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Szanowni Państwo,

systemy zabezpieczeń SECUMAX, dzięki swojej 

wszechstronności zastosowania i wysokiej jakości 

wykonania elementów, zyskały zaufanie licznego grona 

klientów, wśród których można spotkać największe firmy 

budowlane w kraju. Nasze zabezpieczenia od wielu lat 

chronią życie i zdrowie pracowników podczas wykonywania 

prac budowlanych.

Szeroka gama rozwiązań i ciągły rozwój produktów,  

pozwala nam, wspólnie z Klientem, zoptymalizować 

wybrane rozwiązania zarówno pod względem technicznym, 

jak i ekonomicznym. Nasi doradcy techniczni i projektanci 

są do Państwa dyspozycji na wszystkich etapach realizacji 

inwestycji. Dzięki uruchomieniu magazynu dzierżaw 

sprzętu BHP, można korzystać z zalet systemów SECUMAX,  

bez potrzeby inwestowania w jego zakup. 

Mamy nadzieję, że Forbuild pozostanie Państwa solidnym i profesjonalnym partnerem. 

Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przyniesie wymierne rezultaty związane 

bezpośrednio ze zdrowiem i życiem ludzkim.

                                                                                             

                                

                                                  Dostarczamy technologię, doświadczenie i wysoką jakość.

                                                                              Budowanie z nami zapewnia sukces.
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budowy w jego formie i postaci należy uznać za  otwory w ścianach zewnętrznych obiektu 
jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc pracy budowlanego, stropach lub inne, których dolna 
ze wskazaniem na szczególnie wysoki poziom krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
ryzyka. Przyczyną znacznej części wypadków stropu lub pomostu,Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
może być również przebywanie na wysokości  pozostawione w czasie wykonywania robót 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
w miejscach przeznaczonych do innych celów, w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, niewłaściwa koordynacja różnych prac, balkony, szyby dźwigów, również powinny być 
poz. 401), które weszło w życie 19 września zagrożenie czynnikami zewnętrznymi i inne. zabezpieczone balustradą ochronną, o której 
2003 r., osoby przebywające na stanowiskach Z tego powodu w 2003 roku minister mowa powyżej.

infrastruktury wydał rozporządzenie, które pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

określa, że osoby podczas wykonywania robót 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być Balustrady są podstawowym środkiem ochrony 
budowlanych znajdujące się na wysokości co zbiorowej. Należy je stosować podczas zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, zabezpieczania stanowisk pracy, dróg poprzez stosowanie balustrad ochronnych.
powinny być zabezpieczone przed upadkiem komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów Balustrada powinna składać się z deski 
z wysokości (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401, w ścianach i stropach. Bezpieczna balustrada krawężnikowej o wysokości ≥ 0,15m i poręczy 
§ 133.1).składa się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
W związku z powyższym wg. przepisów dla i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 

Pomiędzy poręczą i deską krawężnikową potrzeb zapobiegania wypadkom stosuje się 1,1 m oraz poręczy pośredniej umieszczonej na 
powinna być umieszczona w połowie wysokości dwie grupy środków ochrony: wysokości 0,55 m. Wymagania szczegółowe 
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być  środki ochrony zbiorowej,dotyczące balustrad w zakresie wytrzymało-
wypełniona w sposób uniemożliwiający  środki ochrony indywidualnej.ściowym reguluje norma PN-EN 13374 - 
wypadnięcie osób. tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi 

budynków.

Bariery powinny być stabilne, trwale 
Środki ochrony zbiorowej chronią pracownika przymocowane do elementów konstrukcyjnych 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje bądź grupę pracowników przed niebez-i  odpowiednio wytr zymałe na napór  
się przed rozpoczęciem robót budowlanych piecznymi i  szkodl iwymi czynnikami pracownika. Najważniejsza jest wytrzymałość 
w zakresie m. in.: występującymi pojedynczo lub łącznie materiału, z którego jest zrobiona poręcz. 

w środowisku pracy, będące rozwiązaniami  Z uwagi na łatwość w montażu najczęściej 
 przygotowania dróg komunikacyjnych dla technicznymi stosowanymi na otwartym używa się do tego celu desek drewnianych. 

wózków i taczek, usytuowanych nad poziomem terenie, w pomieszczeniach pracy jak również Ważne jest, aby nie były nadłamane i miały 
terenu powyżej 1 m, które muszą być przy maszynach i innych urządzeniach. dostateczną grubość, która pozwoli wytrzymać 
zabezpieczone balustradą ochronną, Rozwiązania techniczne umożliwiające napór dorosłego człowieka. W przeciwnym razie 

 zaopatrzenia przejść (o pochyleniu większym ochronę, to bariery, osłony lub takie urządzenia, bariera może stanowić dodatkowe zagrożenie. 
niż 15%) w listwy umocowane poprzecznie, które spełniają jedną lub więcej z niżej Kolejną kwestią jest sposób montażu. Ideałem 
w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub wymienionych funkcji:jest montowanie barier na specjalnych 
w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

przeznaczonych do tych celów uchwytach .
z co najmniej  jednostronnym zabezpieczeniem  zapobiegają dostępowi do stref Współczesne systemy balustrad różnią się 
w postaci balustrad ochronnych, niebezpiecznych,między sobą typem mocowania słupków. Do 

 zabezpieczenia wyjść z magazynów oraz  powstrzymują ruch elementów  najczęściej stosowanych zalicza się:
przejść pomiędzy budynkami wychodzących na niebezpiecznych, zanim pracownik 
drogi za pomocą poręczy ochronnych znajdzie się w strefie niebezpiecznej,   system szczękowy, 
umieszczonych na wysokości 1,1 m,    system kotwiony do podłoża,  nie pozwalają na ruch elementów 

 odgrodzenia balustradami ochronnymi strefy   system mocowany do półek dwuteownika, niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje 
niebezpiecznej, w której istnieje zagrożenie  system mocowany do słupów i elewacji. się w strefie niebezpiecznej,
spadania przedmiotów z wyso kości.

 zapobiegają naruszeniu normalnych 
Dzięki zastosowaniu wymienionych systemów warunków pracy maszyn i innych urządzeń 
(np. poprzez kotwienie do innego elementu niż technicznych,
strop) pracownik ma możliwość pracy  nie pozwalają na uaktywnienie innych Osoby przebywające na stanowiskach pracy, 
z pełnym dostępem do krawędzi (np. wykonanie czynników niebezpiecznych lub znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od 
obróbki blacharskiej na dachu) mając na szkodliwych.poziomu podłogi lub ziemi, powinny być 
uwadze to, że jest w pełni bezpieczny. 

zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 

poprzez zamontowanie barier ochronnych. 
Największa liczba upadków z wysokości (jak  Środki ochrony indywidualnej to wszelkie Dotyczy to zarówno przejść i dojść do tych 
informują statystyki publikowane przez GUS) środki noszone lub trzymane przez pracownika stanowisk oraz do klatek schodowych. Inne 
związanych jest z niewłaściwym stanem w celu jego ochrony przed jednym lub większą 

miejsca, które mogą wystąpić podczas 
czynnika materialnego, w tym urządzeń liczbą zagrożeń związanych z występowaniem 

wykonywania robót na wysokości wymagające zabezpieczających. Głównym powodem jest niebezpiecznych lub szkodliwych czynników 
stosowania zabezpieczeń w postaci balustrad niewłaściwa stateczność i wytrzymałość w środowisku pracy, w tym również wszelkie 
ochronnych to m.in.: konstrukcji, na której przebywają pracownicy. akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. 

Innymi czynnikami sprawczymi są ukryte wady Powinny być stosowane, gdy nie da się uniknąć  otwory w stropach takie jak szyby windowe czy 
oraz niewłaściwe użytkowanie (zainstalowanie, sytuacji, w których wykonywanie wielu otwory klatek schodowych wokół których 
zamocowanie, uchwycenie, trzymanie, czynności możliwe jest jedynie przy ich użyciu prowadzone są roboty lub do których możliwy 
zabezpieczenie) wymaganego do przeprowa- (np. podczas demontażu ochron zbiorowych). jest dostęp ludzi, 
dzenia czynności służbowych sprzętu. Plac 
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 Środki ochrony indywidualnej, aby zapewnić ochrony indywidualnej. Co należy rozumieć, że 

wystarczającą i skuteczną ochronę powinny: zabezpieczenia indywidualne powinno się sto-
 być odpowiednio dobrane do istniejącego sować, gdy zabezpieczenia grupowe nie mogą 

zagrożenia oraz uwzględniać warunki na danym być technicznie stosowane. Rozwiązania indy-
stanowisku; widualne można stosować w wyjątkowych sytu-

 uwzględniać wymagania ergonomii oraz acjach, które wymagają właściwych kroków dla 
w możliwie minimalnym stopniu powodować zapewnienia należytej ochrony pracowników.
niedogodności związane z ich noszeniem 

(masa, gabaryty, regulacja, rozmiary),

  być dopasowane do siebie – podczas łączenia 

kilku środków ze sobą, Do miejsc szczególnie niebezpiecznych zalicza 

być stosowane zgodnie z przeznaczeniem się pracę na dachach. Wykonywanie robót 

dekarskich i innych w pobliżu krawędzi dachu i wymogami opisanymi w instrukcji.
płaskiego o nachyleniu do 20% wymaga posia-

dania odpowiedniego zabezpieczenia zapobie-Właściwy dobór środków uzależniony jest od 
gającego upadkowi z wysokości. Do zabez-wielu czynników i musi obejmować jedną 
pieczeń należą środki ochrony zbiorowej z dwóch lub obie na raz funkcje: 
w szczególności bariery, siatki ochronne i siatki zapobieganie upadkom z wysokości poprzez 
bezpieczeństwa oraz środki ochrony indywidu-zastosowanie indywidualnego sprzętu 
alnej. Wykonywanie robót na dachu o nachy-ochronnego ustalającego pozycję podczas 
leniu powyżej 20% wymaga stosowania 

pracy zgodnie z normą PN-EN 358 oraz 
rusztowań ochronnych oraz środków ochrony 

PN-EN 813, 
indywidualnej. 

 powstrzymywanie spadania zgodnie z normą 
Każdy upadek z dachu w najlepszym przypadku 

PN-EN 363
skutkuje poważnymi obrażeniami ciała. Ryzyko 

jest zawsze znaczące, niezależnie od tego czy 
Warunki stosowania ochron powinny być 

wykonywane w tym czasie prace trwały długo, 
określone w instrukcji bezpiecznego wykony-

czy krótko. Wiele ofiar śmiertelnych wypadków 
wania robót oraz być zgodne z oceną ryzyka. 

przebywało na dachu zaledwie przez kilka minut 
Instrukcje powinny być dostępne dla 

w celu „szybkiego sprawdzenia” jakiegoś 
użytkownika, a pracownik powinien być 

elementu lub przeprowadzenia drobnej 
przeszkolony w zakresie ich użytkowania.

naprawy.Należy również przeprowadzać okresowe 
W związku z tym, wydawać by się mogło, że 

kontrole – sprzęt powinien być kontrolowany 
rzeczą oczywistą jest konieczność zabez-

przez użytkownika przed każdym użyciem oraz 
pieczenia stanowiska pracy przed upadkiem 

okresowo przez osobę upoważnioną (zgodnie 
z wysokości. Bardzo ważne jest, by już na etapie 

z wymogami instrukcji), a odpowiedni wpis 
projektowania budynku uwzględnić zainstalo-

dokonany w karcie użytkowania sprzętu. Do tych prac możemy zaliczyć: 
wanie na dachu stałych punktów konstrukcyj-Nie należy przekraczać okresu trwałości –  prowadzenie różnorakich robót budowlanych 
nych, służących do mocowania urządzeń kotwi-każdy środek posiada okres trwałości (datę na dachach, 
czących oraz sprzętu ochrony indywidualnej. ważności) po przekroczeniu którego należy wykonywanie prac remontowo-budowlanych, 
Takie certyfikowane punkty kotwiczące to sprzęt wyeliminować. Oczywiście okres ten  montowanie instalacji technicznych np. 
ogromna inwestycja w przyszłość, ponieważ może ulec skróceniu, jeżeli sprzęt powstrzymał wymienników ciepła, instalacji klimatyzacyjnej, 
będą one wykorzystywane później w celu upadek lub nastąpiło jego uszkodzenie, urządzeń teletechnicznych, 
utrzymania i konserwacji dachów budynków. Należy także przechowywać i konserwować prowadzenie czynności eksploatacyjnych, 
Dla dachów dużych hal i marketów idealnym środki zgodnie z instrukcją producenta.  oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu. 

rozwiązaniem jest montaż trwale zainstalo-

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się: wanego systemu zabezpieczeń przy krawę- Zastosowanie elementów systemu SECUMAX 

 szelki bezpieczeństwa, uprzęże, pasy dziach lub na szczycie dachu. Firma Forbuild Individual umożliwia w zależności od potrzeb 

biodrowe, oferuje swoim klientom właśnie tego typu wykonanie zabezpieczenia indywidualnego 
 linki, rozwiązania. Do tychże potrzeb zostały w oparciu o wymagania normy PN-EN 795. Daje 
 urządzenia samohamujące, opracowane elementy systemu SECUMAX to możliwość zastosowania szelek i pasów 
 amortyzatory spadania,

Individual jako strukturalne punkty kotwiczące bezpieczeństwa, linek ustalających i bezpie-
 pasy bezwładnościowe,

(zgodnie z PN-EN 795), które umożliwiają czeństwa, amortyzatorów bezpieczeństwa, 
 inne środki (np. uprzęże samozaciskowe, 

stosowanie zabezpieczeń indywidualnych oraz zatrzaśników i innych podzespołów. 
linki pomocnicze).

grupowych podczas prowadzenia prac na 

dachach o kącie nachylenia do 10°. Ustawodawca określił, że pierwszeństwo 

w stosowaniu, niezależnie od aktualnego, czy 

zamierzonego stanu stanowisk pracy, powinny 

mieć środki ochrony zbiorowej (techniczne 

środki ochronne) w stosunku do środków 

n

n

n

n

n 

n

n

n n

n

n

n n

n

n

n

n

n

n

 

 

 

 

    

Przepisy ogólne

Zagospodarowanie terenu budowy

Roboty na wysokości

Praca na dachach

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony zbiorowej

1. PRODUKTY

    ▪ Systemy zbrojenia betonu - COMAX, BARTEC

▪ System UNITEC

▪ Zestawy kotwiące MURO-BET

▪ Łączniki balkonowe

▪ Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe

▪ Systemy uszczelniające

▪ Systemy dylatacyjne DEFLEX

▪ Produkty i sprzęt do budowy mostów

▪ Szalunki tracone

▪ Sprzęt budowlany

6
7
8
9
10
11
12
13
14 
15 
16 
17 

    

    
    
    

    
    
    
    
    

4

® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń

INFORMACJE OGÓLNE

4 5



budowy w jego formie i postaci należy uznać za  otwory w ścianach zewnętrznych obiektu 
jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc pracy budowlanego, stropach lub inne, których dolna 
ze wskazaniem na szczególnie wysoki poziom krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
ryzyka. Przyczyną znacznej części wypadków stropu lub pomostu,Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
może być również przebywanie na wysokości  pozostawione w czasie wykonywania robót 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
w miejscach przeznaczonych do innych celów, w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, niewłaściwa koordynacja różnych prac, balkony, szyby dźwigów, również powinny być 
poz. 401), które weszło w życie 19 września zagrożenie czynnikami zewnętrznymi i inne. zabezpieczone balustradą ochronną, o której 
2003 r., osoby przebywające na stanowiskach Z tego powodu w 2003 roku minister mowa powyżej.

infrastruktury wydał rozporządzenie, które pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

określa, że osoby podczas wykonywania robót 1m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być Balustrady są podstawowym środkiem ochrony 
budowlanych znajdujące się na wysokości co zbiorowej. Należy je stosować podczas zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 
najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, zabezpieczania stanowisk pracy, dróg poprzez stosowanie balustrad ochronnych.
powinny być zabezpieczone przed upadkiem komunikacyjnych, krawędzi oraz otworów Balustrada powinna składać się z deski 
z wysokości (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401, w ścianach i stropach. Bezpieczna balustrada krawężnikowej o wysokości ≥ 0,15m i poręczy 
§ 133.1).składa się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
W związku z powyższym wg. przepisów dla i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 

Pomiędzy poręczą i deską krawężnikową potrzeb zapobiegania wypadkom stosuje się 1,1 m oraz poręczy pośredniej umieszczonej na 
powinna być umieszczona w połowie wysokości dwie grupy środków ochrony: wysokości 0,55 m. Wymagania szczegółowe 
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być  środki ochrony zbiorowej,dotyczące balustrad w zakresie wytrzymało-
wypełniona w sposób uniemożliwiający  środki ochrony indywidualnej.ściowym reguluje norma PN-EN 13374 - 
wypadnięcie osób. tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi 

budynków.

Bariery powinny być stabilne, trwale 
Środki ochrony zbiorowej chronią pracownika przymocowane do elementów konstrukcyjnych 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje bądź grupę pracowników przed niebez-i  odpowiednio wytr zymałe na napór  
się przed rozpoczęciem robót budowlanych piecznymi i  szkodl iwymi czynnikami pracownika. Najważniejsza jest wytrzymałość 
w zakresie m. in.: występującymi pojedynczo lub łącznie materiału, z którego jest zrobiona poręcz. 

w środowisku pracy, będące rozwiązaniami  Z uwagi na łatwość w montażu najczęściej 
 przygotowania dróg komunikacyjnych dla technicznymi stosowanymi na otwartym używa się do tego celu desek drewnianych. 

wózków i taczek, usytuowanych nad poziomem terenie, w pomieszczeniach pracy jak również Ważne jest, aby nie były nadłamane i miały 
terenu powyżej 1 m, które muszą być przy maszynach i innych urządzeniach. dostateczną grubość, która pozwoli wytrzymać 
zabezpieczone balustradą ochronną, Rozwiązania techniczne umożliwiające napór dorosłego człowieka. W przeciwnym razie 

 zaopatrzenia przejść (o pochyleniu większym ochronę, to bariery, osłony lub takie urządzenia, bariera może stanowić dodatkowe zagrożenie. 
niż 15%) w listwy umocowane poprzecznie, które spełniają jedną lub więcej z niżej Kolejną kwestią jest sposób montażu. Ideałem 
w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub wymienionych funkcji:jest montowanie barier na specjalnych 
w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

przeznaczonych do tych celów uchwytach .
z co najmniej  jednostronnym zabezpieczeniem  zapobiegają dostępowi do stref Współczesne systemy balustrad różnią się 
w postaci balustrad ochronnych, niebezpiecznych,między sobą typem mocowania słupków. Do 

 zabezpieczenia wyjść z magazynów oraz  powstrzymują ruch elementów  najczęściej stosowanych zalicza się:
przejść pomiędzy budynkami wychodzących na niebezpiecznych, zanim pracownik 
drogi za pomocą poręczy ochronnych znajdzie się w strefie niebezpiecznej,   system szczękowy, 
umieszczonych na wysokości 1,1 m,    system kotwiony do podłoża,  nie pozwalają na ruch elementów 

 odgrodzenia balustradami ochronnymi strefy   system mocowany do półek dwuteownika, niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje 
niebezpiecznej, w której istnieje zagrożenie  system mocowany do słupów i elewacji. się w strefie niebezpiecznej,
spadania przedmiotów z wyso kości.

 zapobiegają naruszeniu normalnych 
Dzięki zastosowaniu wymienionych systemów warunków pracy maszyn i innych urządzeń 
(np. poprzez kotwienie do innego elementu niż technicznych,
strop) pracownik ma możliwość pracy  nie pozwalają na uaktywnienie innych Osoby przebywające na stanowiskach pracy, 
z pełnym dostępem do krawędzi (np. wykonanie czynników niebezpiecznych lub znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od 
obróbki blacharskiej na dachu) mając na szkodliwych.poziomu podłogi lub ziemi, powinny być 
uwadze to, że jest w pełni bezpieczny. 

zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 

poprzez zamontowanie barier ochronnych. 
Największa liczba upadków z wysokości (jak  Środki ochrony indywidualnej to wszelkie Dotyczy to zarówno przejść i dojść do tych 
informują statystyki publikowane przez GUS) środki noszone lub trzymane przez pracownika stanowisk oraz do klatek schodowych. Inne 
związanych jest z niewłaściwym stanem w celu jego ochrony przed jednym lub większą 

miejsca, które mogą wystąpić podczas 
czynnika materialnego, w tym urządzeń liczbą zagrożeń związanych z występowaniem 

wykonywania robót na wysokości wymagające zabezpieczających. Głównym powodem jest niebezpiecznych lub szkodliwych czynników 
stosowania zabezpieczeń w postaci balustrad niewłaściwa stateczność i wytrzymałość w środowisku pracy, w tym również wszelkie 
ochronnych to m.in.: konstrukcji, na której przebywają pracownicy. akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. 

