör att 
våra aluminiumställningar har ett mycket gott rykte jorden 
runt. På grund av vår globala räckvidd kan vi erbjuda 

skräddarsydda köpalternativ som passar alla kunders 
enskilda ställningsbehov. När du köper en ställning från 
MonZon kan du förvänta dig:

• Konkurrenskraftig prissättning på nytt ställningsmaterial.
• Inga initiala kostnader vid godkänd kredit.
• Överlägsen kundtjänst.
• Stränga kvalitetskontroller och försäkringspolicyer.
• Regelbunden materialtestning för att uppfylla globala 

krav.
• 10 års garanti på alla aluminiumdelar.

MonZon ser till att en arbetsplats är säker att arbeta på 
genom att garantera säkra, robusta och pålitliga lösningar. 
Låt oss hjälpa dig att hitta en lösning som uppfyller dina 
behov. Om du har frågor som rör köp av ställningar är du 
välkommen att kontakta oss här via webbplatsen eller via 
någon av våra distributörer. Våra representanter pratar med 
dig om dina behov, går igenom olika anpassningsalternativ 
och diskuterar finansieringsalternativ.

Komponenterna i alla systemen har utvecklats med hjälp av de senaste 3D-CAD-verktygen och FE-analyser har utförts under 
produktutvecklingsprocessen.

FE-analys av förbindelsemoment för Horisontal/Spira (My+).FE-analys av MonZon Räcke™ (enhetligt fördelad belastning).

När du köper en ställning från MonZon går du in 
i en samarbetsprocess med våra yrkeskunniga 
tillämpningstekniker. Vi vet att arbetet med att ta fram en 
byggnadsställning är en fin balans mellan erfarenhet, teknik 
och konstruktion. Vi anpassar alla projekt så att de passar 
dina specifika krav. Våra erfarna tekniker pratar med dig om 
dina specifika ställningsbehov, hur din arbetsplats ser ut och 
vilka säkerhetskrav som finns. Efter detta samtal är vi väl 
rustade för att utforma och ta fram en komplett lösning som 
löser dina specifika behov.

• Arbetar du på en byggnad med en unik konstruktion? 
Vi kan göra en kundanpassad ställningslösning som 
passar dessa parametrar.

• Arbetar du med ett projekt med strikta och rigorösa 
säkerhetsföreskrifter? Vi säkerställer att din 
ställning uppfyller alla relevanta standarder, inklusive 
SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1, SS-EN 16508:2015, AS/
NZS 1567.1.2010, AS/NZS 1567.3.2015, ANSI SC100-
5/05, CSA S269.2 och OSHA.

• Arbetar du på ett kommunalt projekt i en tätbefolkad 
stadsmiljö? Vi tar fram en ställning som fungerar 
inom stränga utrymmesbegränsningar. 

Vi kan vara till hjälp i alla dessa utmanande situationer 
och inte endast för att vårt team med tekniker arbetar med 
kraftfulla verktyg, utan också för att våra teammedlemmar 
har unika erfarenheter som ställningsmontörer. Vi har 
förståelse för de utmaningar som du står inför och vet 
vad vi kan göra för att hjälpa till att lösa de problem som 
uppkommer gällande ställningar.

Beprövad ingenjörsvetenskap
MonZons ingenjörer använder branschens mest avancerade 
konstruktionsprogram för att utveckla och ta fram 
ställningskonstruktioner och materiallistor, inklusive:

• AutoCAD 2D, 3D och 4D.
• AutoCAD-insticksprogram som Revit och BIM för att 

bygga informationsmodeller.
• Autodesk Inventor 3D.
• Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
• SOLIDWORKS för produktkonstruktion och animeringar.
• MonZon SCAFFCAD™ för unika och anpassningsbara 

komponenter, för att ta fram materiallistor, 
arbetstimmar, analysera olika arbets- och 
snöbelastningar samt vindtunnelsimulering. 
Integrerar med AutoCAD och Autodesk Robot.

Om du vill undersöka hur ett ställningssystem som uppfyller 
alla dina unika behov tas fram är du välkommen att kontakta 
oss eller ringa till ett lokalt kontor i din närhet. Sedan pratar 
vi tillsammans om vilka utmaningar du står inför och vilken 
lösning som skulle fungera för dig.
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Teknisk Support Utbildning

En av våra supporttjänster är en rapport med nödvändiga hållfasthetsberäkningar som bekräftar alla laster enligt din lokala standard SS-EN 
12810-1, SS-EN 12811-1, SS-EN 16508:2015, AS/NZS 1576.3, ANSI SC100-5/05 och/eller CSA S269.2.