Innymi czynnikami sprawczymi są ukryte wady Powinny być stosowane, gdy nie da się uniknąć  otwory w stropach takie jak szyby windowe czy 
oraz niewłaściwe użytkowanie (zainstalowanie, sytuacji, w których wykonywanie wielu otwory klatek schodowych wokół których 
zamocowanie, uchwycenie, trzymanie, czynności możliwe jest jedynie przy ich użyciu prowadzone są roboty lub do których możliwy 
zabezpieczenie) wymaganego do przeprowa- (np. podczas demontażu ochron zbiorowych). jest dostęp ludzi, 
dzenia czynności służbowych sprzętu. Plac 
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 Środki ochrony indywidualnej, aby zapewnić ochrony indywidualnej. Co należy rozumieć, że 

wystarczającą i skuteczną ochronę powinny: zabezpieczenia indywidualne powinno się sto-
 być odpowiednio dobrane do istniejącego sować, gdy zabezpieczenia grupowe nie mogą 

zagrożenia oraz uwzględniać warunki na danym być technicznie stosowane. Rozwiązania indy-
stanowisku; widualne można stosować w wyjątkowych sytu-

 uwzględniać wymagania ergonomii oraz acjach, które wymagają właściwych kroków dla 
w możliwie minimalnym stopniu powodować zapewnienia należytej ochrony pracowników.
niedogodności związane z ich noszeniem 

(masa, gabaryty, regulacja, rozmiary),

  być dopasowane do siebie – podczas łączenia 

kilku środków ze sobą, Do miejsc szczególnie niebezpiecznych zalicza 

być stosowane zgodnie z przeznaczeniem się pracę na dachach. Wykonywanie robót 

dekarskich i innych w pobliżu krawędzi dachu i wymogami opisanymi w instrukcji.
płaskiego o nachyleniu do 20% wymaga posia-

dania odpowiedniego zabezpieczenia zapobie-Właściwy dobór środków uzależniony jest od 
gającego upadkowi z wysokości. Do zabez-wielu czynników i musi obejmować jedną 
pieczeń należą środki ochrony zbiorowej z dwóch lub obie na raz funkcje: 
w szczególności bariery, siatki ochronne i siatki zapobieganie upadkom z wysokości poprzez 
bezpieczeństwa oraz środki ochrony indywidu-zastosowanie indywidualnego sprzętu 
alnej. Wykonywanie robót na dachu o nachy-ochronnego ustalającego pozycję podczas 
leniu powyżej 20% wymaga stosowania 

pracy zgodnie z normą PN-EN 358 oraz 
rusztowań ochronnych oraz środków ochrony 

PN-EN 813, 
indywidualnej. 

 powstrzymywanie spadania zgodnie z normą 
Każdy upadek z dachu w najlepszym przypadku 

PN-EN 363
skutkuje poważnymi obrażeniami ciała. Ryzyko 

jest zawsze znaczące, niezależnie od tego czy 
Warunki stosowania ochron powinny być 

wykonywane w tym czasie prace trwały długo, 
określone w instrukcji bezpiecznego wykony-

czy krótko. Wiele ofiar śmiertelnych wypadków 
wania robót oraz być zgodne z oceną ryzyka. 

przebywało na dachu zaledwie przez kilka minut 
Instrukcje powinny być dostępne dla 

w celu „szybkiego sprawdzenia” jakiegoś 
użytkownika, a pracownik powinien być 

elementu lub przeprowadzenia drobnej 
przeszkolony w zakresie ich użytkowania.

naprawy.Należy również przeprowadzać okresowe 
W związku z tym, wydawać by się mogło, że 

kontrole – sprzęt powinien być kontrolowany 
rzeczą oczywistą jest konieczność zabez-

przez użytkownika przed każdym użyciem oraz 
pieczenia stanowiska pracy przed upadkiem 

okresowo przez osobę upoważnioną (zgodnie 
z wysokości. Bardzo ważne jest, by już na etapie 

z wymogami instrukcji), a odpowiedni wpis 
projektowania budynku uwzględnić zainstalo-

dokonany w karcie użytkowania sprzętu. Do tych prac możemy zaliczyć: 
wanie na dachu stałych punktów konstrukcyj-Nie należy przekraczać okresu trwałości –  prowadzenie różnorakich robót budowlanych 
nych, służących do mocowania urządzeń kotwi-każdy środek posiada okres trwałości (datę na dachach, 
czących oraz sprzętu ochrony indywidualnej. ważności) po przekroczeniu którego należy wykonywanie prac remontowo-budowlanych, 
Takie certyfikowane punkty kotwiczące to sprzęt wyeliminować. Oczywiście okres ten  montowanie instalacji technicznych np. 
ogromna inwestycja w przyszłość, ponieważ może ulec skróceniu, jeżeli sprzęt powstrzymał wymienników ciepła, instalacji klimatyzacyjnej, 
będą one wykorzystywane później w celu upadek lub nastąpiło jego uszkodzenie, urządzeń teletechnicznych, 
utrzymania i konserwacji dachów budynków. Należy także przechowywać i konserwować prowadzenie czynności eksploatacyjnych, 
Dla dachów dużych hal i marketów idealnym środki zgodnie z instrukcją producenta.  oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu. 

rozwiązaniem jest montaż trwale zainstalo-

Do środków ochrony indywidualnej zalicza się: wanego systemu zabezpieczeń przy krawę- Zastosowanie elementów systemu SECUMAX 

 szelki bezpieczeństwa, uprzęże, pasy dziach lub na szczycie dachu. Firma Forbuild Individual umożliwia w zależności od potrzeb 

biodrowe, oferuje swoim klientom właśnie tego typu wykonanie zabezpieczenia indywidualnego 
 linki, rozwiązania. Do tychże potrzeb zostały w oparciu o wymagania normy PN-EN 795. Daje 
 urządzenia samohamujące, opracowane elementy systemu SECUMAX to możliwość zastosowania szelek i pasów 
 amortyzatory spadania,

Individual jako strukturalne punkty kotwiczące bezpieczeństwa, linek ustalających i bezpie-
 pasy bezwładnościowe,

(zgodnie z PN-EN 795), które umożliwiają czeństwa, amortyzatorów bezpieczeństwa, 
 inne środki (np. uprzęże samozaciskowe, 

stosowanie zabezpieczeń indywidualnych oraz zatrzaśników i innych podzespołów. 
linki pomocnicze).

grupowych podczas prowadzenia prac na 

dachach o kącie nachylenia do 10°. Ustawodawca określił, że pierwszeństwo 

w stosowaniu, niezależnie od aktualnego, czy 

zamierzonego stanu stanowisk pracy, powinny 

mieć środki ochrony zbiorowej (techniczne 

środki ochronne) w stosunku do środków 
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Przepisy ogólne

Zagospodarowanie terenu budowy

Roboty na wysokości

Praca na dachach

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony zbiorowej

1. PRODUKTY

    ▪ Systemy zbrojenia betonu - COMAX, BARTEC

▪ System UNITEC

▪ Zestawy kotwiące MURO-BET

▪ Łączniki balkonowe

▪ Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe

▪ Systemy uszczelniające

▪ Systemy dylatacyjne DEFLEX

▪ Produkty i sprzęt do budowy mostów

▪ Szalunki tracone

▪ Sprzęt budowlany
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 W ten sposób zabezpiecza się również otwory 

w stropach i ścianach, balkony, szyby dźwigowe 

na których prowadzone są roboty, lub na których 

możliwy jest dostęp ludzi. 

Mimo podejmowanych czynności często na 

budowie pojawiają się nieprawidłowości, które 

występują przy robotach na wysokości, tj: 

 prowadzenie robót budowlanych bez projektu 

bezpiecznej organizacji robót,

  brak poinformowania pracowników o ryzyku 

zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

 brak udokumentowanych odbiorów 

rusztowań przed oddaniem ich do eksploatacji,

   brak specjalistycznego szkolenia, 

 brak skutecznego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami na wysokości, 

  zabezpieczenia montowane są dopiero po 

zakończeniu wykonywania niebezpiecznych 

prac.

Naj lepszym sposobem bezp iecznego 
 Dz. U. 2012 nr 0, poz. 911 W sprawie wykazu Najczęstsze stwierdzane nieprawidłowości prowadzenia procesu budowlanego jest 

typów budowli przeznaczonych do prowadzenia podczas kontroli robót torowych w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem pracy, czyli 
ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczo- przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeń-uwzględnianie takich aspektów związanych 
nych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz stwa pracy – przeprowadzonych w 2013 r. z pracą jak:
typów pojazdów kolejowych, na które są dotyczyły: braku lub niewłaściwego  ustalanie zagrożeń i możliwości ich 
wydawane świadectwa dopuszczenia do  robót budowlanych zlikwidowania, 
eksploatacji typu, dla wyrobów: „tymczasowe 23,66%.  zastosowania odpowiednich środków 
balustrady ochronne” nie są wymagane W wyniku przeprowadzonych kontroli zasto-w celu ochrony, 
i wydawane świadectwa dopuszczenia do sowano środki prawne w postaci:  kontrolowanie istniejącego stanu bhp oraz 
eksploatacji.  363 decyzje usunięcia uchybień , w tym 21 instruowanie pracowników w tym zakresie. 
Prace w obszarze torowisk należą do bardzo decyzji wstrzymujących prace,

niebezpiecznych ze względu na możliwość  145 wniosków w wystąpieniach,Podstawowym narzędziem do właściwej 
utraty zdrowia lub życia, które zagrożone jest  29   mandatów   karnych   na   kwotę   łączną organizacji pracy oraz doboru wszelkiego 
przez poruszające się na czynnych torowiskach 34 tyś zł.rodzaju środków profilaktycznych jest ocena 
pojazdy szynowe. Liczne kontrole przepro- W trakcie kontroli przewidzianych w 2014 r. ryzyka zawodowego. Zastosowane oceny środki, 
wadzone przez Państwową Inspekcje Pracy w zakresie ograniczenia zagrożeń zawodowych w tym techniczne środki zabezpieczające przed 
w roku 2013 wskazują na przyczyny nieprawidło- pracowników wykonujących roboty torowe upadkiem z wysokości, powinny zapewniać 
wości na stanowiskach pracy, które wynikały szczególna uwaga zwrócona zostanie na bezpieczne warunki pracy. Udokumentowana 
głównie z tolerowania przez osoby sprawujące zagadnienia: właściwej ogólnej organizacji ocena ryzyka powinna być systematycznie 
nadzór odstępstw od przepisów i zasad pracy, prawidłowej koordynacji robót w zakresie analizowana i aktualizowana (np. gdy na rynku 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegóło- bhp pomiędzy wykonawcami na tych samych pojawiają się środki ochrony, w których 
wych instrukcji kolejowych, w szczególności odcinkach robót kolejowych, właściwego zastosowano nowe rozwiązania techniczne lub 
dotyczących właściwego przygotowania przygotowania pracowników do wykonywania pojawiają się dodatkowe zagrożenia). Ponadto 
pracowników do wykonywania pracy w sposób pracy oraz wyposażenia stanowisk pracy ogólny stan rusztowań, zwłaszcza pomostów 
bezpieczny oraz zabezpieczania i oznakowania w niezbędne urządzenia ochronne, a także i barier ochronnych powinien być sprawdzany 
miejsc prowadzenia robót torowych. prawidłowego nadzoru w zakresie zapewnienia codziennie, przed rozpoczęciem pracy.
Prace modernizacyjne zlecane przez spółkę pracownikom wymaganego poziomu bezpie-

PKP PLK S.A. obok głównego wykonawcy robót czeństwa i ochrony zdrowia.

świadczyło wielu podwykonawców. Zakres 

prowadzonych prac obejmował całościową Firma Forbuild SA wychodząc naprzeciw 

modernizację linii kolejowych lub bieżące wymaganiom dotyczącym zabezpieczenia prac Istniej dwa dokumenty odnoszące się do 
utrzymanie nawierzchni kolejowej, w tym m.in.: na kolei, posiada w swojej ofercie system wymogów dotyczących zabezpieczenia 
przebudowa nawierzchni torowej z remontem zabezpieczeń na torowisku SECUMAX Rail. stanowisk pracy podczas wykonywania prac na 
międzytorzy i ułożeniem nowego toru Składa się z trzech podstawowych elementów: torowiskach:
sz lakowego,  wymiana szyn,  wymiana uchwytu do szyn kolejowych, słupka barierki 

podkładów, remonty peronów na przystankach oraz deski zabezpieczającej. Połączenie detali  Instrukcja Id-18, 
osobowych, roboty drogowo-torowe na mostach tworzy kompletną balustradę ochronną 

i wiaduktach. pełniącą rolę tymczasowego zabezpieczenia 

Państwowa Inspekcja Pracy w roku 2013 bocznego podczas remontu lub modernizacji 

skontrolowała 93 zakłady (zatrudniające łącznie linii kolejowych. Dzięki regulacji na uchwycie 

ok. 17 tys. osób), wykonujące roboty na możliwe jest wykonanie bariery ochronnej 

odcinkach linii kolejowych należących do PKP w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru.

PLK S.A.
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zabezpie-

czenia i oznakowania

Wytyczne zabezpieczenia 

miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu 

pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100km/h, będąca załącznikiem 

do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK SA 

z dnia 31.08.2010 r.

Roboty ziemne

Przy organizowaniu pracy na wysokości kierownik 

budowy ma obowiązek zapewnić odpowiednie 

środki ochrony, które zagwarantują bezpieczne 

warunki pracy. Właściwie przyjęte kryteria 

zapewniają bezpieczne przemieszczanie 

i wykonywanie wszelkich czynności zawodowych 

i innych przez wszystkich pracowników. 

Zastosowane środki muszą być skuteczne, aby 

powstałe rozwiązania zapobiegały upadkowi 

i obrażeniom osób zatrudnionych na wysokości. 

Należy przewidzieć takie rozmieszczenie ciągów 

komunikacyjnych do miejsc pracy na wysokości 

w szczególności pomiędzy stropami, platformami, 

kładkami lub pomostami w obu kierunkach, aby 

nie powstało dodatkowe ryzyko upadku. Z kolei 

stosując wejście z wykorzystaniem lin i sprzętu do 

ustalenia pozycji pracownika, należy mu zapewnić 

siedzisko z odpowiednim wyposażeniem. Ruch 

SECUMAX Individual pozwala również na do których zalicza się m.in. otwory w stropach, i praca na poszczególnych kondygnacjach 

budynku również wymaga zastosowania realizację tymczasowej bariery ochronnej sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej 

tymczasowych systemów zabezpieczeń na spełniającej wymagania normy PN-EN 13374. itd.   
krawędzi. Jest to środek ochronny bardzo często  Ponadto pracodawca jest odpowiedzialny za: W strukturalne punkty kotwiczące montowane są 
stosowany. Bariera składa się z deski  przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego standardowe uchwyty systemowe (uchwyty 
krawężnikowej o wysokości 150 mm i górnej przy wykonywanych pracach, boczne), a następnie w uchwyty systemowe 
poręczy ochronnej. Górne poręcze umieszcza  się    likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstania, wkładane są słupki barierek wraz z deskami 

 stosowanie nowoczesnych rozwiązań na wysokości 1,10 m, natomiast w rusztowaniach balustradowymi. W ten sposób można w szybki 
systemowych na wysokości 1,00 m. Wolną technicznych, i łatwy sposób uzyskać tymczasowe zbiorowe 

 nadawanie priorytetu środkom ochrony przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

a poręczą górną wypełnia się dolną poręczą zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, 

   instruowanie pracowników w zakresie bhp, zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości. 

 informowanie o istniejących zagrożeniach, Zarówno deska krawężnikowa jak i poręcze 

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi muszą być zamocowane do słupków 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 

chronić ich będą środki ochrony indywidualnej osadzonych w stosownych, zależących od 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

oraz przekazanie informacji o zasadach ich okoliczności, uchwytów. Uchwyty montowane 
ostrzegawcze. Oprócz tego:

stosowania, są bezpośrednio do konstrukcyjnych elementów 
 wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie gdy nośnych budynku i budowli. w czasie prowadzenia robót ziemnych 

jednocześnie w tym samym miejscu wykonują 
(wykonywanie  wykopów)  w mie jscach 

pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 
niebezpiecznych oraz ogólnie dostępnych dla 

pracodawców.   
osób niezatrudnionych przy tych robotach muszą 

być ustawione balustrady ochronne, na których 

powinny być umieszczone napisy ostrzegawcze, 

a w nocy światła ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Barierki ochronne powinny być 

ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu, a ich górna poręcz powinna być 

umieszczona na wysokości 1,1 m nad terenem,

 w przypadku przykrycia wykopu, zamiast 

zabezpieczeń, o których mowa powyżej, teren 

robót można oznaczyć za pomocą słupków oraz lin 

lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych 

wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 

1 m od krawędzi wykopu, lecz to rozwiązanie 

można stosować tylko w przypadku wykonywania 

małych wykopów.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie 

odpowiednich środków zabezpieczających 

polegających m.in. na stosowaniu urządzeń 

ochronnych takich jak osłony krawędzi 

(balustrady ochronne, siatki bezpieczeństwa) oraz 

oznakowanie stref i miejsc niezabezpieczonych, 
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 W ten sposób zabezpiecza się również otwory 

w stropach i ścianach, balkony, szyby dźwigowe 

na których prowadzone są roboty, lub na których 

możliwy jest dostęp ludzi. 

Mimo podejmowanych czynności często na 

budowie pojawiają się nieprawidłowości, które 

występują przy robotach na wysokości, tj: 

 prowadzenie robót budowlanych bez projektu 

bezpiecznej organizacji robót,

  brak poinformowania pracowników o ryzyku 

zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

 brak udokumentowanych odbiorów 

rusztowań przed oddaniem ich do eksploatacji,

   brak specjalistycznego szkolenia, 

 brak skutecznego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami na wysokości, 

  zabezpieczenia montowane są dopiero po 

zakończeniu wykonywania niebezpiecznych 

prac.

Naj lepszym sposobem bezp iecznego 
 Dz. U. 2012 nr 0, poz. 911 W sprawie wykazu Najczęstsze stwierdzane nieprawidłowości prowadzenia procesu budowlanego jest 

typów budowli przeznaczonych do prowadzenia podczas kontroli robót torowych w zakresie zarządzanie bezpieczeństwem pracy, czyli 
ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczo- przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeń-uwzględnianie takich aspektów związanych 
nych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz stwa pracy – przeprowadzonych w 2013 r. z pracą jak:
typów pojazdów kolejowych, na które są dotyczyły: braku lub niewłaściwego  ustalanie zagrożeń i możliwości ich 
wydawane świadectwa dopuszczenia do  robót budowlanych zlikwidowania, 
eksploatacji typu, dla wyrobów: „tymczasowe 23,66%.  zastosowania odpowiednich środków 
balustrady ochronne” nie są wymagane W wyniku przeprowadzonych kontroli zasto-w celu ochrony, 
i wydawane świadectwa dopuszczenia do sowano środki prawne w postaci:  kontrolowanie istniejącego stanu bhp oraz 
eksploatacji.  363 decyzje usunięcia uchybień , w tym 21 instruowanie pracowników w tym zakresie. 
Prace w obszarze torowisk należą do bardzo decyzji wstrzymujących prace,

niebezpiecznych ze względu na możliwość  145 wniosków w wystąpieniach,Podstawowym narzędziem do właściwej 
utraty zdrowia lub życia, które zagrożone jest  29   mandatów   karnych   na   kwotę   łączną organizacji pracy oraz doboru wszelkiego 
przez poruszające się na czynnych torowiskach 34 tyś zł.rodzaju środków profilaktycznych jest ocena 
pojazdy szynowe. Liczne kontrole przepro- W trakcie kontroli przewidzianych w 2014 r. ryzyka zawodowego. Zastosowane oceny środki, 
wadzone przez Państwową Inspekcje Pracy w zakresie ograniczenia zagrożeń zawodowych w tym techniczne środki zabezpieczające przed 
w roku 2013 wskazują na przyczyny nieprawidło- pracowników wykonujących roboty torowe upadkiem z wysokości, powinny zapewniać 
wości na stanowiskach pracy, które wynikały szczególna uwaga zwrócona zostanie na bezpieczne warunki pracy. Udokumentowana 
głównie z tolerowania przez osoby sprawujące zagadnienia: właściwej ogólnej organizacji ocena ryzyka powinna być systematycznie 
nadzór odstępstw od przepisów i zasad pracy, prawidłowej koordynacji robót w zakresie analizowana i aktualizowana (np. gdy na rynku 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegóło- bhp pomiędzy wykonawcami na tych samych pojawiają się środki ochrony, w których 
wych instrukcji kolejowych, w szczególności odcinkach robót kolejowych, właściwego zastosowano nowe rozwiązania techniczne lub 
dotyczących właściwego przygotowania przygotowania pracowników do wykonywania pojawiają się dodatkowe zagrożenia). Ponadto 
pracowników do wykonywania pracy w sposób pracy oraz wyposażenia stanowisk pracy ogólny stan rusztowań, zwłaszcza pomostów 
bezpieczny oraz zabezpieczania i oznakowania w niezbędne urządzenia ochronne, a także i barier ochronnych powinien być sprawdzany 
miejsc prowadzenia robót torowych. prawidłowego nadzoru w zakresie zapewnienia codziennie, przed rozpoczęciem pracy.
Prace modernizacyjne zlecane przez spółkę pracownikom wymaganego poziomu bezpie-

PKP PLK S.A. obok głównego wykonawcy robót czeństwa i ochrony zdrowia.

świadczyło wielu podwykonawców. Zakres 

prowadzonych prac obejmował całościową Firma Forbuild SA wychodząc naprzeciw 

modernizację linii kolejowych lub bieżące wymaganiom dotyczącym zabezpieczenia prac Istniej dwa dokumenty odnoszące się do 
utrzymanie nawierzchni kolejowej, w tym m.in.: na kolei, posiada w swojej ofercie system wymogów dotyczących zabezpieczenia 
przebudowa nawierzchni torowej z remontem zabezpieczeń na torowisku SECUMAX Rail. stanowisk pracy podczas wykonywania prac na 
międzytorzy i ułożeniem nowego toru Składa się z trzech podstawowych elementów: torowiskach:
sz lakowego,  wymiana szyn,  wymiana uchwytu do szyn kolejowych, słupka barierki 

podkładów, remonty peronów na przystankach oraz deski zabezpieczającej. Połączenie detali  Instrukcja Id-18, 
osobowych, roboty drogowo-torowe na mostach tworzy kompletną balustradę ochronną 

i wiaduktach. pełniącą rolę tymczasowego zabezpieczenia 

Państwowa Inspekcja Pracy w roku 2013 bocznego podczas remontu lub modernizacji 

skontrolowała 93 zakłady (zatrudniające łącznie linii kolejowych. Dzięki regulacji na uchwycie 

ok. 17 tys. osób), wykonujące roboty na możliwe jest wykonanie bariery ochronnej 

odcinkach linii kolejowych należących do PKP w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru.

PLK S.A.
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zabezpie-

czenia i oznakowania

Wytyczne zabezpieczenia 

miejsca robót wykonywanych na torze 

zamkniętym podczas prowadzenia ruchu 

pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100km/h, będąca załącznikiem 

do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK SA 

z dnia 31.08.2010 r.

Roboty ziemne

Przy organizowaniu pracy na wysokości kierownik 

budowy ma obowiązek zapewnić odpowiednie 

środki ochrony, które zagwarantują bezpieczne 

warunki pracy. Właściwie przyjęte kryteria 

zapewniają bezpieczne przemieszczanie 

i wykonywanie wszelkich czynności zawodowych 

i innych przez wszystkich pracowników. 

Zastosowane środki muszą być skuteczne, aby 

powstałe rozwiązania zapobiegały upadkowi 

i obrażeniom osób zatrudnionych na wysokości. 

Należy przewidzieć takie rozmieszczenie ciągów 

komunikacyjnych do miejsc pracy na wysokości 

w szczególności pomiędzy stropami, platformami, 

kładkami lub pomostami w obu kierunkach, aby 

nie powstało dodatkowe ryzyko upadku. Z kolei 

stosując wejście z wykorzystaniem lin i sprzętu do 

ustalenia pozycji pracownika, należy mu zapewnić 

siedzisko z odpowiednim wyposażeniem. Ruch 

SECUMAX Individual pozwala również na do których zalicza się m.in. otwory w stropach, i praca na poszczególnych kondygnacjach 

budynku również wymaga zastosowania realizację tymczasowej bariery ochronnej sufitach, otwory okienne bez stolarki budowlanej 

tymczasowych systemów zabezpieczeń na spełniającej wymagania normy PN-EN 13374. itd.   
krawędzi. Jest to środek ochronny bardzo często  Ponadto pracodawca jest odpowiedzialny za: W strukturalne punkty kotwiczące montowane są 
stosowany. Bariera składa się z deski  przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego standardowe uchwyty systemowe (uchwyty 
krawężnikowej o wysokości 150 mm i górnej przy wykonywanych pracach, boczne), a następnie w uchwyty systemowe 
poręczy ochronnej. Górne poręcze umieszcza  się    likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstania, wkładane są słupki barierek wraz z deskami 

 stosowanie nowoczesnych rozwiązań na wysokości 1,10 m, natomiast w rusztowaniach balustradowymi. W ten sposób można w szybki 
systemowych na wysokości 1,00 m. Wolną technicznych, i łatwy sposób uzyskać tymczasowe zbiorowe 

 nadawanie priorytetu środkom ochrony przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

a poręczą górną wypełnia się dolną poręczą zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, 

   instruowanie pracowników w zakresie bhp, zabezpieczającą przed upadkiem z wysokości. 

 informowanie o istniejących zagrożeniach, Zarówno deska krawężnikowa jak i poręcze 

w szczególności o zagrożeniach, przed którymi muszą być zamocowane do słupków 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 

chronić ich będą środki ochrony indywidualnej osadzonych w stosownych, zależących od 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

oraz przekazanie informacji o zasadach ich okoliczności, uchwytów. Uchwyty montowane 
ostrzegawcze. Oprócz tego:

stosowania, są bezpośrednio do konstrukcyjnych elementów 
 wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie gdy nośnych budynku i budowli. w czasie prowadzenia robót ziemnych 

jednocześnie w tym samym miejscu wykonują 
(wykonywanie  wykopów)  w mie jscach 

pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 
niebezpiecznych oraz ogólnie dostępnych dla 

pracodawców.   
osób niezatrudnionych przy tych robotach muszą 

być ustawione balustrady ochronne, na których 

powinny być umieszczone napisy ostrzegawcze, 

a w nocy światła ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Barierki ochronne powinny być 

ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od 

krawędzi wykopu, a ich górna poręcz powinna być 

umieszczona na wysokości 1,1 m nad terenem,

 w przypadku przykrycia wykopu, zamiast 

zabezpieczeń, o których mowa powyżej, teren 

robót można oznaczyć za pomocą słupków oraz lin 

lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych 

wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 

1 m od krawędzi wykopu, lecz to rozwiązanie 

można stosować tylko w przypadku wykonywania 

małych wykopów.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie 

odpowiednich środków zabezpieczających 

polegających m.in. na stosowaniu urządzeń 

ochronnych takich jak osłony krawędzi 

(balustrady ochronne, siatki bezpieczeństwa) oraz 

oznakowanie stref i miejsc niezabezpieczonych, 
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źródło: Dane statystyczne wg GUS

źródło: Dane statystyczne wg GUS

Z analizy danych na przestrzeni lat wynika, że 

przyczyny wypadków w sektorze budowlanym są 

niezmienne, a statystyki mimo drobnej poprawy 

oscylują na podobnym poziomie.

W grupie najczęstszych okoliczności wypadków 

dominują upadek osoby z wysokości na niższy 

poziom, uderzenie poszkodowanego przez 

spadający z góry przedmiot, ześlizgnięcia się, 

upadki, załamania się czynnika materialnego 

oraz poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek 

osoby na tym samym poziomie.  

Prace na wysokości należą więc do prac 

szczególnie niebezpiecznych,  upadek 

z wysokości jest bardzo częstą przyczyną  

wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych.  

W Europie najczęstszą przyczyną wypadków 

śmiertelnych w sektorze budowlanym są upadki 

z wysokości. Stanowią one w dalszym ciągu 

około 40 % wszystkich wypadków śmiertelnych 

przy pracy. Do pracy na wysokości nie zalicza się stosują się do wymogów bezpieczeństwa 
pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości i higieny pracy, w tym sięgają po nowoczesne 
na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  Spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach i systemowe zabezpieczenia chroniące personel 

 osłonięta jest ze wszystkich stron co najmniej przy pracy w budownictwie: przed upadkiem z wysokości. To właśnie dzięki 
1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami ®takim systemom jak SECUAMX , tragiczne 
oszklonymi,   co trzeci poszkodowany traci życie, statystyki ulegają stopniowej poprawie. Dlatego 

 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub co drugi poszkodowany doznaje ciężkich podczas różnego rodzaju robót budowlanych, 
urządzenia chroniące pracownika przed uszkodzeń ciała. bardzo często wykonywanych na wysokościach, 
upadkiem z wysokości.

muszą być zachowane wyjątkowe środki 

ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia 
Wypadki przy pracy na wysokości często zdrowia i życia pracowników.
powodują śmierć lub trwałe kalectwo.

Upadki ludzi z wysokości ok. 40% wypadków 
 Do najczęstszych przyczyn wypadków należały:

śmiertelnych na budowie
 brak nadzoru, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
 tolerowanie odstępstw od przepisów bhp,

określa, że 52% światowej populacji aż jedną Wypadek może się zdarzyć w każdej chwili  niewłaściwe instrukcje, 
trzecią dorosłego życia przebywa w pracy, i może zostać spowodowany nawet niewielkim  brak szkoleń, 
aktywnie uczestnicząc w wytwarzaniu dóbr dla ruchem lub mało ważną czynnością. dopuszczanie pracowników do pracy 
potrzeb ogółu społeczeństwa. Wykonywaniu z przeciwwskazaniami lekarskimi do 
pracy towarzyszą z reguły niebezpieczne, wykonywania danej pracy lub bez badań 
szkodliwe i uciążliwe czynniki. Obowiązkiem lekarskich, 
pracodawcy jest podejmowanie działań  niewłaściwe zachowanie  pracownika,
(zwłaszcza technicznych i organizacyjnych)  nieznajomość zagrożenia lub jego 
likwidujących lub co najmniej ograniczających lekceważenie 
powodowane przez te czynniki zagrożenia  nieużywanie środków ochrony indywidualnej. 

zawodowe. Na podstawie danych z kart 

wypadków przy pracy zebranych przez GUS 

w I półroczu 2015 roku wydarzyło się 

w budownictwie 1038 wypadków, zaś w całym  

roku 2014 6265 wypadków.  W tym samym 

okresie spadła również liczba wypadków 

śmiertelnych. W I półroczu 2015 roku 

odnotowano 13 wypadków śmiertelnych, zaś 

w całym 2014 roku było ich 55. Poprawie też 

uległa statystyka wypadków ciężkich, w 2014 

roku odnotowano 74 osób poszkodowanych, 

natomiast w I półroczu 2014 roku 22.  

Natomiast wg PIP statystyka poszkodowanych 

na terenie budowy przy upadkach z wysokości 

wskazuje, iż w 2014 roku doszło do 240 

wypadków; w tym 30 śmiertelnych i 80 ciężkich, 

zaś w I półroczu 2015 roku doszło do 65 

wypadków; w tym 10 śmiertelnych i 22 ciężkich. 

Fakt ten świadczy, że firmy budowlane nauczone 

wnioskami z poprzednich lat coraz częściej 

n

n 

Uwaga! 

Pamiętaj!

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Tragiczna statystyka

Koszty wypadków przy pracy środki ochrony zbiorowej, bowiem wykluczają ograniczyć znaczne straty z tytułu wypadków 

one wolę  pracownika w stosowaniu przy pracy, co z kolei przyczynia się do wzrostu 

Wypadki przy pracy stanowią również duże zabezpieczeń. Zgodnie z §1 załącznika nr 2 zysków. Dlatego bacznie obserwując metody 

obciążenia finansowe dla każdego przed- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki pracy, reagują na potrzeby klientów a także 

siębiorstwa, niezależnie od profilu działalności Społecznej w sprawie ogólnych przepisów mając przede wszystkim na uwadze bezpie-

czy wielkości. W sektorze budowlanym koszty bezpieczeństwa i higieny pracy środki ochrony czeństwo na budowie, szeroko pojmowaną 

tych wypadków stanowią przeciętnie 3% indywidualnej powinny być stosowane jedynie w jakość i konkurencyjność cenową firma Forbuild 

rocznego obrotu sektora. Inwestowanie w sprzęt sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń wprowadziła i stale rozwija dwa systemy 

BHP pozwala przedsiębiorstwom ograniczyć lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za zabezpieczeń na krawędzi – SECUMAX 

straty z tytułu wypadków przy pracy, co z kolei pomocą środków ochrony zbiorowej lub i SECUMAX Individual, które w połączeniu 

przyczynia  się do wzrostu zysku z inwestycji. odpowiedniej organizacji pracy. z wiedzą i doświadczeniem naszych doradców 

Właściwe rozpoznanie zagrożeń tymi Z obserwacji i analiz naszej firmy działającej na technicznych oraz wykorzystaniem systemów 

czynnikami i związanego z nimi ryzyka stanowi polskim rynku już kilkanaście lat, wynika, że CAD w celu analizowania projektów klientów 

podstawę do podejmowania różnorodnych poprzez  stosowanie odpowiedniego systemu umożliwiają zaproponowanie każdemu z nich  

działań profilaktycznych. zabezpieczeń na krawędzi można  w znaczący rozwiązania, które będzie najrozsądniejsze 

Pracodawcy, a także pracownicy, zatrudnieni sposób zminimalizować prawdopodobieństwo w danym przypadku.

w małych i średnich przedsiębiorstwach, którzy wypadku  – co również ma swoje potwierdzenie 

samodzielnie podejmują się oceny ryzyka w statystykach. Tym samym inwestowanie 

zawodowego, powinni dokładnie przeana- w bezpieczeństwo pozwala przedsiębiorstwom 

lizować miejsce pracy i określić, co mogłoby 

spowodować wypadek lub niekorzystnie 

wpływać na ich zdrowie oraz przebywających 

i pracujących wspólnie innych osób.

Według Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Łodzi, każdego dnia ma miejsce około 100-u 

wypadków podczas prowadzenia prac 

budowlanych uznawanych jako ciężkie i lekkie.

Warto zatem zastanowić się czy prosty rachunek 

ekonomiczny nie jest wystarczający do zmiany 

w podejściu do bezpieczeństwa. 

Pamiętajmy, że gdy na budowie dojdzie do 

wypadku to nadzór ponosi odpowiedzialność za 

niedopilnowanie obowiązków. Mowa jest nie 

tylko o odpowiedzialności z tytułu wykroczenia, 

ale także odpowiedzialności karnej.

Obowiązujące przepisy stanowią, że pierwszeń-

stwo w zabezpieczeniu pracowników mają 

1. PRODUKTY

    ▪ Systemy zbrojenia betonu - COMAX, BARTEC

▪ System UNITEC

▪ Zestawy kotwiące MURO-BET

▪ Łączniki balkonowe

▪ Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe

▪ Systemy uszczelniające

▪ Systemy dylatacyjne DEFLEX

▪ Produkty i sprzęt do budowy mostów

▪ Szalunki tracone

▪ Sprzęt budowlany
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Z analizy danych na przestrzeni lat wynika, że 

przyczyny wypadków w sektorze budowlanym są 

niezmienne, a statystyki mimo drobnej poprawy 

oscylują na podobnym poziomie.

W grupie najczęstszych okoliczności wypadków 

dominują upadek osoby z wysokości na niższy 

poziom, uderzenie poszkodowanego przez 

spadający z góry przedmiot, ześlizgnięcia się, 

upadki, załamania się czynnika materialnego 

oraz poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek 

osoby na tym samym poziomie.  

Prace na wysokości należą więc do prac 

szczególnie niebezpiecznych,  upadek 

z wysokości jest bardzo częstą przyczyną  

wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych.  

W Europie najczęstszą przyczyną wypadków 

śmiertelnych w sektorze budowlanym są upadki 

z wysokości. Stanowią one w dalszym ciągu 

około 40 % wszystkich wypadków śmiertelnych 

przy pracy. Do pracy na wysokości nie zalicza się stosują się do wymogów bezpieczeństwa 
pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości i higieny pracy, w tym sięgają po nowoczesne 
na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  Spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach i systemowe zabezpieczenia chroniące personel 

 osłonięta jest ze wszystkich stron co najmniej przy pracy w budownictwie: przed upadkiem z wysokości. To właśnie dzięki 
1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami ®takim systemom jak SECUAMX , tragiczne 
oszklonymi,   co trzeci poszkodowany traci życie, statystyki ulegają stopniowej poprawie. Dlatego 

 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub co drugi poszkodowany doznaje ciężkich podczas różnego rodzaju robót budowlanych, 
urządzenia chroniące pracownika przed uszkodzeń ciała. bardzo często wykonywanych na wysokościach, 
upadkiem z wysokości.

muszą być zachowane wyjątkowe środki 

ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia 
Wypadki przy pracy na wysokości często zdrowia i życia pracowników.
powodują śmierć lub trwałe kalectwo.

Upadki ludzi z wysokości ok. 40% wypadków 
 Do najczęstszych przyczyn wypadków należały:

śmiertelnych na budowie
 brak nadzoru, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
 tolerowanie odstępstw od przepisów bhp,

określa, że 52% światowej populacji aż jedną Wypadek może się zdarzyć w każdej chwili  niewłaściwe instrukcje, 
trzecią dorosłego życia przebywa w pracy, i może zostać spowodowany nawet niewielkim  brak szkoleń, 
aktywnie uczestnicząc w wytwarzaniu dóbr dla ruchem lub mało ważną czynnością. dopuszczanie pracowników do pracy 
potrzeb ogółu społeczeństwa. Wykonywaniu z przeciwwskazaniami lekarskimi do 
pracy towarzyszą z reguły niebezpieczne, wykonywania danej pracy lub bez badań 
szkodliwe i uciążliwe czynniki. Obowiązkiem lekarskich, 
pracodawcy jest podejmowanie działań  niewłaściwe zachowanie  pracownika,
(zwłaszcza technicznych i organizacyjnych)  nieznajomość zagrożenia lub jego 
likwidujących lub co najmniej ograniczających lekceważenie 
powodowane przez te czynniki zagrożenia  nieużywanie środków ochrony indywidualnej. 

zawodowe. Na podstawie danych z kart 

wypadków przy pracy zebranych przez GUS 

w I półroczu 2015 roku wydarzyło się 

w budownictwie 1038 wypadków, zaś w całym  

roku 2014 6265 wypadków.  W tym samym 

okresie spadła również liczba wypadków 

śmiertelnych. W I półroczu 2015 roku 

odnotowano 13 wypadków śmiertelnych, zaś 

w całym 2014 roku było ich 55. Poprawie też 

uległa statystyka wypadków ciężkich, w 2014 

roku odnotowano 74 osób poszkodowanych, 

natomiast w I półroczu 2014 roku 22.  

Natomiast wg PIP statystyka poszkodowanych 

na terenie budowy przy upadkach z wysokości 

wskazuje, iż w 2014 roku doszło do 240 

wypadków; w tym 30 śmiertelnych i 80 ciężkich, 

zaś w I półroczu 2015 roku doszło do 65 

wypadków; w tym 10 śmiertelnych i 22 ciężkich. 

Fakt ten świadczy, że firmy budowlane nauczone 

wnioskami z poprzednich lat coraz częściej 
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w małych i średnich przedsiębiorstwach, którzy wypadku  – co również ma swoje potwierdzenie 

samodzielnie podejmują się oceny ryzyka w statystykach. Tym samym inwestowanie 

zawodowego, powinni dokładnie przeana- w bezpieczeństwo pozwala przedsiębiorstwom 

lizować miejsce pracy i określić, co mogłoby 

spowodować wypadek lub niekorzystnie 

wpływać na ich zdrowie oraz przebywających 

i pracujących wspólnie innych osób.

Według Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Łodzi, każdego dnia ma miejsce około 100-u 

wypadków podczas prowadzenia prac 

budowlanych uznawanych jako ciężkie i lekkie.

Warto zatem zastanowić się czy prosty rachunek 

ekonomiczny nie jest wystarczający do zmiany 

w podejściu do bezpieczeństwa. 

Pamiętajmy, że gdy na budowie dojdzie do 

wypadku to nadzór ponosi odpowiedzialność za 

niedopilnowanie obowiązków. Mowa jest nie 

tylko o odpowiedzialności z tytułu wykroczenia, 

ale także odpowiedzialności karnej.

Obowiązujące przepisy stanowią, że pierwszeń-

stwo w zabezpieczeniu pracowników mają 

1. PRODUKTY

    ▪ Systemy zbrojenia betonu - COMAX, BARTEC

▪ System UNITEC

▪ Zestawy kotwiące MURO-BET

▪ Łączniki balkonowe

▪ Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe

▪ Systemy uszczelniające

▪ Systemy dylatacyjne DEFLEX

▪ Produkty i sprzęt do budowy mostów

▪ Szalunki tracone

▪ Sprzęt budowlany
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Kiedy pracownik zauważy niebezpieczną sytuację, powinien natychmiast zareagować, a o zaistniałym zagrożeniu powinien poinformować 

przełożonego. 

Jeden prosty gest może uratować komuś życie!

             Brak działań zapobiegawczych                                         Wypadek                                                     Rozwiązanie  

 ŚRODKI OCHRONY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NA BUDOWIE 

             Brak działań zapobiegawczych                                         Wypadek                                                     Rozwiązanie  

OCHRONA PRZED UPADKIEM DO WYKOPÓW

90% wypadków, które się zdarzają podczas robot ziemnych, to wpadnięcia do wykopów. Zapobiec tym wypadkom można poprzez 

zainstalowanie platform umożliwiających przejście oraz poprzez wzmocnienie i zabezpieczenie ścian wykopów. 

Nigdy nie wykorzystuj materiałów przeznaczonych na zabezpieczenia do innych celów!

             Brak działań zapobiegawczych                                         Wypadek                                                       Rozwiązanie  
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barierki

Połączenie

na zakład

Zabezpiecznie

połączenia

   Forbuild  z uwzględnieniem  przepisów BHP. Po ułożeniu poręczy i deski krawężnikowej 

W rozstawie słupków do 2,0 m elementy będących zabezpieczeniem bocznym należy 

drewniane stosowane na poręcze i deski  Słupek stanowi główny element systemu opuścić ruchomy uchwyt zabezpieczający deski 
krawężnikowe powinny spełniać wymogi SECUMAX. Przed montażem należy sprawdzić przed wysunięciem ich do góry. Poręcze 
jakościowe (wymienione powyżej), dotyczące stan słupka, który powinien być bez wad i deski krawężnikowe powinny być łączone na 

elementów systemu SECUMAX  wykonanych i uszkodzeń. zakład tylko w przeznaczonym do tego celu 
Słupek osłony bocznej połączony jest z drewna. uchwycie słupka. Deski powinny zachodzić na 

Słupek musi zostać wsunięty w uchwyt  na z konstrukcją nośną za pomocą złącza siebie min. 50 cm, a ich wzajemny zakład 
głębokość min. 150 mm  lub  do wyczuwalnego (uchwytu), którego rodzaj zależy od etapu powinien być wzmocniony gwoździem lub 
oporu.budowy lub sytuacji, w jakiej wykonywane są wkrętem do drewna.

Mocowane poręcze i deska krawężnikowa balustrady ochronne.
stanowiące zabezpieczenie boczne muszą być Montaż odpowiedniego złącza (uchwytu 

zawsze osadzone po wewnętrznej stronie słupka słupka) odbywa się zgodnie z wytycznymi 

w kierunku powierzchni roboczej.i zaleceniami (DTR) opracowanymi przez firmę 

Schemat montażowy

System balustrad ochronnych SECUMAX  

p r z e z n a c z o n y  j e s t  d o  w y ko n y w a n i a  

zabezpieczeń bocznych na krawędziach 

budynków, chroniących ludzi przed upadkiem 

z wysokości.  System spełnia wymogi 

wytrzymałościowe dla klasy A według normy 

PN-EN 13374 – „Tymczasowe systemy 

zabezpieczeń na krawędzi budynków – Opis 

techniczny wyrobu, metody badań”. Według 

ww. normy klasa A definiuje wyroby do 

stosowania w przypadku występowania 

obciążeń statycznych.

Wszystkie elementy wchodzące w skład 
®systemu SECUMAX  firmy Forbuild pokryte są 

trwałą powłoką antykorozyjną co pozwala na 

długą eksploatację tych wyrobów. 

 Przed przystąpieniem do montażu elementów 

barier ochronnych należy sprawdzić ich stan, osoby projektującej system zabezpieczeń na Wymogi jakościowe dotyczące elementów 
zwłaszcza stan słupka barierki oraz elementów budowie, a także dla osób je montujących. systemu wykonanych z drewna
mocujących, które powinny być bez wad oraz Nie stanowią natomiast ścisłych wytycznych, 
widocznych uszkodzeń. Elementy uszkodzone gdyż system zabezpieczeń należy każdorazowo Elementy drewniane stosowane w systemie 
nie mogą być stosowane ani stanowić dostosować do warunków występujących na balustrad ochronnych należy wykonywać 
zabezpieczeń ochronnych. budowie z uwzględnieniem stosowania z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo 

 W czasie montażu, użytkowania oraz przepisów BHP i na tej podstawie wybrać wg PN-EN 14081. Elementy w postaci poręczy 
demontażu barierek ochronnych należy najbardziej racjonalne rozwiązanie górnej i dolnej oraz deski krawężnikowej 
przestrzegać przepisów BHP, a także informacji i  Zamieszczone w tym katalogu zdjęcia powinny być wykonane z tarcicy obrzynanej 
instrukcj i  zawartych w tej  broszurze  i rysunki stanowią tylko przykłady i propozycje klasy nie niższej niż C-18, a ich wymiary nie 
i dokumentacji techniczno-ruchowej. i tak należy je traktować. powinny być mniejsze niż 32 mm grubości i co 
 Podczas montażu balustrad ochronnych   W miarę rozwoju technologii i postępu najmniej 150 mm szerokości. Wymiary desek 

należy używać szelek bezpieczeństwa i lin technicznego zastrzegamy sobie prawo zmian w zabezpieczających oraz klasa wytrzymałości 
®zabezpieczających. systemie SECUMAX . (C 18) zostały dobrane tak, aby przy rozstawie 

Podane w tym katalogu informacje stanowią   Niedopuszczalne jest łączenie elementów słupków barierek spełniały wymagania normy 
®tylko dane techniczne o produkcie oraz systemu SECUMAX  z elementami innych PN-EN 13374. 

wskazówki ogólne o stosowaniu balustrad producentów, gdyż układ taki może być 
ochronnych, które mogą być pomocne dla niebezpieczny dla użytkowników. Wymogi jakościowe dotyczące elementów 

systemu wykonanych ze stali

Elementy stalowe  wchodzące w skład 

systemu balustrad ochronnych SECUMAX  

firmy Forbuild wykonywane są ze stali 

o minimalnej grubości ścianki 3,2 mm. 

Wszystkie elementy zabezpieczone są trwałą 

powłoką antykorozyjną. Słupek barierki oraz 

systemy jego mocowania spełniają wymogi pod 

względem obciążeń statycznych zgodnie 

z normą PN-EN 13374  „Tymczasowe systemy 

zabezpieczeń na krawędzi budynków. Opis  

techniczny wyrobu, metody badań”.
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Deska

zabezpieczająca

Uchwyt

Słupek

barierki

Połączenie

na zakład

Zabezpiecznie

połączenia

   Forbuild  z uwzględnieniem  przepisów BHP. Po ułożeniu poręczy i deski krawężnikowej 

W rozstawie słupków do 2,0 m elementy będących zabezpieczeniem bocznym należy 

drewniane stosowane na poręcze i deski  Słupek stanowi główny element systemu opuścić ruchomy uchwyt zabezpieczający deski 
krawężnikowe powinny spełniać wymogi SECUMAX. Przed montażem należy sprawdzić przed wysunięciem ich do góry. Poręcze 
jakościowe (wymienione powyżej), dotyczące stan słupka, który powinien być bez wad i deski krawężnikowe powinny być łączone na 

elementów systemu SECUMAX  wykonanych i uszkodzeń. zakład tylko w przeznaczonym do tego celu 
Słupek osłony bocznej połączony jest z drewna. uchwycie słupka. Deski powinny zachodzić na 

Słupek musi zostać wsunięty w uchwyt  na z konstrukcją nośną za pomocą złącza siebie min. 50 cm, a ich wzajemny zakład 
głębokość min. 150 mm  lub  do wyczuwalnego (uchwytu), którego rodzaj zależy od etapu powinien być wzmocniony gwoździem lub 
oporu.budowy lub sytuacji, w jakiej wykonywane są wkrętem do drewna.

Mocowane poręcze i deska krawężnikowa balustrady ochronne.
stanowiące zabezpieczenie boczne muszą być Montaż odpowiedniego złącza (uchwytu 

zawsze osadzone po wewnętrznej stronie słupka słupka) odbywa się zgodnie z wytycznymi 

w kierunku powierzchni roboczej.i zaleceniami (DTR) opracowanymi przez firmę 

Schemat montażowy

System balustrad ochronnych SECUMAX  

p r z e z n a c z o n y  j e s t  d o  w y ko n y w a n i a  

zabezpieczeń bocznych na krawędziach 

budynków, chroniących ludzi przed upadkiem 

z wysokości.  System spełnia wymogi 

wytrzymałościowe dla klasy A według normy 

PN-EN 13374 – „Tymczasowe systemy 

zabezpieczeń na krawędzi budynków – Opis 

techniczny wyrobu, metody badań”. Według 

ww. normy klasa A definiuje wyroby do 

stosowania w przypadku występowania 

obciążeń statycznych.

Wszystkie elementy wchodzące w skład 
®systemu SECUMAX  firmy Forbuild pokryte są 

trwałą powłoką antykorozyjną co pozwala na 

długą eksploatację tych wyrobów. 

 Przed przystąpieniem do montażu elementów 

barier ochronnych należy sprawdzić ich stan, osoby projektującej system zabezpieczeń na Wymogi jakościowe dotyczące elementów 
zwłaszcza stan słupka barierki oraz elementów budowie, a także dla osób je montujących. systemu wykonanych z drewna
mocujących, które powinny być bez wad oraz Nie stanowią natomiast ścisłych wytycznych, 
widocznych uszkodzeń. Elementy uszkodzone gdyż system zabezpieczeń należy każdorazowo Elementy drewniane stosowane w systemie 
nie mogą być stosowane ani stanowić dostosować do warunków występujących na balustrad ochronnych należy wykonywać 
zabezpieczeń ochronnych. budowie z uwzględnieniem stosowania z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo 

 W czasie montażu, użytkowania oraz przepisów BHP i na tej podstawie wybrać wg PN-EN 14081. Elementy w postaci poręczy 
demontażu barierek ochronnych należy najbardziej racjonalne rozwiązanie górnej i dolnej oraz deski krawężnikowej 
przestrzegać przepisów BHP, a także informacji i  Zamieszczone w tym katalogu zdjęcia powinny być wykonane z tarcicy obrzynanej 
instrukcj i  zawartych w tej  broszurze  i rysunki stanowią tylko przykłady i propozycje klasy nie niższej niż C-18, a ich wymiary nie 
i dokumentacji techniczno-ruchowej. i tak należy je traktować. powinny być mniejsze niż 32 mm grubości i co 
 Podczas montażu balustrad ochronnych   W miarę rozwoju technologii i postępu najmniej 150 mm szerokości. Wymiary desek 

należy używać szelek bezpieczeństwa i lin technicznego zastrzegamy sobie prawo zmian w zabezpieczających oraz klasa wytrzymałości 
®zabezpieczających. systemie SECUMAX . (C 18) zostały dobrane tak, aby przy rozstawie 

Podane w tym katalogu informacje stanowią   Niedopuszczalne jest łączenie elementów słupków barierek spełniały wymagania normy 
®tylko dane techniczne o produkcie oraz systemu SECUMAX  z elementami innych PN-EN 13374. 

wskazówki ogólne o stosowaniu balustrad producentów, gdyż układ taki może być 
ochronnych, które mogą być pomocne dla niebezpieczny dla użytkowników. Wymogi jakościowe dotyczące elementów 

systemu wykonanych ze stali

Elementy stalowe  wchodzące w skład 

systemu balustrad ochronnych SECUMAX  

firmy Forbuild wykonywane są ze stali 

o minimalnej grubości ścianki 3,2 mm. 