Upphovsrätt © 2022 Mon.Zon Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna. info@monzon.se

MonZons tekniska expertkunskap inom ställningar
Vårt nätverk av tekniska experter inom teknisk design och 
tillverkning erbjuder stödjande projektinformation, inklusive 
beräknande programlösningar, bedömning av lösningar på 
plats och rekommendationer.

MonZons dokumentation
Vi tillhandahåller aktuella monteringsanvisningar och övrigt 
material som täcker hela omfattningen av vårt tekniska team 
för att stödja våra partners och kunder.

Utbildnings intyg
Kontakta MonZon eller din lokala representant för mer 
information och information.

All participants get a Certificate of Completion.

När du köper NO LIMIT™ ställningssystem eller PROTECT 
IT™ väderskyddssystem får du mer än bara utrustning. Du 
får också ta del av fördelarna med vårt företags unikt breda 
och djupa expertkunskap. Med NO LIMIT™ får du en ställning 
av högsta kvalitet som är lätt och kan byggas i olika vinklar. 
Du får också ett heltäckande lära känna-program som ett 
stöd för dig att utnyttja din nya investering till max.

Vi levererar inte bara din ställning eller ditt väderskydd 
och lämnar dig att själv fixa resten. Istället erbjuder vi 
ett heltäckande lära känna-program där du och dina 
medarbetare får lära er hur det nya systemet ska monteras, 
användas och demonteras på bästa sätt.

• Support på plats oavsett var. Vi skickar regelbundet 
ut utbildare till avlägsna platser i världen för att 
tillhandahålla den support som våra kunder behöver 
och vi kan göra detsamma för dig.

• Vi förbereder våra introduktionskurser på engelska 
så att alla kan vara med från början vilket är viktigt 
på alla arbetsplatser där arbetet pågår. Om dina 
medarbetare kommer från olika länder och talar olika 
språk försöker vi vara behjälpliga med en översättare 
så att du inte behöver oroa dig för att en del av 
medarbetarna går miste om nödvändig utbildning.

Dessutom har både NO LIMIT™ och PROTECT IT™ båda 
ett antal fördelar. För entreprenörer eller projektledare 
som står inför tuffa deadlines är förmågan att snabbt 
montera ställningen eller väderskyddet, sedan demontera 
det och montera det igen på annat sätt för att klara av 
olika behov ovärderlig. Vi förstår dock att det bland dina 
medarbetare finns olika erfarenheter, däribland veteraner 
och sådana som nästintill är nybörjare. Till och med dina 
erfarna medarbetare kan sakna kunskap om specifika 
delar i systemet som du har köpt. Det är därför vårt 
utbildningsprogram är en ovärderlig del av paketet som du 
får när du köper en produkt från MonZon.

Vad som ingår i MonZons  
ställningsmonteringsutbildning
I vår ställningsbyggnadsutbildning ingår våra lära 
känna-program som är utformade för att ge dig och dina 
medarbetare den information som ni behöver för att på 
ett säkert och bra sätt använda ert nya system. Vi visar 
bokstavligen hur monteringen av det nya systemet ska 
göras från ruta ett tills allt är klart samt förklarar varje 
steg i monteringsprocessen på ett sätt som säkerställer 
att dina medarbetare kan använda systemet på ett säkert 
sätt. Med MonZons utbildningskurs kan du förvänta dig:

• Anpassade alternativ utifrån dina behov. Dessa 
lära känna-workshops passar inte alla. Istället 
är de specialgjorda utifrån ditt specifika projekt. 
I utbildningskursen pekar vi på alla unika 
egenskaper som MonZon NO LIMIT™-ställningar 
eller MonZon PROTECT IT™-väderskydd har så att 
du verkligen kan utnyttja deras fulla potential.

Local access to our Training Centers.

MonZons tekniska team
Vi tillhandahåller anvisningar på plats och problemlösning 
tillsammans med råd om själva arbetet. Tillsammans 
säkerställer den yrkeserfarenhet och kunskap som våra 
experter besitter inom ingenjörskonst och teknik att 
kunderna får absolut maximal produktivitet, hastighet, 
säkerhet och anpassningsbarhet från MonZons komponenter 
på varje enskilt jobb. På förfrågan undertecknar en ingenjör 
en teknisk rapport med konstruktionsberäkningar för att 
verifiera och garantera konstruktionen. Handla av MonZon 
och du får en livslång investering i tekniskt kunnande, 
expertis och förstklassiga supporttjäns

Att arbeta med MonZon innebär mycket mer än bara beprövad ställnings- och tillgångsutrustning; det innebär att arbeta med 
människor som har teknisk expertkunskap när det gäller byggnadsställningar och insikt i branschen världen över.