Wszystkie elementy zabezpieczone są trwałą 

powłoką antykorozyjną. Słupek barierki oraz 

systemy jego mocowania spełniają wymogi pod 

względem obciążeń statycznych zgodnie 

z normą PN-EN 13374  „Tymczasowe systemy 

zabezpieczeń na krawędzi budynków. Opis  

techniczny wyrobu, metody badań”.

n

n

n

n n

n n

≥
1
1
0
0

≥
1
5
0

≥
1
5
0

Opis systemu SECUMAX®

Wymogi ogólne

Charakterystyka i zakres stosowania

® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń

INFORMACJE OGÓLNE

14 15



16 17

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



16 17

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



Jeżeli wydaje się Państwu, że ustawienie 

balustrad ochronnych jest niemożliwe lub 

nieuzasadnione (np. przy robotach krótko-

trwałych) to nic bardziej mylnego, gdyż 

system balustrad ochronnych SECUMAX  

firmy Forbuild stwarza wiele możliwości 

szybkiego i prostego montażu zabezpieczeń na 

krawędzi na każdym etapie budowy.
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Uchwyt uniwersalny z zaczepem schodowym

Uchwyt do grodzic

Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe

Uchwyt wkręcany boczny + uchwyt deski krawężnikowej

6

Uchwyt do szalowania nastawny

7

Elementy systemu SECUMAX dają wiele 

możliwości właściwego zabezpieczenia, 

chroniącego przed upadkiem z wysokości 

w budownictwie kubaturowym.
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Uchwyt do prefabrykatów

Uchwyt podestu roboczego

Uchwyt boczny z przedłużką
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Uchwyt stopa

Uchwyt do przewodów

Uniwersalny profil ochronny

Siatka zabezpieczająca

 System SECUMAX z powodzeniem daje się 

wykorzystać przy budowie dróg i mostów. 

2
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Uchwyt przeciwwagowy

Uchwyt wkręcany mostowy

Uchwyt do szybów windowych

Uchwyt do szybów windowych
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Uchwyt do paneli osłonowych Uchwyt do burt samochodowych
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5

Klucz pneumatyczny do uchwytu bocznego

Deska zabezpieczająca

Elementy systemu SECUMAX dają wiele 

możliwości szybkiego, skutecznego i prostego 

montażu zabezpieczeń na krawędzi zarówno dla 

konstrukcji betonowych jaki i stalowych. 

1
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Uchwyt dźwigarkowy śrubowy

Uchwyt do szalowania 650

Uchwyt do konstrukcji stalowych

4
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1
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Listwa PCV na pręty zbrojeniowe

® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

24 25



5

Klucz pneumatyczny do uchwytu bocznego

Deska zabezpieczająca

Elementy systemu SECUMAX dają wiele 

możliwości szybkiego, skutecznego i prostego 

montażu zabezpieczeń na krawędzi zarówno dla 

konstrukcji betonowych jaki i stalowych. 

1

2

3

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy

Uchwyt do szalowania 650

Uchwyt do konstrukcji stalowych

4

5

6

1

2

3

4

6

Listwa PCV na pręty zbrojeniowe

® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

24 25



26 27

®ELEMENTY SYSTEMU SECUMAX



26 27

®ELEMENTY SYSTEMU SECUMAX



n  Uchwyt uniwersalny 

n  Przedłużka słupka

Zaczep schodowy z uchwytem uniwersalnym (jak sama 
nazwa wskazuje), umożliwia montaż barierek ochronnych na 
schodach, w których nie zostały wcześniej zabetonowane 
gniazda uchwytu bocznego oraz z różnych powodów nie jest 
możliwy montaż uchwytów wkręcanych np. ze względu na 
brak możliwości wiercenia otworów pod kotwy.

Zaczep schodowy unieruchamia uchwyt uniwersalny 
założony na bieg schodowy, przez co mimo pochyłej 
konstrukcji biegów schodowych uchwyt ten stanowi stabilną 
podstawę do montażu barier zabezpieczających na 
schodach.

Dla zaczepu schodowego maksymalna grubość elementu 
betonowego nie może przekraczać 200 mm, zaś dla zaczepu 
schodowego 315 grubość biegu schodowego nie może być 
większa niż 315 mm. Uwaga! Inne wykonania zaczepu 
schodowego dostępne są na zamówienie.

Zalety:
montaż barierek ochronnych bez potrzeby ingerencji w konstrukcje schodów

 montaż w dowolnym miejscu biegów schodowych
 prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych przyrządów

n 

n

n

Uchwyt Clip umożliwia wykonanie pomostu 
roboczego w miejscach, gdzie nie można zastosować 
systemowych rusztowań roboczych, a prace muszą 
być przeprowadzone w miejscach takich jak szyby 
windowe, kanały dolotowe. Maksymalne wymiary 
przekroju krawędziaków: 100x200 mm. Długość 
elementu nośnego (bali lub belek) musi być mniejsza 
o 20 mm od szerokości np: szybu windowego.    

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego 1 1,400 BH-SX-00-0-00949

Zaczep schodowy 315 do uchwytu uniwersalnego 1 1,500 BH-SX-00-0-00951

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt Clip 1 1,710 BH-SX-00-0-00918

Gniazdo Clip 1* 0,020 BH-SX-00-0-00895

Gniazdo Clip

Uchwyt Clip

Uchwyt ten podobnie jak uchwyt clip przeznaczony 
jest do wykonywania pomostów roboczych 
w miejscach trudno dostępnych dla standardowych 
rusztowań  m .  in.  w szybach windowych.  
W odróżnieniu od uchwytu clip w przypadku tego 
uchwytu nie ma konieczności osadzania podczas 
betonowania żadnych gniazd montażowych.

Montaż uchwytu polega na wywierceniu w ścianie 
otworów Ø20 w odległości min. 100 mm od krawędzi 
ściany, na głębokość ok. 85 mm i osadzeniu w nich 
uchwytu. Uchwyt przystosowany jest również do 
montażu za pomocą stalowych kotew rozporowych. 
Maksymalna szerokość bali lub krawędziaków do 
osadzenia w uchwycie to 100 mm. Długość elementu 
nośnego musi być mniejsza o ok. 40 mm od szerokości 
np. szybu windowego.

Zalety:

 brak konieczności osadzania gniazd traconych (montażowych) w ścianie
 prosty i łatwy montaż w dowolnym miejscu

n

n
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt podestu roboczego 1 2,400 BH-SX-00-0-00934
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204

150

Zaciskowy uchwyt uniwersalny przeznaczony jest do 
stosowania na poziomych i pochyłych elementach 
konstrukcyjnych np. betonowych stropach, balkonach, 
wspornikach jak również na elementach drewnianych 
i stalowych.

Dzięki regulacji uchwytu możliwe jest mocowanie go na 
elementach o grubości do 440 mm dla uchwytów w wersji 
podstawowej oraz na elementach o grubości do 1000 mm dla 
uchwytu uniwersalnego 1000. 

Zalety:
 prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych 

przyrządów

 ruchome ramię uchwytu zapewnia jego montaż na 
elementach o dowolnej grubości w zakresie do 440 mm dla 
typu podstawowego oraz do 1000 mm dla typu 1000

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt uniwersalny 1 5,340 BH-SX-00-0-00938

Uchwyt uniwersalny 1000 1 7,950 BH-SX-00-0-00939

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Przedłużka  słupka 150 1 1,100 BH-SX-00-0-00907

Przedłużka  słupka 250 1 2,000 BH-SX-00-0-00908

Przedłużka słupka 500 1 2,840 BH-SX-00-0-00910

Przedłużka przeznaczona jest do wydłużenia wysokości 
słupka barierki, tak aby poręcz górna znajdowała się (zgodnie 
z przepisami) na wysokości 1,1 m nad poziomem roboczym. 
Zastosowanie przedłużki słupka może być uzasadnione 
w przypadku montażu słupka w uchwycie bocznym (np. na 
biegach schodowych), a także uchwycie traconym, uchwycie 
do szalowania i uchwycie do szalowania nastawnym.

*Opakowanie: worek 50 szt.

n  Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego

n  Uchwyt CLIP

n  Uchwyt podestu roboczego

n  Słupek barierki

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. 
Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc 
niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.

Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do 
montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz 
w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka 
dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada 
obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty 
desek.

Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe służące do montażu siatek 
zabezpieczających 2200 i 2500 (str.42).

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,960 BH-SX-00-1-00914

Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017

Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016
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 prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych przyrządów

n 

n

n

Uchwyt Clip umożliwia wykonanie pomostu 
roboczego w miejscach, gdzie nie można zastosować 
systemowych rusztowań roboczych, a prace muszą 
być przeprowadzone w miejscach takich jak szyby 
windowe, kanały dolotowe. Maksymalne wymiary 
przekroju krawędziaków: 100x200 mm. Długość 
elementu nośnego (bali lub belek) musi być mniejsza 
o 20 mm od szerokości np: szybu windowego.    

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego 1 1,400 BH-SX-00-0-00949

Zaczep schodowy 315 do uchwytu uniwersalnego 1 1,500 BH-SX-00-0-00951

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt Clip 1 1,710 BH-SX-00-0-00918

Gniazdo Clip 1* 0,020 BH-SX-00-0-00895

Gniazdo Clip

Uchwyt Clip

Uchwyt ten podobnie jak uchwyt clip przeznaczony 
jest do wykonywania pomostów roboczych 
w miejscach trudno dostępnych dla standardowych 
rusztowań  m .  in.  w szybach windowych.  
W odróżnieniu od uchwytu clip w przypadku tego 
uchwytu nie ma konieczności osadzania podczas 
betonowania żadnych gniazd montażowych.

Montaż uchwytu polega na wywierceniu w ścianie 
otworów Ø20 w odległości min. 100 mm od krawędzi 
ściany, na głębokość ok. 85 mm i osadzeniu w nich 
uchwytu. Uchwyt przystosowany jest również do 
montażu za pomocą stalowych kotew rozporowych. 
Maksymalna szerokość bali lub krawędziaków do 
osadzenia w uchwycie to 100 mm. Długość elementu 
nośnego musi być mniejsza o ok. 40 mm od szerokości 
np. szybu windowego.

Zalety:

 brak konieczności osadzania gniazd traconych (montażowych) w ścianie
 prosty i łatwy montaż w dowolnym miejscu

n

n
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt podestu roboczego 1 2,400 BH-SX-00-0-00934
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Zaciskowy uchwyt uniwersalny przeznaczony jest do 
stosowania na poziomych i pochyłych elementach 
konstrukcyjnych np. betonowych stropach, balkonach, 
wspornikach jak również na elementach drewnianych 
i stalowych.

Dzięki regulacji uchwytu możliwe jest mocowanie go na 
elementach o grubości do 440 mm dla uchwytów w wersji 
podstawowej oraz na elementach o grubości do 1000 mm dla 
uchwytu uniwersalnego 1000. 

Zalety:
 prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych 

przyrządów

 ruchome ramię uchwytu zapewnia jego montaż na 
elementach o dowolnej grubości w zakresie do 440 mm dla 
typu podstawowego oraz do 1000 mm dla typu 1000

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt uniwersalny 1 5,340 BH-SX-00-0-00938

Uchwyt uniwersalny 1000 1 7,950 BH-SX-00-0-00939

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Przedłużka  słupka 150 1 1,100 BH-SX-00-0-00907

Przedłużka  słupka 250 1 2,000 BH-SX-00-0-00908

Przedłużka słupka 500 1 2,840 BH-SX-00-0-00910

Przedłużka przeznaczona jest do wydłużenia wysokości 
słupka barierki, tak aby poręcz górna znajdowała się (zgodnie 
z przepisami) na wysokości 1,1 m nad poziomem roboczym. 
Zastosowanie przedłużki słupka może być uzasadnione 
w przypadku montażu słupka w uchwycie bocznym (np. na 
biegach schodowych), a także uchwycie traconym, uchwycie 
do szalowania i uchwycie do szalowania nastawnym.

*Opakowanie: worek 50 szt.

n  Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego

n  Uchwyt CLIP

n  Uchwyt podestu roboczego

n  Słupek barierki

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. 
Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc 
niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.

Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do 
montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz 
w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka 
dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada 
obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty 
desek.

Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe służące do montażu siatek 
zabezpieczających 2200 i 2500 (str.42).

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,960 BH-SX-00-1-00914

Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017

Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016
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Uchwyt wkręcany boczny jest przeznaczony do montażu słupka 
barierki na pionowych powierzchniach elementów roboczych np. 
ciągów schodowych, płyt stropowych etc. Uchwyt wkręca się we 
wcześniej osadzoną kotwę np. Fischer ZYKON FZEA II 14x40 M12 
lub inną dostępną o nie gorszych parametrach wytrzymało-
ściowych. Ustalenie pionowej pozycji tulei mocującej następuje 
poprzez osadzenie dodatkowego kołka w stopie uchwytu. 
Uchwyty rozstawiamy w maksymalnej odległości 2000[mm] 
dokręcając kluczem o rozmiarze s=19 mm momentem ~20 Nm.

Zalety:

 montaż w dowolnym miejscu powierzchni pionowej, przy 
zachowaniu odległości kotwy od krawędzi
umożliwia wykonanie prac murarskich i wykończeniowych na 
poziomych powierzchniach roboczych z zamontowanymi 
uchwytami bocznymi 

n

n 

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu wkręcanego  prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU 

 kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 przy pomocy osadzaka FZED 14 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

 

Zalety

 stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia

 istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne

 kotwa wbijana FZEA II 14x40 M12: wiertło FZUB 14x40  efektywna głębokość kotwienia - 40 mm, gwint - M12, min. głębokość wkręcania gwintu - 
15 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 21 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 50 mm, min. odległość kotwy od krawędzi - 65 mm, min. 
grubość podłoża - 80 mm, min. moment dokręcający - 20 Nm

 do montażu kotwy  FZEA II 14x40 M12 należy używać narzędzia do osadzania FZED 14 plus firmy Fischer

 do montażu można również wykorzystać kotwę firmy Hilti HSC-I M12x60

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

n

n

n

n

n

n

n

n

,

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany boczny 1 1,760 BH-SX-00-0-00944

Kotwa ZYKON FZEA II 14x40 M12 1 - MO-MM-00-0-04409

Osadzak FZED 14 plus 1 - NA-NA-00-0-04800

Wiertło FZUB 14x40 1 - NA-NA-00-0-04860

Uchwyt wkręcany mostowy stosowany jest do zabezpieczania 
krawędzi obiektów inżynierskich, w których przewidziano bariery 
energochłonne, barieroporęcze lub barierki szczebelkowe 
mocowane z użyciem śrub kotwionych o rozstawie 70 mm. 
Wykorzystanie barierek ochronnych w celu zabezpieczenia krawędzi 
mostów, wiaduktów czy wysokich nasypów umożliwia bezpieczne 
wykonywanie wszelkich prac aż do czasu montażu barier stałych. 
Uchwyt przykręcamy nakrętką z użyciem podkładki momentem 
skręcającym o wartości ~20 Nm.

 

Zalety:

 montaż do standardowych śrub kotwionych barier energochłonnych, barieroporęczy lub barierek  

szczebelkowych

 wykorzystanie do budowy bariery ochronnej standardowych elementów systemu SECUMAX 

takich, jak: słupek barierki, przedłużka słupka, deska krawężnikowa i balustradowa 

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany mostowy 1 1,700 BH-SX-00-0-00946

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu wkręcanego  prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU 
 kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 przy pomocy osadzaka EAW H12 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

 

Zalety
 stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia

 istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne
 kotwa wbijana EA II M12: wiertło - 15 mm, min. głębokość otworu - 54 mm, efektywna głębokość kotwienia - 50 mm, długość kotwy - 50 mm, gwint - 

M12, min. głębokość wkręcania gwintu - 12 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 22 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 145 mm, min. 
odległość kotwy od krawędzi - 200 mm, min. grubość podłoża - 120 mm, min. moment dokręcania - 35 Nm

 do montażu kotwy  EA II M 12 należy używać narzędzia do osadzania EAW H12 plus firmy Fischer

 do montażu można również wykorzystać tuleję kotwiącą firmy Hilti HKD-S M12x50

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

n

n

n

n

n

n

n

n

Ø

Wkręcany uchwyt słupka przeznaczony jest do montażu słupka 
barierki na poziomych powierzchniach roboczych np. stropie.

Montaż odbywa się poprzez wkręcenie uchwytu w osadzoną 
wcześniej w podłożu stalową kotwę wbijaną z gwintem 
wewnętrznym np. Fischer EA II M12 lub inną kotwę dostępną na 
polskim rynku o parametrach wytrzymałościowych i użytkowych 
nie gorszych.

Po przykręceniu uchwytu jego podstawa powinna przylegać do 
powierzchni montażu np. stropu.

W przypadku stosowania słupka z użyciem uchwytu wkręcanego 
należy ściśle przestrzegać wymagań producenta kotwy.

Zalety:

 brak potrzeby pozycjonowania uchwytu w momencie wkręcania uchwytu w kotwę
montaż w dowolnym miejscu powierzchni poziomej, przy zachowaniu odległości kotwy od krawędzi

n

n 
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W przypadku stosowania uchwytów bocznych istnieje konieczność 
stosowania dodatkowych uchytów deski krawężnikowej 
przeznaczonych do mocowania bortnic na stropie. Zabezpieczenie to 
wykonywane jest by przeciwdziałać przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów takich jak narzędzia, przyrządy, elementy ekwipunku 
pracowniczego. W tym celu należy wykorzystać uchwyt deski 
krawężnikowej nakładany na wcześniej osadzoną w uchwycie 
bocznym przedłużkę 250.

Zalety:

 pełne zabezpieczenie krawędzi konstrukcyjnych nośnych przed możliwością upadku ciał 
i przedmiotów z wysokości
 prosty montaż bez potrzeby stosowania narzędzi

 pełna zgodność z pozostałymi elementami systemu SECUMAX 

n

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt deski krawężnikowej 1 0,800 BH-SX-00-0-00919

n  Uchwyt wkręcany 

n  Uchwyt deski krawężnikowej 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany 1 1,740 BH-SX-00-0-00943

Kotwa tulejowa EA II M12 1 - MO-MM-00-0-04405

Osadzak EAW H12 plus 1 - NA-NA-00-0-04798

Wiertło SDS Plus 15/160 1 - NA-NA-00-0-04864

n  Uchwyt wkręcany boczny 

n  Uchwyt wkręcany mostowy
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Uchwyt wkręcany boczny jest przeznaczony do montażu słupka 
barierki na pionowych powierzchniach elementów roboczych np. 
ciągów schodowych, płyt stropowych etc. Uchwyt wkręca się we 
wcześniej osadzoną kotwę np. Fischer ZYKON FZEA II 14x40 M12 
lub inną dostępną o nie gorszych parametrach wytrzymało-
ściowych. Ustalenie pionowej pozycji tulei mocującej następuje 
poprzez osadzenie dodatkowego kołka w stopie uchwytu. 
Uchwyty rozstawiamy w maksymalnej odległości 2000[mm] 
dokręcając kluczem o rozmiarze s=19 mm momentem ~20 Nm.

Zalety:

 montaż w dowolnym miejscu powierzchni pionowej, przy 
zachowaniu odległości kotwy od krawędzi
umożliwia wykonanie prac murarskich i wykończeniowych na 
poziomych powierzchniach roboczych z zamontowanymi 
uchwytami bocznymi 

n

n 

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu wkręcanego  prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU 

 kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 przy pomocy osadzaka FZED 14 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

 

Zalety

 stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia

 istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne

 kotwa wbijana FZEA II 14x40 M12: wiertło FZUB 14x40  efektywna głębokość kotwienia - 40 mm, gwint - M12, min. głębokość wkręcania gwintu - 
15 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 21 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 50 mm, min. odległość kotwy od krawędzi - 65 mm, min. 
grubość podłoża - 80 mm, min. moment dokręcający - 20 Nm

 do montażu kotwy  FZEA II 14x40 M12 należy używać narzędzia do osadzania FZED 14 plus firmy Fischer

 do montażu można również wykorzystać kotwę firmy Hilti HSC-I M12x60

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

n

n

n
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany boczny 1 1,760 BH-SX-00-0-00944

Kotwa ZYKON FZEA II 14x40 M12 1 - MO-MM-00-0-04409

Osadzak FZED 14 plus 1 - NA-NA-00-0-04800

Wiertło FZUB 14x40 1 - NA-NA-00-0-04860

Uchwyt wkręcany mostowy stosowany jest do zabezpieczania 
krawędzi obiektów inżynierskich, w których przewidziano bariery 
energochłonne, barieroporęcze lub barierki szczebelkowe 
mocowane z użyciem śrub kotwionych o rozstawie 70 mm. 
Wykorzystanie barierek ochronnych w celu zabezpieczenia krawędzi 
mostów, wiaduktów czy wysokich nasypów umożliwia bezpieczne 
wykonywanie wszelkich prac aż do czasu montażu barier stałych. 
Uchwyt przykręcamy nakrętką z użyciem podkładki momentem 
skręcającym o wartości ~20 Nm.

 

Zalety:

 montaż do standardowych śrub kotwionych barier energochłonnych, barieroporęczy lub barierek  

szczebelkowych

 wykorzystanie do budowy bariery ochronnej standardowych elementów systemu SECUMAX 

takich, jak: słupek barierki, przedłużka słupka, deska krawężnikowa i balustradowa 

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany mostowy 1 1,700 BH-SX-00-0-00946

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu wkręcanego  prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU 
 kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego
 przy pomocy osadzaka EAW H12 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu

 

Zalety
 stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia

 istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne
 kotwa wbijana EA II M12: wiertło - 15 mm, min. głębokość otworu - 54 mm, efektywna głębokość kotwienia - 50 mm, długość kotwy - 50 mm, gwint - 

M12, min. głębokość wkręcania gwintu - 12 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 22 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 145 mm, min. 
odległość kotwy od krawędzi - 200 mm, min. grubość podłoża - 120 mm, min. moment dokręcania - 35 Nm

 do montażu kotwy  EA II M 12 należy używać narzędzia do osadzania EAW H12 plus firmy Fischer

 do montażu można również wykorzystać tuleję kotwiącą firmy Hilti HKD-S M12x50

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.
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Ø

Wkręcany uchwyt słupka przeznaczony jest do montażu słupka 
barierki na poziomych powierzchniach roboczych np. stropie.

Montaż odbywa się poprzez wkręcenie uchwytu w osadzoną 
wcześniej w podłożu stalową kotwę wbijaną z gwintem 
wewnętrznym np. Fischer EA II M12 lub inną kotwę dostępną na 
polskim rynku o parametrach wytrzymałościowych i użytkowych 
nie gorszych.

Po przykręceniu uchwytu jego podstawa powinna przylegać do 
powierzchni montażu np. stropu.

W przypadku stosowania słupka z użyciem uchwytu wkręcanego 
należy ściśle przestrzegać wymagań producenta kotwy.

Zalety:

 brak potrzeby pozycjonowania uchwytu w momencie wkręcania uchwytu w kotwę
montaż w dowolnym miejscu powierzchni poziomej, przy zachowaniu odległości kotwy od krawędzi

n

n 
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W przypadku stosowania uchwytów bocznych istnieje konieczność 
stosowania dodatkowych uchytów deski krawężnikowej 
przeznaczonych do mocowania bortnic na stropie. Zabezpieczenie to 
wykonywane jest by przeciwdziałać przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów takich jak narzędzia, przyrządy, elementy ekwipunku 
pracowniczego. W tym celu należy wykorzystać uchwyt deski 
krawężnikowej nakładany na wcześniej osadzoną w uchwycie 
bocznym przedłużkę 250.

Zalety:

 pełne zabezpieczenie krawędzi konstrukcyjnych nośnych przed możliwością upadku ciał 
i przedmiotów z wysokości
 prosty montaż bez potrzeby stosowania narzędzi

 pełna zgodność z pozostałymi elementami systemu SECUMAX 

n

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt deski krawężnikowej 1 0,800 BH-SX-00-0-00919

n  Uchwyt wkręcany 

n  Uchwyt deski krawężnikowej 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany 1 1,740 BH-SX-00-0-00943

Kotwa tulejowa EA II M12 1 - MO-MM-00-0-04405

Osadzak EAW H12 plus 1 - NA-NA-00-0-04798

Wiertło SDS Plus 15/160 1 - NA-NA-00-0-04864

n  Uchwyt wkręcany boczny 

n  Uchwyt wkręcany mostowy
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Uchwyt dźwigarkowy przeznaczony jest do montażu słupka barier ochronnych na dźwigarkach 
deskowań systemowych o wysokości montażowej od 16 cm do 24 cm.

Zalety:
 umożliwia ustawienie zabezpieczeń bocznych na 

dźwigarkach już na etapie wykonywania deskowania 
np. stropów

prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych 
przyrządów

 ruchomy pręt poprzeczny zapewnia stopniową regulację 
wysokości

obrotowy uchwyt dźwigarka

n

n 

n

n 

W przypadku stosowania dźwigarków o wysokościach 
innych ,  istnieje moż l iwość  wykonania uchwytu 
przeznaczonego do tego typu elementów.

Uchwyt dźwigarkowy może być również montowany na 
profilach stalowych i kantówkach drewnianych o szerokości 
(b) do10 cm i maksymalnej wysokości (h) 24 cm. 

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy 1 3,980 BH-SX-00-0-00930

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz pneumatyczny 1 - BH-SX-00-0-05805

Klucz pneumatyczny służy do łatwego demontażu 

uchwytu bocznego.

Do obsługi klucza potrzebne jest źródło sprężonego 

powietrza, które do niego podłączamy.

Produkt wyłącznie na indywidualne zapytanie.
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71,90

1
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1
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gdzie: L – wymagana długość rurki, H – grubość stropu (lub innego elementu)

W celu zabezpieczenia rurki przed dostaniem się do jej wnętrza mieszanki betonowej należy stosować zaślepkę 
K 34. Gniazdo montażowe oraz rurka są elementami traconymi, natomiast zaślepka może być wykorzystywana 
wielokrotnie. Istnieje możliwość przygotowania gotowych uchwytów traconych o odpowiedniej wysokości. Uchwyt 
tracony musi być montowany pomiędzy prętami zbrojeniowymi. Gniazdo montażowe przybijane jest do szalunku 
np. przy pomocy gwoździ i musi być montowane pomiędzy prętami zbrojeniowymi.

Uchwyt tracony przeznaczony jest do mocowania na 
wewnętrznej powierzchni poziomej deskowania lub innego 
elementu konstrukcyjnego będącego szalunkiem np. ściany.

Przed przystąpieniem do montażu należy obliczyć długość 
rurki K 34/40, w którą, później osadzony będzie słupek barierki.

W celu docięcia odpowiedniej długości rurki prosimy 
skorzystać z prostego wzoru 

L = H-10 mm

Symbol Jednostka [szt.,mb] Masa [kg/jedn.] Nr art.

Gniazdo montażowe 1 0,030/szt BH-SX-00-0-00896

Rurka plastikowa K 34/40 1* (2 mb) 0,350/mb AS-DK-ST-0-00774

Zaślepka K 34 1** 0,012/szt AS-DK-SC-0-00696

Zaślepka

Rurka

Gniazdo
montażowe 

Zalety:

 łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powierzchni szalunku
 montaż uchwytu słupka w dowolnym czasie (w trakcie demontażu szalunku lub w momencie 

montażu barier ochronnych)  
 dzięki bocznemu mocowaniu słupków barierki, zabezpieczenia nie utrudniają prac prowadzonych 

na powierzchni poziomej pomieszczenia lub biegów schodowych i pozwalają bezpiecznie prowadzić 
prace aż do momentu zamontowania docelowych balustrad 

n

n

n

Dzięki bocznemu mocowaniu słupka 
barierki, zabezpieczenia boczne nie utrudniają 
prac na schodach lub innych powierzchniach 
roboczych.

Powierzchnie montażowe mogą być 
chronione do końca prac barierą ochronną, 
uchwyt przymocowany jest na powierzchni 
bocznej np. biegów schodowych.

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Uwaga: Gniazdo uchwytu należy tak 
przymocować do szalunku, aby ścianka 
z napisem “OBEN/GÓRA” była skierowana ku 
górze. 

Napis "OBEN/GÓRA"

10030

m
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt boczny 1 1,120 BH-SX-00-0-00916

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,040 BH-SX-00-0-00897

Gniazdo uchwytu

Uchwyt boczny

ø41
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*Opakowanie: wiązka 25 szt.(50 mb)

** Opakowanie: worek 500 szt.

* Opakowanie: worek 50 szt.

n  Uchwyt tracony n  Klucz pneumatyczny do uchwytu bocznego

n  Uchwyt boczny 

n  Uchwyt dźwigarkowy 
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Uchwyt dźwigarkowy przeznaczony jest do montażu słupka barier ochronnych na dźwigarkach 
deskowań systemowych o wysokości montażowej od 16 cm do 24 cm.

Zalety:
 umożliwia ustawienie zabezpieczeń bocznych na 

dźwigarkach już na etapie wykonywania deskowania 
np. stropów

prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalnych 
przyrządów

 ruchomy pręt poprzeczny zapewnia stopniową regulację 
wysokości

obrotowy uchwyt dźwigarka

n

n 

n

n 

W przypadku stosowania dźwigarków o wysokościach 
innych ,  istnieje moż l iwość  wykonania uchwytu 
przeznaczonego do tego typu elementów.

Uchwyt dźwigarkowy może być również montowany na 
profilach stalowych i kantówkach drewnianych o szerokości 
(b) do10 cm i maksymalnej wysokości (h) 24 cm. 

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy 1 3,980 BH-SX-00-0-00930

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz pneumatyczny 1 - BH-SX-00-0-05805

Klucz pneumatyczny służy do łatwego demontażu 

uchwytu bocznego.

Do obsługi klucza potrzebne jest źródło sprężonego 

powietrza, które do niego podłączamy.

Produkt wyłącznie na indywidualne zapytanie.
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gdzie: L – wymagana długość rurki, H – grubość stropu (lub innego elementu)

W celu zabezpieczenia rurki przed dostaniem się do jej wnętrza mieszanki betonowej należy stosować zaślepkę 
K 34. Gniazdo montażowe oraz rurka są elementami traconymi, natomiast zaślepka może być wykorzystywana 
wielokrotnie. Istnieje możliwość przygotowania gotowych uchwytów traconych o odpowiedniej wysokości. Uchwyt 
tracony musi być montowany pomiędzy prętami zbrojeniowymi. Gniazdo montażowe przybijane jest do szalunku 
np. przy pomocy gwoździ i musi być montowane pomiędzy prętami zbrojeniowymi.

Uchwyt tracony przeznaczony jest do mocowania na 
wewnętrznej powierzchni poziomej deskowania lub innego 
elementu konstrukcyjnego będącego szalunkiem np. ściany.

Przed przystąpieniem do montażu należy obliczyć długość 
rurki K 34/40, w którą, później osadzony będzie słupek barierki.

W celu docięcia odpowiedniej długości rurki prosimy 
skorzystać z prostego wzoru 

L = H-10 mm

Symbol Jednostka [szt.,mb] Masa [kg/jedn.] Nr art.

Gniazdo montażowe 1 0,030/szt BH-SX-00-0-00896

Rurka plastikowa K 34/40 1* (2 mb) 0,350/mb AS-DK-ST-0-00774

Zaślepka K 34 1** 0,012/szt AS-DK-SC-0-00696

Zaślepka

Rurka

Gniazdo
montażowe 

Zalety:

 łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powierzchni szalunku
 montaż uchwytu słupka w dowolnym czasie (w trakcie demontażu szalunku lub w momencie 

montażu barier ochronnych)  
 dzięki bocznemu mocowaniu słupków barierki, zabezpieczenia nie utrudniają prac prowadzonych 

na powierzchni poziomej pomieszczenia lub biegów schodowych i pozwalają bezpiecznie prowadzić 
prace aż do momentu zamontowania docelowych balustrad 

n

n

n

Dzięki bocznemu mocowaniu słupka 
barierki, zabezpieczenia boczne nie utrudniają 
prac na schodach lub innych powierzchniach 
roboczych.

Powierzchnie montażowe mogą być 
chronione do końca prac barierą ochronną, 
uchwyt przymocowany jest na powierzchni 
bocznej np. biegów schodowych.

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Uwaga: Gniazdo uchwytu należy tak 
przymocować do szalunku, aby ścianka 
z napisem “OBEN/GÓRA” była skierowana ku 
górze. 

Napis "OBEN/GÓRA"

10030
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt boczny 1 1,120 BH-SX-00-0-00916

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,040 BH-SX-00-0-00897

Gniazdo uchwytu

Uchwyt boczny
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*Opakowanie: wiązka 25 szt.(50 mb)

** Opakowanie: worek 500 szt.

* Opakowanie: worek 50 szt.

n  Uchwyt tracony n  Klucz pneumatyczny do uchwytu bocznego

n  Uchwyt boczny 
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Uchwyt do szalowania służy do mocowania słupka barierki 
z jednoczesną możliwością wykonania deskowania bocznego 
płyty stropowej.

Słupki barierki zamontowane w tym uchwycie nie 
utrudniają w żaden sposób prac podczas zbrojenia oraz 
betonowania stropu, gdyż słupek barierki zamontowany jest 
poza szalunkiem bocznym stropu przy zachowaniu 
wszystkich wymogów bhp.

Uchwyt mocowany jest do pionowych powierzchni ścian, 
przy użyciu ściągu gwintowanego np. B 15 lub innego 
o niegorszych parametrach wytrzymałościowych umieszcza-
nego w otworach pozostałych w ścianach po ściągach 
szalunków. Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki 

firmy Forbuild.

W przypadku wykorzystania tego uchwytu jako elementu 
deskowania bocznego stropu należy przestrzegać podanego 
poniżej rozstawu tych elementów, który zależy od grubości 
stropu. Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu słupków 
barierki ochronnej należy montować w rozstawach maks. 
2000 mm.

przegubowej 

Zalety:

 montaż słupków barierki poza obszarem roboczym stropu

 możliwość wykorzystania uchwytu jako deskowania bocznego stropu
 łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania w ścianach istniejących otworów po ściągach

n

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania 1 2,940 BH-SX-00-0-00926

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5

Uchwyt do prefabrykatów przeznaczony jest do 
stosowania na prefabrykowanych elementach płytowych 
stropów zespolonych. Zastosowanie tego uchwytu 
umożliwia montaż barierek ochronnych już w momencie 
ułożenia pierwszej płyty stropowej i pozostawienie ich do 
momentu betonowania stropu. Uchwyt ten  wyposażony 
jest w wymienny hak z gwintem, którego długość można 
dobrać w zależności od wysokości prętów zbrojeniowych. 
Zgodnie z zaleceniami normy uchwyty wraz ze słupkami 
należy rozstawiać w maksymalnej odległości 2000 mm. 
Uchwyt dokręcamy z użyciem specjalnego klucza 
rurowego o rozmiarze s=17 mm.

Zalety:
prosty montaż do istniejących kratownic wykonanych z prętów zbrojeniowych np. w stropach filigran
możliwość dostosowania haka uchwytu do wysokości zbrojenia w stropie 

n

n 
 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do prefabrykatów 1 2,540 BH-SX-00-0-00924

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

Hak do uchwytu do prefabrykatów 20-170 mm 1 - BH-SX-00-0-01744

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

n  Klucz rurowy

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części ruchowych w uchwytach systemu 

SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX RAIL - uchwyt do szyn 

kolejowych.

Zalety:

 umożliwia ustawienie zabezpieczeń 
bocznych na dźwigarkach już na etapie 
wykonywania deskowania np. stropów

 prosty montaż bez potrzeby stosowania 
specjalnych przyrządów

 montaż wyłącznie do górnej półki 
dźwigarka

n

n

n

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy umożliwia 
montaż słupka systemowego na drewnianych 
dźwigarkach o wysokości 160, 200 i 240 mm. 
Uchwyt ten mocowany jest do górnej półki 
dźwigarka o wysokości 40 mm i szerokości
 60 mm.

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania jest przeznaczony 
do montażu słupka systemu SECUMAX na drewnianych 
dźwigarkach o wysokości 160, 200 i 240 mm, których półki 
górna i dolna mają szerokość 80 mm i wysokość 40 lub 
60 mm. Element ten umożliwia jednocześnie wykonanie 
deskowania bocznego płyty stropowej. W przypadku 
wykorzystania uchwytu dźwigarkowego do szalowania 
wyłącznie do mocowania słupków barierek ich rozstaw 
winien wynosić maksimum 2000 mm. Jeżeli element 
będzie używany również do szalowania jego wymagany 
rozstaw został podany w dokumentacji techniczno-
ruchowej.

Zalety:

prosty montaż z użyciem standardowych narzędzi

   możliwość wykorzystania uchwytu do szalowania
  pełna zgodność z pozostałymi elementami systemu   

SECUMAX 

n

n

n

   

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania 1 5,500 BH-SX-00-0-00931

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy 1 2,800 BH-SX-00-0-00929

n  Uchwyt do prefabrykatów n  Uchwyt dźwigarkowy śrubowy

n  Uchwyt dźwigarkowy do szalowania

n  Uchwyt do szalowania 
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Uchwyt do szalowania służy do mocowania słupka barierki 
z jednoczesną możliwością wykonania deskowania bocznego 
płyty stropowej.

Słupki barierki zamontowane w tym uchwycie nie 
utrudniają w żaden sposób prac podczas zbrojenia oraz 
betonowania stropu, gdyż słupek barierki zamontowany jest 
poza szalunkiem bocznym stropu przy zachowaniu 
wszystkich wymogów bhp.

Uchwyt mocowany jest do pionowych powierzchni ścian, 
przy użyciu ściągu gwintowanego np. B 15 lub innego 
o niegorszych parametrach wytrzymałościowych umieszcza-
nego w otworach pozostałych w ścianach po ściągach 
szalunków. Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki 

firmy Forbuild.

W przypadku wykorzystania tego uchwytu jako elementu 
deskowania bocznego stropu należy przestrzegać podanego 
poniżej rozstawu tych elementów, który zależy od grubości 
stropu. Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu słupków 
barierki ochronnej należy montować w rozstawach maks. 
2000 mm.

przegubowej 

Zalety:

 montaż słupków barierki poza obszarem roboczym stropu

 możliwość wykorzystania uchwytu jako deskowania bocznego stropu
 łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania w ścianach istniejących otworów po ściągach

n

n

n

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania 1 2,940 BH-SX-00-0-00926

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5

Uchwyt do prefabrykatów przeznaczony jest do 
stosowania na prefabrykowanych elementach płytowych 
stropów zespolonych. Zastosowanie tego uchwytu 
umożliwia montaż barierek ochronnych już w momencie 
ułożenia pierwszej płyty stropowej i pozostawienie ich do 
momentu betonowania stropu. Uchwyt ten  wyposażony 
jest w wymienny hak z gwintem, którego długość można 
dobrać w zależności od wysokości prętów zbrojeniowych. 
Zgodnie z zaleceniami normy uchwyty wraz ze słupkami 
należy rozstawiać w maksymalnej odległości 2000 mm. 
Uchwyt dokręcamy z użyciem specjalnego klucza 
rurowego o rozmiarze s=17 mm.

Zalety:
prosty montaż do istniejących kratownic wykonanych z prętów zbrojeniowych np. w stropach filigran
możliwość dostosowania haka uchwytu do wysokości zbrojenia w stropie 

n

n 
 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do prefabrykatów 1 2,540 BH-SX-00-0-00924

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

Hak do uchwytu do prefabrykatów 20-170 mm 1 - BH-SX-00-0-01744

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

n  Klucz rurowy

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części ruchowych w uchwytach systemu 

SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX RAIL - uchwyt do szyn 

kolejowych.

Zalety:

 umożliwia ustawienie zabezpieczeń 
bocznych na dźwigarkach już na etapie 
wykonywania deskowania np. stropów

 prosty montaż bez potrzeby stosowania 
specjalnych przyrządów

 montaż wyłącznie do górnej półki 
dźwigarka

n

n

n

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy umożliwia 
montaż słupka systemowego na drewnianych 
dźwigarkach o wysokości 160, 200 i 240 mm. 
Uchwyt ten mocowany jest do górnej półki 
dźwigarka o wysokości 40 mm i szerokości
 60 mm.

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania jest przeznaczony 
do montażu słupka systemu SECUMAX na drewnianych 
dźwigarkach o wysokości 160, 200 i 240 mm, których półki 
górna i dolna mają szerokość 80 mm i wysokość 40 lub 
60 mm. Element ten umożliwia jednocześnie wykonanie 
deskowania bocznego płyty stropowej. W przypadku 
wykorzystania uchwytu dźwigarkowego do szalowania 
wyłącznie do mocowania słupków barierek ich rozstaw 
winien wynosić maksimum 2000 mm. Jeżeli element 
będzie używany również do szalowania jego wymagany 
rozstaw został podany w dokumentacji techniczno-
ruchowej.

Zalety:

prosty montaż z użyciem standardowych narzędzi

   możliwość wykorzystania uchwytu do szalowania
  pełna zgodność z pozostałymi elementami systemu   

SECUMAX 

n

n

n

   

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania 1 5,500 BH-SX-00-0-00931

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy 1 2,800 BH-SX-00-0-00929

n  Uchwyt do prefabrykatów n  Uchwyt dźwigarkowy śrubowy

n  Uchwyt dźwigarkowy do szalowania

n  Uchwyt do szalowania 
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Uchwyt ten umożliwia zabezpieczenie szybów windowych, 

kanałów transportowych (media) oraz wszelkich innych 

otworów w ścianach. Uchwyt do szybów windowych mocowany 

jest do wcześniej osadzonej kotwy EA II M8 firmy Fischer lub 

każdej innej o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych 

z użyciem śruby M8x20 (wraz z podkładką) klasy własności 

mechanicznych nie gorszej niż 5.6. Możliwe jest również 

zastosowanie kotwy z gwintem zewnętrznym M8 o parametrach 

wytrzymałościowych nie gorszych niż kotwy Fischer EA II M8 

oraz nakrętki M8 (wraz z podkładką). Konstrukcja uchwytu 

umożliwia jego montaż na powierzchniach równoległych lub 

prostopadłych do osi otworu.

Zalety:

 montaż z użyciem standardowych kotew M8

 użycie standardowej deski systemu SECUMAX

 mocowanie na powierzchni równoległej i prostopadłej do osi otworu

n

n

n

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu do szybów windowych prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU 

 kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego

 przy pomocy osadzaka EAW H8x30 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu
 
Zalety

 stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia
 istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne

 kotwa wbijana EA II M8: wiertło - 10 mm, min. głębokość otworu - 33 mm, efektywna głębokość kotwienia - 30 mm, długość kotwy - 30 mm, gwint 
- M8, min. głębokość wkręcania gwintu - 8 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 13 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 90 mm, min. 
odległość kotwy od krawędzi - 140 mm, min. grubość podłoża - 100 mm, min. moment dokręcający - 8 Nm

 do montażu kotwy  EA II M 8 należy używać narzędzia do osadzania EAW H8x30 plus firmy Fischer
 do montażu można również wykorzystać tuleję kotwiącą firmy Hilti HKD-SM 8x30

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

n

n

n

n

n

n

n

n

Ø

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szybów windowych 1 2,500 BH-SX-00-0-00927

Kotwa tulejowa EA II M8 1 - MO-MM-00-0-04406

Osadzak EAW H8x30 plus 1 - NA-NA-00-0-04799

Wiertło SDS-Plus 10/160 1 - NA-NA-00-0-04873

Uchwyt do konstrukcji stalowych jest przeznaczony do montażu 
na stalowych kształtownikach o grubości półki do 40 mm. 
Zamocowanie odbywa się poprzez nałożenie uchwytu na półkę 
kształtownika a zabezpieczenie poprzez skręcenie śruby uchwytu.

Zalety:
szybki i łatwy montaż na kształtownikach stalowych

 pełna zgodność z innymi elementami systemu
 zwarta kompaktowa konstrukcja

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do konstrukcji stalowych 1 2,100 BH-SX-00-0-00921

gorszych parametrach wytrzymałościowych 
umieszczanego w otworach pozostałych 
w ścianach po ściągach szalunków. Do 
przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki 

 KP-S.

Uchwyt do szalowania nastawny 650 posiada 
podobne cechy jak uchwyt do szalowania 
nastawny z tym, że maksymalna odległość 
pomiędzy powierzchnią montażu uchwytu 
a krawędzią zakładanego stropu może wynosić 
650 [mm] oraz zmieniono w nim sposób 
regulacji. 

Uchwyt do szalowania nastawny 650 służy do 
mocowania słupka barierki z jednoczesną 
możliwością wykonania deskowania bocznego 
płyty stropowej lub deskowania wystającego 
elementu budynku poza lico ściany. Słupki W przypadku wykorzystania tego uchwytu 
barierki zamontowane w tym uchwycie nie jako elementu deskowania bocznego stropu 
utrudniają w żaden sposób prac podczas należy przestrzegać podanego poniżej 
zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek rozstawu tych elementów, który zależy od 
barierki zamontowany jest poza szalunkiem grubości wykonywanego elementu np. stropu. 
bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu 
wymogów bhp. s łupków barierek ochronnych  należy 

montować w rozstawach maks. 2000 mmUchwyt mocowany jest do pionowych 
powierzchni ścian, przy użyciu ściągu 
gwintowanego np. B15 lub innego o nie 

przegubowej

Regulacja części ruchomej uchwytu odbywa 
się za pomocą klucza rurowego. Klucz 
umieszczamy w otworze tulei, poprzez jego 
obrót (w prawo lub w lewo) zostaje zwolniony 
lub zaciśnięty mechanizm wewnątrz tulei.

Uchwyt mocowany jest do pionowych 
powierzchni ścian, przy użyciu ściągu 
g w i n t o w a n e g o  n p .  B 1 5  l u b  i n n e g o  
o niegorszych parametrach wytrzymało-
ściowych umieszczanego w otworach 
pozostałych w ścianach po ściągach szalunków. 
Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki 

KP-S.

Drugą ważną zaletą tego uchwytu jest 
możliwość wykorzystania go do deskowania 
bocznej powierzchni stropu, a nawet 
deskowania elementów stropu wystających 
poza lico ściany np. gzymsów. Maksymalny 
wysięg elementu budynku poza lico ściany, 
który możemy uzyskać przy użyciu tego uchwytu 
to 230 mm z jednoczesną możliwością 
uzyskania bocznej powierzchni nachylonej 
względem pionu o ±10°. W przypadku 
wykorzystania tego uchwytu jako elementu 
deskowania  bocznego st ropu należy  Uchwyt do szalowania nastawny służy do 
przestrzegać podanego poniżej rozstawu tych mocowania słupka barierki z jednoczesną 
elementów, któr y zależy od grubości  możliwością wykonania deskowania bocznego 
wykonywanego elementu np. stropu. Uchwyty płyty stropowej lub deskowania wystającego 
wykorzystywane tylko do montażu słupków elementu budynku poza lico ściany. Słupki 
barierek ochronnych należy montować barierki zamontowane w tym uchwycie nie 
w rozstawach maks. 2000 mmutrudniają w żaden sposób prac podczas 

zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek 
barierki zamontowany jest poza szalunkiem 
bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich 
wymogów bhp.

przegubowej 
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Zalety:
regulowane ramię uchwytu

 montaż słupków barierek poza obszarem 
roboczym np: stropu 

 możliwość wykorzystania uchwytu jako 
deskowania bocznego stropu 

 łatwy montaż dzięki możliwości 
wykorzystania w ścianach istniejących 
otworów po ściągach

n

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania nastawny 1 7,300 BH-SX-00-0-00922

Zalety:
regulowane ramię uchwytu

 montaż słupków barierek poza obszarem 
roboczym np: stropu 

 możliwość wykorzystania uchwytu jako 
deskowania bocznego stropu 

 łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania 
w ścianach istniejących otworów po ściągach

n

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania nastawny 650 1 12,500 BH-SX-00-0-00923

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5
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n  Uchwyt do szalowania 650

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5
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Uchwyt ten umożliwia zabezpieczenie szybów windowych, 

kanałów transportowych (media) oraz wszelkich innych 

otworów w ścianach. Uchwyt do szybów windowych mocowany 

jest do wcześniej osadzonej kotwy EA II M8 firmy Fischer lub 

każdej innej o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych 

z użyciem śruby M8x20 (wraz z podkładką) klasy własności 

mechanicznych nie gorszej niż 5.6. Możliwe jest również 

zastosowanie kotwy z gwintem zewnętrznym M8 o parametrach 

wytrzymałościowych nie gorszych niż kotwy Fischer EA II M8 

oraz nakrętki M8 (wraz z podkładką). Konstrukcja uchwytu 

umożliwia jego montaż na powierzchniach równoległych lub 

prostopadłych do osi otworu.

Zalety:

 montaż z użyciem standardowych kotew M8

 użycie standardowej deski systemu SECUMAX

 mocowanie na powierzchni równoległej i prostopadłej do osi otworu

n

n

n

W przypadku użycia kotwy Fischer do montażu uchwytu do szybów windowych prosimy przestrzegać następujących wskazówek producenta:

OPIS PRODUKTU 

 kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego

 przy pomocy osadzaka EAW H8x30 plus wbijamy bolec wewnątrz tulei powodując jej odkształcenie i nacisk na wewnętrzne ścianki otworu
 
Zalety

 stosowanie w betonie niezarysowanym od B25 (C20/25) do B55 (C50/60) lub w kamieniu naturalnym
 mała głębokość kotwienia zmniejsza koszty i czas wiercenia
 istniejące gniazdo w podłożu umożliwia wielokrotne montowanie i demontowanie elementu

Dane techniczne

 kotwa wbijana EA II M8: wiertło - 10 mm, min. głębokość otworu - 33 mm, efektywna głębokość kotwienia - 30 mm, długość kotwy - 30 mm, gwint 
- M8, min. głębokość wkręcania gwintu - 8 mm, max. głębokość wkręcania gwintu - 13 mm, min. odległość osiowa między kotwami - 90 mm, min. 
odległość kotwy od krawędzi - 140 mm, min. grubość podłoża - 100 mm, min. moment dokręcający - 8 Nm

 do montażu kotwy  EA II M 8 należy używać narzędzia do osadzania EAW H8x30 plus firmy Fischer
 do montażu można również wykorzystać tuleję kotwiącą firmy Hilti HKD-SM 8x30

Uwaga: Kotwy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

n

n

n

n

n

n

n

n

Ø

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szybów windowych 1 2,500 BH-SX-00-0-00927

Kotwa tulejowa EA II M8 1 - MO-MM-00-0-04406

Osadzak EAW H8x30 plus 1 - NA-NA-00-0-04799

Wiertło SDS-Plus 10/160 1 - NA-NA-00-0-04873

Uchwyt do konstrukcji stalowych jest przeznaczony do montażu 
na stalowych kształtownikach o grubości półki do 40 mm. 
Zamocowanie odbywa się poprzez nałożenie uchwytu na półkę 
kształtownika a zabezpieczenie poprzez skręcenie śruby uchwytu.

Zalety:
szybki i łatwy montaż na kształtownikach stalowych

 pełna zgodność z innymi elementami systemu
 zwarta kompaktowa konstrukcja

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do konstrukcji stalowych 1 2,100 BH-SX-00-0-00921

gorszych parametrach wytrzymałościowych 
umieszczanego w otworach pozostałych 
w ścianach po ściągach szalunków. Do 
przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki 

 KP-S.

Uchwyt do szalowania nastawny 650 posiada 
podobne cechy jak uchwyt do szalowania 
nastawny z tym, że maksymalna odległość 
pomiędzy powierzchnią montażu uchwytu 
a krawędzią zakładanego stropu może wynosić 
650 [mm] oraz zmieniono w nim sposób 
regulacji. 

Uchwyt do szalowania nastawny 650 służy do 
mocowania słupka barierki z jednoczesną 
możliwością wykonania deskowania bocznego 
płyty stropowej lub deskowania wystającego 
elementu budynku poza lico ściany. Słupki W przypadku wykorzystania tego uchwytu 
barierki zamontowane w tym uchwycie nie jako elementu deskowania bocznego stropu 
utrudniają w żaden sposób prac podczas należy przestrzegać podanego poniżej 
zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek rozstawu tych elementów, który zależy od 
barierki zamontowany jest poza szalunkiem grubości wykonywanego elementu np. stropu. 
bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich Uchwyty wykorzystywane tylko do montażu 
wymogów bhp. s łupków barierek ochronnych  należy 

montować w rozstawach maks. 2000 mmUchwyt mocowany jest do pionowych 
powierzchni ścian, przy użyciu ściągu 
gwintowanego np. B15 lub innego o nie 

przegubowej

Regulacja części ruchomej uchwytu odbywa 
się za pomocą klucza rurowego. Klucz 
umieszczamy w otworze tulei, poprzez jego 
obrót (w prawo lub w lewo) zostaje zwolniony 
lub zaciśnięty mechanizm wewnątrz tulei.

Uchwyt mocowany jest do pionowych 
powierzchni ścian, przy użyciu ściągu 
g w i n t o w a n e g o  n p .  B 1 5  l u b  i n n e g o  
o niegorszych parametrach wytrzymało-
ściowych umieszczanego w otworach 
pozostałych w ścianach po ściągach szalunków. 
Do przykręcania uchwytu należy użyć nakrętki 

KP-S.

Drugą ważną zaletą tego uchwytu jest 
możliwość wykorzystania go do deskowania 
bocznej powierzchni stropu, a nawet 
deskowania elementów stropu wystających 
poza lico ściany np. gzymsów. Maksymalny 
wysięg elementu budynku poza lico ściany, 
który możemy uzyskać przy użyciu tego uchwytu 
to 230 mm z jednoczesną możliwością 
uzyskania bocznej powierzchni nachylonej 
względem pionu o ±10°. W przypadku 
wykorzystania tego uchwytu jako elementu 
deskowania  bocznego st ropu należy  Uchwyt do szalowania nastawny służy do 
przestrzegać podanego poniżej rozstawu tych mocowania słupka barierki z jednoczesną 
elementów, któr y zależy od grubości  możliwością wykonania deskowania bocznego 
wykonywanego elementu np. stropu. Uchwyty płyty stropowej lub deskowania wystającego 
wykorzystywane tylko do montażu słupków elementu budynku poza lico ściany. Słupki 
barierek ochronnych należy montować barierki zamontowane w tym uchwycie nie 
w rozstawach maks. 2000 mmutrudniają w żaden sposób prac podczas 

zbrojenia oraz betonowania stropu, gdyż słupek 
barierki zamontowany jest poza szalunkiem 
bocznym stropu przy zachowaniu wszystkich 
wymogów bhp.

przegubowej 
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Zalety:
regulowane ramię uchwytu

 montaż słupków barierek poza obszarem 
roboczym np: stropu 

 możliwość wykorzystania uchwytu jako 
deskowania bocznego stropu 

 łatwy montaż dzięki możliwości 
wykorzystania w ścianach istniejących 
otworów po ściągach

n

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania nastawny 1 7,300 BH-SX-00-0-00922

Zalety:
regulowane ramię uchwytu

 montaż słupków barierek poza obszarem 
roboczym np: stropu 

 możliwość wykorzystania uchwytu jako 
deskowania bocznego stropu 

 łatwy montaż dzięki możliwości wykorzystania 
w ścianach istniejących otworów po ściągach

n

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania nastawny 650 1 12,500 BH-SX-00-0-00923

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5
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n  Uchwyt do szalowania 650

Zalecany rozstaw uchwytów

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytu [m] 1 0,75 0,5

n  Uchwyt do konstrukcji stalowych
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Uchwyt do grodzic jest przeznaczony do mocowania na 
krawędziach grodzic zabezpieczających ściany głębokich 
wykopów. Uchwyt przystosowany jest do grodzic o grubościach 
ścianek od 5 mm do 16 mm. Konstrukcja blach mocujących 
uchwytu umożliwia jego montaż na krawędziach lekko 
zdeformowanych. Rozstaw uchwytów winien wynosić 
maksymalnie 2000 mm. Utwierdzenie uchwytu następuje poprzez 
dokręcenie śruby momentem skręcającym 40 Nm. Do dokręcenia 
należy użyć klucza o rozmiarze s=19 mm.

Zalety:
intuicyjny łatwy montaż do górnych krawędzi grodzic
 zwarta kompaktowa budowa 

n

n
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do grodzic 1 1,420 BH-SX-00-0-00920

WZÓR ZASTRZEŻONY

PATENT ZGŁOSZONY

WZÓR ZASTRZEŻONY

Uchwyt wbijany ułatwia i znacznie przyśpiesza montaż 
zabezpieczeń na krawędziach podczas wykonywania robót 
ziemnych (wykopów).

Uchwyt należy wbić w grunt na głębokość ok. 500 mm, 
a następnie umieścić w nim słupek barierki wraz z deskami 
zabezpieczającymi.

Przed montażem słupków należy sprawdzić stan 
utwierdzenia uchwytu w gruncie.

W celu prawidłowej eksploatacji uchwytu wbijanego należy 
podczas montażu używać specjalnego pobijaka wchodzącego 
w skład systemu SECUMAX .

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wbijany 1 3,720 BH-SX-00-0-00941

Pobijak do uchwytu wbijanego 1 2,750 BH-SX-00-0-00905
1
2
0

Uchwyt ten jest przeznaczony do montażu na burtach 
samochodowych o grubości do 25mm. Zamocowanie odbywa się 
poprzez nałożenie uchwytu na burtę a zabezpieczenie poprzez 
zacisk mimośrodowy. Wykonany jest z atestowanej stali 
konstrukcyjnej zabezpieczonej korozyjnie poprzez cynkowanie 
galwaniczne co gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie 
w warunkach naturalnych.

Uchwyt montujemy na prawidłowo osadzonej burcie 
samochodowej montując go do jej pionowej powierzchni poprzez 
zacisk mimośrodowy. Krawędzie burty nie powinny być 
uszkodzone a jej powierzchnie kontaktujące się z uchwytem 
winny być wolne od ciał obcych i zanieczyszczeń. Uchwyt należy 
oprzeć na burcie samochodu, tak by dwie poziome krawędzie 
kanału montażowego uchwytu opierały się o krawędź tejże burty. 
Po zakończeniu montażu w tuleję mocującą uchwytu wkładamy 
słupek barierki a następnie deski.

Zalety:

szybki i łatwy montaż na konstrukcjach stalowych                                                
 pełna zgodność z innymi elementami systemu                                                   

 zwarta kompaktowa konstrukcja 

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

SECUMAX  Uchwyt do burt samochodowych 1 2,70 BH-SX-00-0-23959

Uchwyt do paneli osłonowych jest jednym z uchwytów systemu 
®SECUMAX . W połączeniu z systemowymi deskami zabez-

pieczającymi tworzy kompletną balustradę ochronną pełniącą rolę 
zabezpieczeń bocznych podczas wznoszenia konstrukcji 
oporowych z gruntu zbrojonego. Uchwyt jest montowany na 
wybranym elemencie poprzez dokręcenie śruby uchwytu. Uchwyt 
posiada dwa haki do zamontowania desek zabezpieczających oraz 
ruchome haczyki zabezpieczające przed przypadkowym 
wysunięciem desek do góry. Uchwyt do paneli osłonowych 
przeznaczony jest do stosowania  na żelbetowych lub betonowych 
panelach osłonowych podczas wznoszenia murów / ścian 
oporowych. Możliwe jest także zastosowanie uchwytu na innych 
elementach betonowych, żelbetowych, stalowych oraz 
drewnianych. 

Uchwyt  do paneli osłonowych osadzany jest na wcześniej 
zamontowanym panelu. Mocowanie uchwytu możliwe jest dzięki 
dokręceniu do powierzchni pionowej panelu śruby uchwytu. Po 
zamontowaniu kolejnych uchwytów oraz desek zabezpieczających  
można bezpiecznie prowadzić dalsze prace. 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

SECUMAX  Uchwyt do paneli osłonowych 1 5,20 BH-SX-00-0-19665

Zalety:
prosty i szybki montaż,

 niewielki ciężar,
 do zastosowania na elementach o grubości: 120÷200 mm
 zabezpieczony trwałą powłoką antykorozyjną

n

n

n

n
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n  Uchwyt do burt samochodowychn  Uchwyt do grodzic 

n  Uchwyt do paneli osłonowych 

n  Uchwyt wbijany 

Budowa uchwytu przeciwwagowego umożliwia 
jego wykorzystanie praktycznie w dowolnym 
miejscu nośnych elementów konstrukcyjnych 
budynku lub budowli. Do stablizacji uchwytu 
przeciwwagowego należy użyć czterech bloczków 
betonowych o wymiarach: 380x230x120 mm, 
380x240x120 mm, 380x250x120 mm wg. PN-EN 
771-3 i masie własnej minimum 23 kg. Uchwyt ten 
spełnia wymagania normy PN-EN 13374 
w zakresie klasy A.

Zalety:

 prosty montaż bez elementów kotwiących

 wykorzystanie standardowych bloczków 

betonowych

 wykorzystanie standardowych elementów 

systemu SECUMAX 

n

n

n
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt przeciwwagowy 1 11,00 BH-SX-00-0-00936

n  Uchwyt przeciwwagowy
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Uchwyt do grodzic jest przeznaczony do mocowania na 
krawędziach grodzic zabezpieczających ściany głębokich 
wykopów. Uchwyt przystosowany jest do grodzic o grubościach 
ścianek od 5 mm do 16 mm. Konstrukcja blach mocujących 
uchwytu umożliwia jego montaż na krawędziach lekko 
zdeformowanych. Rozstaw uchwytów winien wynosić 
maksymalnie 2000 mm. Utwierdzenie uchwytu następuje poprzez 
dokręcenie śruby momentem skręcającym 40 Nm. Do dokręcenia 
należy użyć klucza o rozmiarze s=19 mm.

Zalety:
intuicyjny łatwy montaż do górnych krawędzi grodzic
 zwarta kompaktowa budowa 

n

n
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do grodzic 1 1,420 BH-SX-00-0-00920

WZÓR ZASTRZEŻONY

PATENT ZGŁOSZONY

WZÓR ZASTRZEŻONY

Uchwyt wbijany ułatwia i znacznie przyśpiesza montaż 
zabezpieczeń na krawędziach podczas wykonywania robót 
ziemnych (wykopów).

Uchwyt należy wbić w grunt na głębokość ok. 500 mm, 
a następnie umieścić w nim słupek barierki wraz z deskami 
zabezpieczającymi.

Przed montażem słupków należy sprawdzić stan 
utwierdzenia uchwytu w gruncie.

W celu prawidłowej eksploatacji uchwytu wbijanego należy 
podczas montażu używać specjalnego pobijaka wchodzącego 
w skład systemu SECUMAX .

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wbijany 1 3,720 BH-SX-00-0-00941

Pobijak do uchwytu wbijanego 1 2,750 BH-SX-00-0-00905

1
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0

Uchwyt ten jest przeznaczony do montażu na burtach 
samochodowych o grubości do 25mm. Zamocowanie odbywa się 
poprzez nałożenie uchwytu na burtę a zabezpieczenie poprzez 
zacisk mimośrodowy. Wykonany jest z atestowanej stali 
konstrukcyjnej zabezpieczonej korozyjnie poprzez cynkowanie 
galwaniczne co gwarantuje jego długotrwałe użytkowanie 
w warunkach naturalnych.

Uchwyt montujemy na prawidłowo osadzonej burcie 
samochodowej montując go do jej pionowej powierzchni poprzez 
zacisk mimośrodowy. Krawędzie burty nie powinny być 
uszkodzone a jej powierzchnie kontaktujące się z uchwytem 
winny być wolne od ciał obcych i zanieczyszczeń. Uchwyt należy 
oprzeć na burcie samochodu, tak by dwie poziome krawędzie 
kanału montażowego uchwytu opierały się o krawędź tejże burty. 
Po zakończeniu montażu w tuleję mocującą uchwytu wkładamy 
słupek barierki a następnie deski.

Zalety:

szybki i łatwy montaż na konstrukcjach stalowych                                                
 pełna zgodność z innymi elementami systemu                                                   

 zwarta kompaktowa konstrukcja 

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

SECUMAX  Uchwyt do burt samochodowych 1 2,70 BH-SX-00-0-23959

Uchwyt do paneli osłonowych jest jednym z uchwytów systemu 
®SECUMAX . W połączeniu z systemowymi deskami zabez-

pieczającymi tworzy kompletną balustradę ochronną pełniącą rolę 
zabezpieczeń bocznych podczas wznoszenia konstrukcji 
oporowych z gruntu zbrojonego. Uchwyt jest montowany na 
wybranym elemencie poprzez dokręcenie śruby uchwytu. Uchwyt 
posiada dwa haki do zamontowania desek zabezpieczających oraz 
ruchome haczyki zabezpieczające przed przypadkowym 
wysunięciem desek do góry. Uchwyt do paneli osłonowych 
przeznaczony jest do stosowania  na żelbetowych lub betonowych 
panelach osłonowych podczas wznoszenia murów / ścian 
oporowych. Możliwe jest także zastosowanie uchwytu na innych 
elementach betonowych, żelbetowych, stalowych oraz 
drewnianych. 

Uchwyt  do paneli osłonowych osadzany jest na wcześniej 
zamontowanym panelu. Mocowanie uchwytu możliwe jest dzięki 
dokręceniu do powierzchni pionowej panelu śruby uchwytu. Po 
zamontowaniu kolejnych uchwytów oraz desek zabezpieczających  
można bezpiecznie prowadzić dalsze prace. 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

SECUMAX  Uchwyt do paneli osłonowych 1 5,20 BH-SX-00-0-19665

Zalety:
prosty i szybki montaż,

 niewielki ciężar,
 do zastosowania na elementach o grubości: 120÷200 mm
 zabezpieczony trwałą powłoką antykorozyjną

n

n

n

n

 

151

1
2

0

1
3

2

24-32

n  Uchwyt do burt samochodowychn  Uchwyt do grodzic 

n  Uchwyt do paneli osłonowych 

n  Uchwyt wbijany 

Budowa uchwytu przeciwwagowego umożliwia 
jego wykorzystanie praktycznie w dowolnym 
miejscu nośnych elementów konstrukcyjnych 
budynku lub budowli. Do stablizacji uchwytu 
przeciwwagowego należy użyć czterech bloczków 
betonowych o wymiarach: 380x230x120 mm, 
380x240x120 mm, 380x250x120 mm wg. PN-EN 
771-3 i masie własnej minimum 23 kg. Uchwyt ten 
spełnia wymagania normy PN-EN 13374 
w zakresie klasy A.

Zalety:

 prosty montaż bez elementów kotwiących

 wykorzystanie standardowych bloczków 

betonowych

 wykorzystanie standardowych elementów 

systemu SECUMAX 

n

n

n

5
5
°

561

4
0
2

2
3
4

27

24

2
1
4

40

5
0

1
2
7
.5

1
4
0
°

20

1052

2
5

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt przeciwwagowy 1 11,00 BH-SX-00-0-00936

n  Uchwyt przeciwwagowy
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Symbol Jednostka [mb] Masa [kg/szt.] Nr art.

Listwa PCV na pręty zbrojeniowe 1 1,00 BH-SX-00-0-06750

Listwa PCV z rdzeniem stalowym na pręty zbrojeniowe 1 1,35 BH-SX-00-0-06751

Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężnikowe wykonane są 
z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm. 

Na życzenie klienta na deskach zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy.
Do szacunkowego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można wykorzystać 

następujące zależności:

A=(L/2)+1, gdzie A-ilość słupków barierki, L-długość zamierzonej zabudowy w metrach;
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski to korzystamy z poniższego wzoru:

X=(A-M)*3, gdzie X-ilość desek, M.-ilość barier  

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski (np. ciągi schodowe) to korzystamy z poniższego 
wzoru:

X=(A-M)*2, gdzie X-ilość desek, M-ilość barier.  

Przez barierę rozumiemy jednostkową zabudowę systemu zabezpieczeń na krawędzi.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Deska zabezpieczająca FORBUILD 1 5,5 6,5÷ BH-SX-00-0-00894

Deska zabezpieczająca z logo firmowym 1 5,5÷6,5 -

Uchwyt ten umożliwia zabezpieczenie 
ciągów komunikacyjnych na budowie. 
Materiał z którego wykonany jest ten 
uchwyt, to PCV, dzięki czemu jego użytko-
wanie możliwe jest na każdej powierzchni 
konstrukcyjnej budynku w trakcie wszelkich 
prac jak również po ich zakończeniu. 
Uchwyt ten nie spełnia wymagań normy 
PN-EN 13374 w zakresie A.

Zalety:

 

 dowolna powierzchnia montażu - również wykończona - gotowa do odbioru

 wykorzystanie standardowych elementów systemu SECUMAX 

n

n

n

prosty montaż bez elementów kotwiących

Uchwyt został wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, a jego 
podtrzymującą przewody część zabezpieczono dodatkowo powłoką 
o odporności na przebicie minimum 1kV. Konstrukcja umożliwia 
zawieszenie przewodów elektrycznych, hydraulicznych, pneuma-
tycznych i innych zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem 
czy zniszczeniem. Z pomocą tych uchwytów można łatwo i szybko 
rozciągnąć rozmaite przewody łączące wiele urządze wykorzystywanych 
na różnych etapach realizacji budynku lub budowli.

Zalety:

 element zgodny ze słupkami i uchwytami systemu SECUMAX

 możliwość podwieszenia wielu przewodów

 gwarantowana odporność na przebicie wynosząca 1kV

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt stopa 1 28 BH-SX-00-0-00937

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do przewodów 1 0,600 BH-SX-00-0-00925

Osłony te przeznaczone są do zabezpieczenia wystających prętów 
zbrojeniowych na budowie. Chronią przed urazami jakie mogą 
spowodować ostre końcówki prętów. 

Osłonka PCV dla prętów 8-16:  A = 25 mm, B= 48 mm, C= 71 mm 
Osłonka PCV dla prętów 16-32:  A = 39 mm, B= 55 mm, C= 76 mm

Uniwersalny profil ochronny stosowany jest do 
zabezpieczenia przewodów elektrycznych i rur 
instalacyjnych o maksymalnej średnicy 30 mm. 
Standardowo dostarczany profil ma długość 1500 mm. 
Po uniwersalnym profilu ochronnym może odbywać się 
ruch kołowy mający miejsce na budowie.  

Listwa wykonana jest z tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, 
wielu substancj i  chemicznych stosowanych 
w budownictwie oraz czynników fizycznych. Listwy te 
przeznaczone są do zabezpieczenia wystających prętów 
zbrojeniowych na budowie. Chronią przed urazami jakie 
mogą spowodować ostre końcówki prętów. Listwy 
nakładamy na końcówkę prętów ręcznie na wcisk.  
Należy przy tym odgiąć palcami dolną zawijaną część 
listwy. Zabezpieczenie elementu można osiągnąć 
uderzając lekko ręką (osłoniętą rękawicą roboczą) 
w górną jej część. Listwa musi być nakładana na 
końcówki prętów w sposób równomierny. 

Zalety:

 ochrona przewodów elektrycznych i rur instalacyjnych

 jaskrawa barwa trwale oznaczająca miejsce przebiegu przewodów elektrycznych lub rur 

instalacyjnych

n

n

Zalety:

 

 gwarantują bezpieczeństwo i solidność,

 posiadają bardzo widoczny kolor,

są łatwe i szybkie w montażu,

 są odporne na działanie czynników atmosferycznych,

 są pewne i stabilne na wszystkich średnicach wystających prętów zbrojeniowych,

mogą być mocowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

n

n

n

n 

n

n

n 

przeznaczone są do wielokrotnego użytku,

200
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uniwersalny profil ochronny L=1500mm 1 16,5 BH-SX-00-0-00948

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe D8/16mm 1* 0,010 BH-SX-00-0-00904

Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe D16/32mm 1** 0,020 BH-SX-00-0-00903

44
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*Opakowanie: worek 250 szt.

** Opakowanie: worek 125 szt.
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® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń na krawędzi
®ELEMENTY SYSTEMU SECUMAX

n  Uniwersalny profil ochronnyn  Deska zabezpieczająca FORBUILD

n  Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe
n  Uchwyt stopa

n  Listwa PCV na pręty zbrojeniowe

n  Uchwyt do przewodów
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Symbol Jednostka [mb] Masa [kg/szt.] Nr art.

Listwa PCV na pręty zbrojeniowe 1 1,00 BH-SX-00-0-06750

Listwa PCV z rdzeniem stalowym na pręty zbrojeniowe 1 1,35 BH-SX-00-0-06751

Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężnikowe wykonane są 
z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm. 

Na życzenie klienta na deskach zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy.
Do szacunkowego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można wykorzystać 

następujące zależności:

A=(L/2)+1, gdzie A-ilość słupków barierki, L-długość zamierzonej zabudowy w metrach;
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski to korzystamy z poniższego wzoru:

X=(A-M)*3, gdzie X-ilość desek, M.-ilość barier  

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski (np. ciągi schodowe) to korzystamy z poniższego 
wzoru:

X=(A-M)*2, gdzie X-ilość desek, M-ilość barier.  

Przez barierę rozumiemy jednostkową zabudowę systemu zabezpieczeń na krawędzi.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Deska zabezpieczająca FORBUILD 1 5,5 6,5÷ BH-SX-00-0-00894

Deska zabezpieczająca z logo firmowym 1 5,5÷6,5 -

Uchwyt ten umożliwia zabezpieczenie 
ciągów komunikacyjnych na budowie. 
Materiał z którego wykonany jest ten 
uchwyt, to PCV, dzięki czemu jego użytko-
wanie możliwe jest na każdej powierzchni 
konstrukcyjnej budynku w trakcie wszelkich 
prac jak również po ich zakończeniu. 
Uchwyt ten nie spełnia wymagań normy 
PN-EN 13374 w zakresie A.

Zalety:

 

 dowolna powierzchnia montażu - również wykończona - gotowa do odbioru

 wykorzystanie standardowych elementów systemu SECUMAX 

n

n

n

prosty montaż bez elementów kotwiących

Uchwyt został wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, a jego 
podtrzymującą przewody część zabezpieczono dodatkowo powłoką 
o odporności na przebicie minimum 1kV. Konstrukcja umożliwia 
zawieszenie przewodów elektrycznych, hydraulicznych, pneuma-
tycznych i innych zabezpieczając je przed przypadkowym uszkodzeniem 
czy zniszczeniem. Z pomocą tych uchwytów można łatwo i szybko 
rozciągnąć rozmaite przewody łączące wiele urządze wykorzystywanych 
na różnych etapach realizacji budynku lub budowli.

Zalety:

 element zgodny ze słupkami i uchwytami systemu SECUMAX

 możliwość podwieszenia wielu przewodów

 gwarantowana odporność na przebicie wynosząca 1kV

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt stopa 1 28 BH-SX-00-0-00937

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do przewodów 1 0,600 BH-SX-00-0-00925

Osłony te przeznaczone są do zabezpieczenia wystających prętów 
zbrojeniowych na budowie. Chronią przed urazami jakie mogą 
spowodować ostre końcówki prętów. 

Osłonka PCV dla prętów 8-16:  A = 25 mm, B= 48 mm, C= 71 mm 
Osłonka PCV dla prętów 16-32:  A = 39 mm, B= 55 mm, C= 76 mm

Uniwersalny profil ochronny stosowany jest do 
zabezpieczenia przewodów elektrycznych i rur 
instalacyjnych o maksymalnej średnicy 30 mm. 
Standardowo dostarczany profil ma długość 1500 mm. 
Po uniwersalnym profilu ochronnym może odbywać się 
ruch kołowy mający miejsce na budowie.  

Listwa wykonana jest z tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie czynników atmosferycznych, 
wielu substancj i  chemicznych stosowanych 
w budownictwie oraz czynników fizycznych. Listwy te 
przeznaczone są do zabezpieczenia wystających prętów 
zbrojeniowych na budowie. Chronią przed urazami jakie 
mogą spowodować ostre końcówki prętów. Listwy 
nakładamy na końcówkę prętów ręcznie na wcisk.  
Należy przy tym odgiąć palcami dolną zawijaną część 
listwy. Zabezpieczenie elementu można osiągnąć 
uderzając lekko ręką (osłoniętą rękawicą roboczą) 
w górną jej część. Listwa musi być nakładana na 
końcówki prętów w sposób równomierny. 

Zalety:

 ochrona przewodów elektrycznych i rur instalacyjnych

 jaskrawa barwa trwale oznaczająca miejsce przebiegu przewodów elektrycznych lub rur 

instalacyjnych

n

n

Zalety:

 

 gwarantują bezpieczeństwo i solidność,

 posiadają bardzo widoczny kolor,

są łatwe i szybkie w montażu,

 są odporne na działanie czynników atmosferycznych,

 są pewne i stabilne na wszystkich średnicach wystających prętów zbrojeniowych,

mogą być mocowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej.

n

n

n

n 

n

n

n 

przeznaczone są do wielokrotnego użytku,
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uniwersalny profil ochronny L=1500mm 1 16,5 BH-SX-00-0-00948

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe D8/16mm 1* 0,010 BH-SX-00-0-00904

Osłonka PCV na pręty zbrojeniowe D16/32mm 1** 0,020 BH-SX-00-0-00903
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*Opakowanie: worek 250 szt.

** Opakowanie: worek 125 szt.
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® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń na krawędzi
®ELEMENTY SYSTEMU SECUMAX

n  Uniwersalny profil ochronnyn  Deska zabezpieczająca FORBUILD
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n  Uchwyt stopa

n  Listwa PCV na pręty zbrojeniowe

n  Uchwyt do przewodów
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Kosz transportowy jak sama nazwa wskazuje 
służy do transportowania, magazynowania 
oraz przechowywania elementów systemu 
zabezpieczeń na krawędzi  SECUMAX. 
Konstrukcja kosza pozwala na transport 
elementów o masie łącznej do 1200 kg. Podstawa 
kosza spoczywa na dwóch stopach co ułatwia 
jego ustawianie na podłożu nawet w przypadku 
nierównych powierzchni. Dodatkowo stopy te 
służą do transportu kosza przy użyciu wózka 
widłowego oraz piętrowania koszy na magazynie. 
W narożach kosza zamontowane zostały 
specjalne uchwyty umożliwiające transport 
kosza dźwigiem przy użyciu zawiesi. Na jednym 
z boków kosza zamontowana została uchylna 
ścianka umożliwiająca łatwiejszy dostęp do 
elementów. Dno kosza stanowi profilowana 
blacha a boczne ścianki wykonane zostały 
z siatki. Wewnętrzne żebra usztywniające 
(umieszczone na każdej z bocznych ścianek 
kosza) umożliwiają podzielenie przestrzeni kosza 
na mniejsze boksy, dzięki czemu możliwe jest 
składowanie różnych elementów systemu 
w jednym koszu.

Zalety:
 transport przy użyciu wózka widłowego lub 

dźwigu

 prawidłowe przechowywanie elementów 
systemu SECUMAX 

 kosz wykonany z elementów 
zabezpieczonych powłoką cynkową

 optymalne wykorzystanie powierzchni 
magazynowej

n

n

n

n

Ilość poszczególnych elementów systemu 
®SECUMAX  składowanych w koszu 

transportowym

Słupek barierki 100 szt./kosz

Przedłużka słupka150 600 szt./kosz

Przedłużka słupka 250 350 szt./kosz

Przedłużka słupka 500 200 szt./kosz

Uchwyt uniwersalny 70 szt./kosz

Uchwyt uniwersalny 1000 30 szt./kosz

Uchwyt boczny 600 szt./kosz

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania 50 szt./kosz

    Uchwyt dźwigarkowy 100 szt./kosz

Uchwyt wkręcany 250 szt./kosz

Uchwyt wbijany 150 szt./kosz

Uchwyt do prefabrykatów 60 szt./kosz

Uchwyt do grodzic 250 szt./kosz

Uchwyt wkręcany boczny 250 szt./kosz

Uchwyt do szalowania nastawny 30 szt./kosz

Uchwyt do szalowania 140 szt./kosz

Uchwyt podestu roboczego 200 szt./kosz

Uchwyt wkręcany mostowy 250 szt./kosz

Uchwyt do szybów windowych 300 szt./kosz

Uchwyt do deski krawężnikowej 600 szt./kosz

Uchwyt do przewodów 600 szt./kosz

Zaczep schodowy 300 szt./kosz

Uchwyt CLIP 300 szt./kosz

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Kosz transportowy 1 77,500 BH-SX-00-0-00899

Siatka zabezpieczająca stosowana jest 
do zapewnienia ochrony przed upadkiem 
z wysokości osób i narzędzi. Z użyciem 
siatki zabezpieczającej chroni się jest całą 
przestrzeń wyznaczoną przez barierę 

 s y s t e m u  S E C U M A X n a  d ł u g o ś c i  
i wysokości stanowiąc zaporę dla 
pracowników oraz rzeczy większych od 
50 [mm]. W pasie dolnym do wysokości 
150[mm] zastosowano gęstszy splot, by 
zapewnić wymagania normy PN-EN 13374. 
Cały element wykonano z atestowanej stali 
posiadającej powłokę cynkową zapewnia-
jącą długotrwałe użytkowanie.

Zalety:

 montaż do standardowych elementów systemu SECUMAX

 trwała powłoka cynkowa gwarantująca długoletnie użytkowanie

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Siatka zabezpieczająca 2200 1 16,000 BH-SX-00-0-00912

Siatka zabezpieczająca 2500 1 19,000 BH-SX-00-0-23905
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Kosze systemowe zostały zaprojektowane, by można było je wspólnie przechowywać 
i przewozić. Na koszu transportowym na deski i siatki systemu SECUMAX można ułożyć dwa kosze 
transportowe (obok siebie). Na dwóch koszach transportowych można ułożyć jeden kosz 
transportowy na deski i siatki. Można również dwa kosze na siatki i deski układać jeden na drugim. 
Kosze, na których układa się inne kosze bezwarunkowo winny być wypełnione elementami 
przeznaczonymi do przechowywania. Należy przy tym przypomnieć, że każdy z elementów 
składowych może być przenoszony wyłącznie pojedynczo. 
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 Kosz transportowy na deski i siatki systemu 
SECUMAX wykonano z atestowanych profili 
stalowych z powłoką cynkową, a jego wymiary 
i nośność umożliwiają składowanie wraz 
z koszem transportowym służącym do 
przewożenia i składowania systemowych 
słupków i uchwytów.

Zalety:

transport desek i siatek zabezpieczających 
systemu SECUMAX 

 prawidłowe przechowywanie desek i siatek 
zabezpieczających systemu SECUMAX 

 trwała powłoka antykorozyjna
 optymalne wykorzystanie przestrzeni 

magazynowej

n

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Kosz transportowy na deski i siatki 1 190,00 BH-SX-00-0-00901
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Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAX można wykorzystać do przewozu desek 
(148 szt.) lub siatek zabezpieczających (29 szt.) systemu SECUMAX . Posiada on lekką konstrukcję 
(190 kg) ze zdejmowanym przednim panelem. Umożliwia to szybki załadunek i rozładunek elementów. 
Produkt ten można przewozić z użyciem wózka widłowego lub urządzenia transportu bliskiego 
posługując się stosownym zawiesiem czterocięgnowym.

® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń na krawędzi
®ELEMENTY SYSTEMU SECUMAX

n
®  Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAXn  Siatka zabezpieczająca 

n  Kosz transportowy

®
Zasady składowania koszy transportowych systemu SECUMAX
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Kosz transportowy jak sama nazwa wskazuje 
służy do transportowania, magazynowania 
oraz przechowywania elementów systemu 
zabezpieczeń na krawędzi  SECUMAX. 
Konstrukcja kosza pozwala na transport 
elementów o masie łącznej do 1200 kg. Podstawa 
kosza spoczywa na dwóch stopach co ułatwia 
jego ustawianie na podłożu nawet w przypadku 
nierównych powierzchni. Dodatkowo stopy te 
służą do transportu kosza przy użyciu wózka 
widłowego oraz piętrowania koszy na magazynie. 
W narożach kosza zamontowane zostały 
specjalne uchwyty umożliwiające transport 
kosza dźwigiem przy użyciu zawiesi. Na jednym 
z boków kosza zamontowana została uchylna 
ścianka umożliwiająca łatwiejszy dostęp do 
elementów. Dno kosza stanowi profilowana 
blacha a boczne ścianki wykonane zostały 
z siatki. Wewnętrzne żebra usztywniające 
(umieszczone na każdej z bocznych ścianek 
kosza) umożliwiają podzielenie przestrzeni kosza 
na mniejsze boksy, dzięki czemu możliwe jest 
składowanie różnych elementów systemu 
w jednym koszu.

Zalety:
 transport przy użyciu wózka widłowego lub 

dźwigu

 prawidłowe przechowywanie elementów 
systemu SECUMAX 

 kosz wykonany z elementów 
zabezpieczonych powłoką cynkową

 optymalne wykorzystanie powierzchni 
magazynowej

n

n

n

n

Ilość poszczególnych elementów systemu 
®SECUMAX  składowanych w koszu 

transportowym

Słupek barierki 100 szt./kosz

Przedłużka słupka150 600 szt./kosz

Przedłużka słupka 250 350 szt./kosz

Przedłużka słupka 500 200 szt./kosz

Uchwyt uniwersalny 70 szt./kosz

Uchwyt uniwersalny 1000 30 szt./kosz

Uchwyt boczny 600 szt./kosz

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania 50 szt./kosz

    Uchwyt dźwigarkowy 100 szt./kosz

Uchwyt wkręcany 250 szt./kosz

Uchwyt wbijany 150 szt./kosz

Uchwyt do prefabrykatów 60 szt./kosz

Uchwyt do grodzic 250 szt./kosz

Uchwyt wkręcany boczny 250 szt./kosz

Uchwyt do szalowania nastawny 30 szt./kosz

Uchwyt do szalowania 140 szt./kosz

Uchwyt podestu roboczego 200 szt./kosz

Uchwyt wkręcany mostowy 250 szt./kosz

Uchwyt do szybów windowych 300 szt./kosz

Uchwyt do deski krawężnikowej 600 szt./kosz

Uchwyt do przewodów 600 szt./kosz

Zaczep schodowy 300 szt./kosz

Uchwyt CLIP 300 szt./kosz

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Kosz transportowy 1 77,500 BH-SX-00-0-00899

Siatka zabezpieczająca stosowana jest 
do zapewnienia ochrony przed upadkiem 
z wysokości osób i narzędzi. Z użyciem 
siatki zabezpieczającej chroni się jest całą 
przestrzeń wyznaczoną przez barierę 

 s y s t e m u  S E C U M A X n a  d ł u g o ś c i  
i wysokości stanowiąc zaporę dla 
pracowników oraz rzeczy większych od 
50 [mm]. W pasie dolnym do wysokości 
150[mm] zastosowano gęstszy splot, by 
zapewnić wymagania normy PN-EN 13374. 
Cały element wykonano z atestowanej stali 
posiadającej powłokę cynkową zapewnia-
jącą długotrwałe użytkowanie.

Zalety:

 montaż do standardowych elementów systemu SECUMAX

 trwała powłoka cynkowa gwarantująca długoletnie użytkowanie

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Siatka zabezpieczająca 2200 1 16,000 BH-SX-00-0-00912

Siatka zabezpieczająca 2500 1 19,000 BH-SX-00-0-23905
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Kosze systemowe zostały zaprojektowane, by można było je wspólnie przechowywać 
i przewozić. Na koszu transportowym na deski i siatki systemu SECUMAX można ułożyć dwa kosze 
transportowe (obok siebie). Na dwóch koszach transportowych można ułożyć jeden kosz 
transportowy na deski i siatki. Można również dwa kosze na siatki i deski układać jeden na drugim. 
Kosze, na których układa się inne kosze bezwarunkowo winny być wypełnione elementami 
przeznaczonymi do przechowywania. Należy przy tym przypomnieć, że każdy z elementów 
składowych może być przenoszony wyłącznie pojedynczo. 
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 Kosz transportowy na deski i siatki systemu 
SECUMAX wykonano z atestowanych profili 
stalowych z powłoką cynkową, a jego wymiary 
i nośność umożliwiają składowanie wraz 
z koszem transportowym służącym do 
przewożenia i składowania systemowych 
słupków i uchwytów.

Zalety:

transport desek i siatek zabezpieczających 
systemu SECUMAX 

 prawidłowe przechowywanie desek i siatek 
zabezpieczających systemu SECUMAX 

 trwała powłoka antykorozyjna
 optymalne wykorzystanie przestrzeni 

magazynowej

n

n

n

n

 

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Kosz transportowy na deski i siatki 1 190,00 BH-SX-00-0-00901
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Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAX można wykorzystać do przewozu desek 
(148 szt.) lub siatek zabezpieczających (29 szt.) systemu SECUMAX . Posiada on lekką konstrukcję 
(190 kg) ze zdejmowanym przednim panelem. Umożliwia to szybki załadunek i rozładunek elementów. 
Produkt ten można przewozić z użyciem wózka widłowego lub urządzenia transportu bliskiego 
posługując się stosownym zawiesiem czterocięgnowym.

® SECUMAX - Systemy zabezpieczeń na krawędzi
®ELEMENTY SYSTEMU SECUMAX

n
®  Kosz transportowy na deski i siatki systemu SECUMAXn  Siatka zabezpieczająca 

n  Kosz transportowy

®
Zasady składowania koszy transportowych systemu SECUMAX
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WYBRANE REALIZACJE 

KOMPLEKS BIUROWY WARSAW SPIRE W WARSZAWIE

Dzierżawa elementów systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX .

Generalny wykonawca: 

Ghelamco Poland Sp. z o.o.

ZAKŁAD NGK CERAMICS POLSKA W GLIWICACH

Dzierżawa, montaż oraz demontaż systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX.

Generalny wykonawca: 

TAKENAKA EUROPE GmbH (Oddział w Polsce)

SZPITAL PEDIATRYCZNY WUM W WARSZAWIE

Dzierżawa systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX.

Generalny wykonawca: 

Warbud, Qumak Sekom, Imtech

BUDYNEK BIUROWY 45 DOMANIEWSKA W WARSZAWIE

Dzierżawa systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX.

Generalny wykonawca: 

AB - Projekt
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Wykorzystanie zamontowanych elementów 

systemu SECUMAX INDIVIDUAL powinno być 

zgodne z zaleceniami grupowych (SECUMAX) czy 

indywidualnych (zaczepniki, linki) środków 

ochrony przed upadkiem z wysokości . 

Firma Forbuild może przeprowadzić szkolenie 

w zakresie montażu i użytkowania systemu 

SECUMAX INDIVIDUAL. Szkolenie takie może 

odbywać się w miejscu eksploatacji.

System obejmuje trzy punkty kotwiczące. 

Podzespoły systemu SECUMAX INDIVIDUAL  

zostały przebadane w Zakładzie Ochron  

Osobistych CIOP. W sprawozdaniu z badań 

nr 59/PZ/2009/NO stwierdzono, że wszystkie  

elementy przeniosły wymagane obciążenia.

Części składowe systemu są wykonywane 

z atestowanej stali niestopowej (PN-EN 10020), 

a gniazdo przedłużki do uchwytu bocznego 290 
 z tworzywa sztucznego. Części metalowe 
System SECUMAX INDIVIDUAL, jest stosowany konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie 
przy zabezpieczeniu krawędzi  obiektów poprzez trwałą powłokę cynkową nanoszoną 
budowlanych umożliwiając zastosowanie zanurzeniowo (PN-EN ISO 1461) co gwarantuje ich 
indywidualnego i zbiorowego sprzętu chroniącego długotr wałe  użytkowanie  w warunkach 
przed upadkiem z wysokości. Wykorzystanie naturalnych. Wykorzystywane w systemie 
indywidualnych rozwiązań chroniących przed tworzywo sztuczne to polietylen i jego pochodne, 
upadkiem z wysokości określa rozporządzenie które pozostają neutralne w kontakcie ze stalą,  
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia betonem i drewnem. Są również odporne na  
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów działanie czynników atmosferycznych oraz  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, większości środków chemicznych stosowanych 
poz.1650) oraz rozporządzenie Ministra w budownictwie. Wszystkie elementy systemu 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zostały oznakowane zgodnie z wymaganiami norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas PN-EN 795 i PN-EN 13374.
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47, 

poz.401).  

System punktów kotwiczących SECUMAX 

INDIVIDUAL spełnia wymagania polskiej 

i europejskiej normy PN-EN 795:1999 „Urządzenia 

kotwiczące. Badania i wymagania” oraz 

PN-EN 13374:2004 „Tymczasowe systemy  

zabezpieczeń na krawędzi budynków”. Pozwala on 

na używanie sprzętu ochrony indywidualnej (szelki, 

linki, karabińczyki) oraz stosowanie barier systemu 

SECUMAX umożliwiając przytrzymywanie się 

podczas poruszania wzdłuż barierki, zatrzymując 

osoby poruszające się prostopadle do barierki lub 

upadające na nią.

Wszelkie prace powinny być przeprowadzane 
Zastosowanie systemu punktów  kotwiczących przez przeszkolony personel. 
firmy Forbuild SA o nazwie SECUMAX INDIVIDUAL  Należy zachowywać ostrożność podczas 
wymaga prac instalacji, eksploatacji i demontażu. 

 Należy używać tylko oryginalnych komponentów 
W 2009 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy 

i części zamiennych. 
przeprowadził badania systemu SECUMAX 

Wszystkie elementy winny być przed montażem 
INDIVIDUAL dla urządzeń kotwiczących klasy A1 

sprawdzane pod kątem usterek i uszkodzeń. 
wg normy PN-EN 795:1999, które zostały Nie wolno stosować elementów systemu uszko-
zakończone wynikiem pozytywnym.dzonych i zniszczonych. 

oraz czy w trakcie postępu prac przyjęte 

rozwiązania nie będą kolidowały w kolejnych 

realizacjach konstrukcji. Elementy systemu zawsze 

są mocowane do konstrukcji, która osiągnęła 

projektowaną nośność. Po ustaleniu sposobu 

montażu winno się sprawdzić czy posiadane 

elementy są technicznie sprawne. W przypadku 

montażu kotew stalowych przed  rozpoczęciem 

prac sprawdzamy, czy beton w którym osadzamy 

kotwy posiada wystarczającą nośność, nie 

wykazuje spękań i zarysowań. Przy wierceniu 

otworów pod  kotwy trzeba zachować odstęp od 

krawędzi  zalecany przez jej producenta. 

W przypadku  zamiaru stosowania punktów 

kotwiczących  jako chwytów systemu SECUMAX 

montujemy je z maksymalnym rozstawem  

wynoszącym mm 2000. Należy pamiętać, że 

w narożach konstrukcji montujemy podzespoły 

podwójnie.

Użytkowanie systemu punktów kotwiczących  firmy 

Forbuild o nazwie SECUMAX INDIVIDUAL, który 

jest stosowany przy zabezpieczeniu górnych 

(attyki) krawędzi obiektów budowlanych winno 

odbywać się zgodnie z przepisami BHP oraz 

z zaleceniami producenta pamiętając, że: 

 Przed instalacją i eksploatacją urządzenia należy 

przeczytać i zrozumieć instrukcję.

 W trakcie wykonywania prac montażowych 

wszyscy pracownicy winni być zabezpieczeni przed 

upadkiem z wysokości. 

 Po zamontowaniu należy sprawdzić popra-

wność montażu. 

przygotowawczych związanych 

z doborem odpowiedniego dla warunków budowy 

miejsca mocowania. Prawidłowa analiza tego 

problemu pozwala przyjąć najbardziej ekonomi-

czną i funkcjonalną metodę mocowania. W trakcie 

tej analizy  należy sprawdzić stabilność konstrukcji, 

do której mocowane będą uchwyty 

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Wykorzystanie zamontowanych elementów 

systemu SECUMAX INDIVIDUAL powinno być 

zgodne z zaleceniami grupowych (SECUMAX) czy 

indywidualnych (zaczepniki, linki) środków 

ochrony przed upadkiem z wysokości . 

Firma Forbuild może przeprowadzić szkolenie 

w zakresie montażu i użytkowania systemu 

SECUMAX INDIVIDUAL. Szkolenie takie może 

odbywać się w miejscu eksploatacji.

System obejmuje trzy punkty kotwiczące. 

Podzespoły systemu SECUMAX INDIVIDUAL  

zostały przebadane w Zakładzie Ochron  

Osobistych CIOP. W sprawozdaniu z badań 

nr 59/PZ/2009/NO stwierdzono, że wszystkie  

elementy przeniosły wymagane obciążenia.

Części składowe systemu są wykonywane 

z atestowanej stali niestopowej (PN-EN 10020), 

a gniazdo przedłużki do uchwytu bocznego 290 
 z tworzywa sztucznego. Części metalowe 
System SECUMAX INDIVIDUAL, jest stosowany konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie 
przy zabezpieczeniu krawędzi  obiektów poprzez trwałą powłokę cynkową nanoszoną 
budowlanych umożliwiając zastosowanie zanurzeniowo (PN-EN ISO 1461) co gwarantuje ich 
indywidualnego i zbiorowego sprzętu chroniącego długotr wałe  użytkowanie  w warunkach 
przed upadkiem z wysokości. Wykorzystanie naturalnych. Wykorzystywane w systemie 
indywidualnych rozwiązań chroniących przed tworzywo sztuczne to polietylen i jego pochodne, 
upadkiem z wysokości określa rozporządzenie które pozostają neutralne w kontakcie ze stalą,  
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia betonem i drewnem. Są również odporne na  
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów działanie czynników atmosferycznych oraz  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, większości środków chemicznych stosowanych 
poz.1650) oraz rozporządzenie Ministra w budownictwie. Wszystkie elementy systemu 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zostały oznakowane zgodnie z wymaganiami norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas PN-EN 795 i PN-EN 13374.
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kotwiczących  jako chwytów systemu SECUMAX 

montujemy je z maksymalnym rozstawem  
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w narożach konstrukcji montujemy podzespoły 
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Forbuild o nazwie SECUMAX INDIVIDUAL, który 
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wność montażu. 

przygotowawczych związanych 

z doborem odpowiedniego dla warunków budowy 

miejsca mocowania. Prawidłowa analiza tego 

problemu pozwala przyjąć najbardziej ekonomi-

czną i funkcjonalną metodę mocowania. W trakcie 
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Przedłużka uchwytu bocznego 290 wraz z uchwytem bocznym i rozetą

6

Uchwyt wkręcany 500 z zamontowanym słupkiem barierki

7

Uchwyt wkręcany 500 wraz z rozetką okrągłą

8

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 wraz uchwytem bocznym

5

6

5

8

Maskowanie za pomocą rozety kwadratowej

4

Gniazdo montażowe wraz z przedłużką do uchwytu bocznego 290 

1

2

3

4

7

1

2

3

Oprócz swojej podstawowej funkcji - 

tworzenia zabezpieczenia indywidualnego, 
 system SECUMAXINDIVIDUAL daje możliwość 

wykonania również tymczasowej bariery 

ochronnej, spełniającej wymogi normy PN-EN 

13374.

Można realizować to z zastosowaniem  

standardowych elementów systemu  SECUMAX

(uchwyt boczny, słupek barierki, deska lub 

siatka zabezpieczająca).

Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do uniwersalnego gniazda 

stalowego 260

Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do przedłużki 290

68 69

® SECUMAX INDIVIDUAL - Systemy zabezpieczeń na krawędzi

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



Przedłużka uchwytu bocznego 290 wraz z uchwytem bocznym i rozetą

6

Uchwyt wkręcany 500 z zamontowanym słupkiem barierki

7

Uchwyt wkręcany 500 wraz z rozetką okrągłą

8

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 wraz uchwytem bocznym

5

6

5

8

Maskowanie za pomocą rozety kwadratowej

4

Gniazdo montażowe wraz z przedłużką do uchwytu bocznego 290 

1

2

3

4

7

1

2

3

Oprócz swojej podstawowej funkcji - 

tworzenia zabezpieczenia indywidualnego, 
 system SECUMAXINDIVIDUAL daje możliwość 

wykonania również tymczasowej bariery 

ochronnej, spełniającej wymogi normy PN-EN 

13374.

Można realizować to z zastosowaniem  

standardowych elementów systemu  SECUMAX

(uchwyt boczny, słupek barierki, deska lub 

siatka zabezpieczająca).

Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do uniwersalnego gniazda 

stalowego 260

Montaż słupka barierki z uchwytem bocznym do przedłużki 290

68 69

® SECUMAX INDIVIDUAL - Systemy zabezpieczeń na krawędzi

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA



Sposób montażu liny kotwiczącej na narożach budynku

6

Sposób prowadzenia linki napinającej

7

Montaż liny kotwiczącej do uchwytu wkręcanego 500

8

Lina kotwiąca HARIP BF 540

5

4

5

6

27

Element napinający liny kotwiącej HARIP BF 540

2

Przedłużka 290 do uchwytu bocznego + rozetka kwadratowa

3

Montaż liny napinającej do przedłużki 290 uchwytu bocznego

4

Przedłużka 290 uchwytu bocznego wraz z gniazdem montażowym

1

3

1

8

Elementy systemu SECUMAX INDIVIDUAL 

dają możliwość właściwego zabezpieczenia 

indywidualnego, chroniącego przed upadkiem 

z wysokości, chroniącego zdrowie i życie 

pracowników wykonujących swoje czynności 

zawodowe.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Rozeta okrągła 1 0,1200 BH-SI-00-0-05914

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Rozeta kwadratowa 1 0,1500 BH-SI-00-0-05915

Rozeta okrągła przystosowana do użycia wraz 

z elementami systemu SECUMAX INDIVIDUAL. 

Jest wykonywana ze stali pokrytej powłoką 

galwaniczną lub ze stali nierdzewnej, co 

gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie – 

niezależnie od wpływu i rozkładu średnich 

warunków środowiskowych występujących w 

Polsce.

Zalety:

 szybki i łatwy montaż z użyciem standardowego 

kołka rozporowego i/lub wkręta,

 długotrwałe użytkowanie,

 właściwe zabezpieczenie warstw izolacyjnych.

n

n

n
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Rozeta kwadratowa przystosowana do użycia wraz 

z elementami systemu SECUMAX INDIVIDUAL. 

Jest wykonywana ze stali pokrytej powłoką 

galwaniczną lub ze stali nierdzewnej, co 

gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie – 

niezależnie od wpływu i rozkładu średnich 

warunków środowiskowych występujących 

w Polsce.

n  Rozeta kwadratowa

Zalety:

 szybki i łatwy montaż z użyciem standardowego 

kołka rozporowego i/lub wkręta,

 długotrwałe użytkowanie,

 właściwe zabezpieczenie warstw izolacyjnych.

n

n

n

n  Rozeta okrągła

n  Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu bocznego

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Uchwyt wkręcany 500 1 7,20 BH-SI-00-0-00892

Zaślepka K 34 1* 0,012 BH-SI-00-0-05916

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu bocznego 1 4,250 BH-SI-00-0-00893
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Uchwyt wkręcany 500 pozwala montować słupek barierki na 

wysokości 500 mm powyżej poziomej powierzchni roboczej. 

Element ten przykręcany jest do wcześniej osadzonych 

czterech kotew np. HSC Hilti M12x60 lub innej o nie gorszych 

parametrach wytrzymałościowych. Dokręcamy go kluczem 

o rozmiarze s=19 mm momentem 35 Nm. Uchwyt 

wyposażono w ucho do prowadzenia linki asekuracyjnej. Jego 

trwała powłoka cynkowa pozwala na długoletnie użytkowanie 

jako elementu systemu zabezpieczenia na krawędzi. Zaślepka 

z tworzywa sztucznego chroni wnętrze tulei mocującej słupek 

barierki przed szkodliwym oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych poza okresami użytkowania uchwytu. 

Zaślepka dostępna jest na zamówienie.

Zalety:

uchwyt umożliwia prowadzenie prac montażowych 

i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok 

izolacyjnych,

szybki i  łatwy montaż z użyciem standardowej kotwy.

n

n

 

   
Gniazdo to przeznaczone jest do montażu na 

powierzchniach różnorakich elementów poprzez 

przyspawanie lub przykręcenie. Umożliwia osadzenie 

uchwytu bocznego w odległości 270 mm od zewnętrznej 

powierzchni ściany. Trwała powłoka galwaniczna 

(wykonana poprzez cynkowanie zanurzeniowe) zapewnia 

długoletnie użytkowanie.

Zalety:

przedłużka  umożliwia prowadzenie prac   montażowych 

i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok 

izolacyjnych, 

długotrwałe użytkowanie,

szybki i  łatwy montaż z użyciem standardowej   kotwy.

n

n

n 

 

 

  

* Opakowanie: worek 500 szt.

n  Uchwyt wkręcany 500
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n  Słupek barierki

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. 
Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc 
niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.

Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do 
montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz 
w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka 
dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada 
obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty 
desek.

Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe służące do montażu siatek 
zabezpieczających 2200 i 2500 (str.42).

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,960 BH-SX-00-1-00914

Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017

Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016
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WZÓR ZASTRZEŻONY

Typ 01 Typ 03 Typ 04



Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Rozeta okrągła 1 0,1200 BH-SI-00-0-05914

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Rozeta kwadratowa 1 0,1500 BH-SI-00-0-05915

Rozeta okrągła przystosowana do użycia wraz 

z elementami systemu SECUMAX INDIVIDUAL. 

Jest wykonywana ze stali pokrytej powłoką 

galwaniczną lub ze stali nierdzewnej, co 

gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie – 

niezależnie od wpływu i rozkładu średnich 

warunków środowiskowych występujących w 

Polsce.

Zalety:

 szybki i łatwy montaż z użyciem standardowego 

kołka rozporowego i/lub wkręta,

 długotrwałe użytkowanie,

 właściwe zabezpieczenie warstw izolacyjnych.
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Rozeta kwadratowa przystosowana do użycia wraz 

z elementami systemu SECUMAX INDIVIDUAL. 

Jest wykonywana ze stali pokrytej powłoką 

galwaniczną lub ze stali nierdzewnej, co 

gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie – 

niezależnie od wpływu i rozkładu średnich 

warunków środowiskowych występujących 

w Polsce.

n  Rozeta kwadratowa

Zalety:

 szybki i łatwy montaż z użyciem standardowego 

kołka rozporowego i/lub wkręta,

 długotrwałe użytkowanie,

 właściwe zabezpieczenie warstw izolacyjnych.

n

n

n

n  Rozeta okrągła

n  Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu bocznego

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Uchwyt wkręcany 500 1 7,20 BH-SI-00-0-00892

Zaślepka K 34 1* 0,012 BH-SI-00-0-05916

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu bocznego 1 4,250 BH-SI-00-0-00893
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Uchwyt wkręcany 500 pozwala montować słupek barierki na 

wysokości 500 mm powyżej poziomej powierzchni roboczej. 

Element ten przykręcany jest do wcześniej osadzonych 

czterech kotew np. HSC Hilti M12x60 lub innej o nie gorszych 

parametrach wytrzymałościowych. Dokręcamy go kluczem 

o rozmiarze s=19 mm momentem 35 Nm. Uchwyt 

wyposażono w ucho do prowadzenia linki asekuracyjnej. Jego 

trwała powłoka cynkowa pozwala na długoletnie użytkowanie 

jako elementu systemu zabezpieczenia na krawędzi. Zaślepka 

z tworzywa sztucznego chroni wnętrze tulei mocującej słupek 

barierki przed szkodliwym oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych poza okresami użytkowania uchwytu. 

Zaślepka dostępna jest na zamówienie.

Zalety:

uchwyt umożliwia prowadzenie prac montażowych 

i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok 

izolacyjnych,

szybki i  łatwy montaż z użyciem standardowej kotwy.

n

n

 

   
Gniazdo to przeznaczone jest do montażu na 

powierzchniach różnorakich elementów poprzez 

przyspawanie lub przykręcenie. Umożliwia osadzenie 

uchwytu bocznego w odległości 270 mm od zewnętrznej 

powierzchni ściany. Trwała powłoka galwaniczna 

(wykonana poprzez cynkowanie zanurzeniowe) zapewnia 

długoletnie użytkowanie.

Zalety:

przedłużka  umożliwia prowadzenie prac   montażowych 

i konserwacyjnych bez pogarszania jakości powłok 

izolacyjnych, 

długotrwałe użytkowanie,

szybki i  łatwy montaż z użyciem standardowej   kotwy.

n

n

n 

 

 

  

* Opakowanie: worek 500 szt.

n  Uchwyt wkręcany 500
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n  Słupek barierki

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. 
Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc 
niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.

Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do 
montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz 
w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka 
dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada 
obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty 
desek.

Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe służące do montażu siatek 
zabezpieczających 2200 i 2500 (str.42).

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,960 BH-SX-00-1-00914

Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017

Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016
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WZÓR ZASTRZEŻONY
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Lina kotwicząca HARIP BF 540 10 m 1 1,7 BH-SI-00-0-05917

Lina kotwicząca HARIP BF 540 20 m 1 3,9 BH-SI-00-0-05918

Lina kotwicząca HARIP BF 540 30 m 1 6,1 BH-SI-00-0-05919

Lina poliamidowa 16 mm wyposażona w mechanizm napinający i elementy sprzęgające, 

wykonane ze stali. Lina przeznaczona dla pojedynczego pracownika. Element zgodny z wymogami 

normy PN-EN 795, posiada certyfikat bezpieczeństwa CE. Długości lin: 10, 20 i 30 m.

Ø

Do bezpiecznego stosowania punktów kotwiczących SECUMAX INDIVIDUAL niezbędne jest wykorzystywanie szelek zabezpieczających, linek, 

elementów sprzęgających (karabińczyki, kausze, szekle). Wszystkie wymienione elementy muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE. 

Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężnikowe wykonane są 
z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm. 

Na życzenie klienta na deskach zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy.
Do szacunkowego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można wykorzystać 

następujące zależności:

A=(L/2)+1, gdzie A-ilość słupków barierki, L-długość zamierzonej zabudowy w metrach;
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski to korzystamy z poniższego wzoru:

X=(A-M)*3, gdzie X-ilość desek, M.-ilość barier  

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski(np. ciągi schodowe) to korzystamy 
z poniższego wzoru:

X=(A-M)*2, gdzie X-ilość desek, M-ilość barier.  

Przez barierę rozumiemy jednostkową zabudowę systemu zabezpieczeń na krawędzi.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Deska zabezpieczająca FORBUILD 1 5,5 6,5÷ BH-SX-00-0-00894

Deska zabezpieczająca z logo firmowym 1 5,5÷6,5 -Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Przedłużka do uchwytu bocznego 290 1 3,800 BH-SI-00-0-00906

290 10030

m
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Przedłużka przeznaczona jest do montażu 

uchwytu bocznego. Umożliwia jego zastosowanie 

w odległości 290 mm od zewnętrznej powierzchni 

ściany, w której osadzono gniazdo uchwytu 

bocznego. Trwała powłoka galwaniczna 

(wykonana poprzez cynkowanie zanurzeniowe) 

zapewnia długoletnie użytkowanie.

Zalety:

przedłużka  umożliwia prowadzenie prac   
montażowych i konserwacyjnych bez 
pogarszania jakości powłok izolacyjnych, 
długotrwałe użytkowanie,

szybki i  łatwy montaż z użyciem gniazda 
uchwytu

n

n

n

 

 

  

n  Deska zabezpieczająca FORBUILDn  Przedłużka do uchwytu bocznego 290

n  Lina kotwicząca HARIP 540
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Zalety:
 montaż uchwytu słupka w dowolnym czasie ( w trakcie demontażu szalunku lub w momencie montażu barier ochronnych )  
 dzięki bocznemu mocowaniu słupków barierki, zabezpieczenia nie utrudniają prac prowadzonych na powierzchni poziomej pomieszczenia lub 

biegów schodowych i pozwalają bezpiecznie prowadzić prace aż do momentu zamontowania docelowych balustrad 

n

n

Dzięki bocznemu mocowaniu słupka barierki, 
zabezpieczenia boczne nie utrudniają prac na schodach 
lub innych powierzchniach roboczych.

Powierzchnie montażowe mogą być chronione do końca 
prac barierą ochronną, uchwyt przymocowany jest na 
powierzchni bocznej np. biegów schodowych.

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Uchwyt boczny 1 1,120 BH-SX-00-0-00916

n  Uchwyt boczny 

Napis "OBEN/GÓRA"
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,040 BH-SX-00-0-00897

Gniazdo służy do montażu przedłużki 290 

uchwytu bocznego. Należy je osadzić pomiędzy 

zbrojeniem konstrukcji nośnej. Zachowane 

wymiary podane są na rysunku.

Uwaga:
Gniazdo uchwytu należy tak przymocować do 

szalunku, aby ścianka z napisem „OBEN/GÓRA” 

była skierowana ku górze.

Zalety:

łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powie-

rzchni szalunku,

materiał,   z   którego   wykonano   gniazdo -     

odporny na wiele czynników chemicznych

n 

n  

Napis "OBEN/GÓRA"
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n  Gniazdo uchwytu bocznego

* Opakowanie: worek 50 szt.



Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Lina kotwicząca HARIP BF 540 10 m 1 1,7 BH-SI-00-0-05917

Lina kotwicząca HARIP BF 540 20 m 1 3,9 BH-SI-00-0-05918

Lina kotwicząca HARIP BF 540 30 m 1 6,1 BH-SI-00-0-05919

Lina poliamidowa 16 mm wyposażona w mechanizm napinający i elementy sprzęgające, 

wykonane ze stali. Lina przeznaczona dla pojedynczego pracownika. Element zgodny z wymogami 

normy PN-EN 795, posiada certyfikat bezpieczeństwa CE. Długości lin: 10, 20 i 30 m.

Ø

Do bezpiecznego stosowania punktów kotwiczących SECUMAX INDIVIDUAL niezbędne jest wykorzystywanie szelek zabezpieczających, linek, 

elementów sprzęgających (karabińczyki, kausze, szekle). Wszystkie wymienione elementy muszą posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE. 

Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężnikowe wykonane są 
z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm. 

Na życzenie klienta na deskach zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy.
Do szacunkowego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można wykorzystać 

następujące zależności:

A=(L/2)+1, gdzie A-ilość słupków barierki, L-długość zamierzonej zabudowy w metrach;
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski to korzystamy z poniższego wzoru:

X=(A-M)*3, gdzie X-ilość desek, M.-ilość barier  

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski(np. ciągi schodowe) to korzystamy 
z poniższego wzoru:

X=(A-M)*2, gdzie X-ilość desek, M-ilość barier.  

Przez barierę rozumiemy jednostkową zabudowę systemu zabezpieczeń na krawędzi.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Deska zabezpieczająca FORBUILD 1 5,5 6,5÷ BH-SX-00-0-00894

Deska zabezpieczająca z logo firmowym 1 5,5÷6,5 -Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Przedłużka do uchwytu bocznego 290 1 3,800 BH-SI-00-0-00906
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Przedłużka przeznaczona jest do montażu 

uchwytu bocznego. Umożliwia jego zastosowanie 

w odległości 290 mm od zewnętrznej powierzchni 

ściany, w której osadzono gniazdo uchwytu 

bocznego. Trwała powłoka galwaniczna 

(wykonana poprzez cynkowanie zanurzeniowe) 

zapewnia długoletnie użytkowanie.

Zalety:

przedłużka  umożliwia prowadzenie prac   
montażowych i konserwacyjnych bez 
pogarszania jakości powłok izolacyjnych, 
długotrwałe użytkowanie,

szybki i  łatwy montaż z użyciem gniazda 
uchwytu
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Zalety:
 montaż uchwytu słupka w dowolnym czasie ( w trakcie demontażu szalunku lub w momencie montażu barier ochronnych )  
 dzięki bocznemu mocowaniu słupków barierki, zabezpieczenia nie utrudniają prac prowadzonych na powierzchni poziomej pomieszczenia lub 

biegów schodowych i pozwalają bezpiecznie prowadzić prace aż do momentu zamontowania docelowych balustrad 

n

n

Dzięki bocznemu mocowaniu słupka barierki, 
zabezpieczenia boczne nie utrudniają prac na schodach 
lub innych powierzchniach roboczych.

Powierzchnie montażowe mogą być chronione do końca 
prac barierą ochronną, uchwyt przymocowany jest na 
powierzchni bocznej np. biegów schodowych.

Maksymalny rozstaw: 2000 mm.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Uchwyt boczny 1 1,120 BH-SX-00-0-00916

n  Uchwyt boczny 
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt] Nr art.

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,040 BH-SX-00-0-00897

Gniazdo służy do montażu przedłużki 290 

uchwytu bocznego. Należy je osadzić pomiędzy 

zbrojeniem konstrukcji nośnej. Zachowane 

wymiary podane są na rysunku.

Uwaga:
Gniazdo uchwytu należy tak przymocować do 

szalunku, aby ścianka z napisem „OBEN/GÓRA” 

była skierowana ku górze.

Zalety:

łatwy montaż gniazda na wewnętrznej powie-

rzchni szalunku,

materiał,   z   którego   wykonano   gniazdo -     

odporny na wiele czynników chemicznych
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Napis "OBEN/GÓRA"
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n  Gniazdo uchwytu bocznego

* Opakowanie: worek 50 szt.
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REALIZACJE

GALERIA

WYBRANE REALIZACJE

PARKING „PARKUJ I JEDŹ” W WARSZAWIE

Sprzedaż elementów systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX INDIVIDUAL 

Generalny wykonawca: 

Warbud

 

ŻOLIBORZ PARK - MADISON APARTMENTS W WARSZAWIE

Sprzedaż elementów systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX INDIVIDUAL 

Generalny wykonawca: 

BUDIMEX S.A.

ROZBUDOWA SIEDZIBY FIRMY BUDOWLANEJ W JAWORZNIE 

Sprzedaż elementów systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX INDIVIDUAL 

Generalny wykonawca: 

RISER Sp. z o.o.

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA W GDAŃSKU

Sprzedaż elementów systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX INDIVIDUAL 

Generalny wykonawca: 

BUDIMEX S.A.
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GALERIA

GALERIA GALERIA
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®SECUMAX  RAIL



 

 Należy zachowywać ostrożność podczas 

instalacji, eksploatacji i demontażu. 

 Na leży  używać ty lko  or yg ina lnych 

komponentów i części zamiennych. 

 Wszystkie elementy winny być przed 

montażem sprawdzane pod kątem usterek 

i uszkodzeń.

 Nie wolno stosować elementów systemu 

balustrad uszkodzonych i zniszczonych. 

Firma Forbuild SA może przeprowadzić szkolenie 

w zakresie montażu i użytkowania systemu 

barierek ochronnych. Szkolenie takie może 

odbywać się w miejscu eksploatacji.

System obejmuje uchwyt mocujący, który 

pozwala na montaż słupków oraz słupek barierki. 

W zestawie znajdują się również deski, z których 

wykonuje się poziome elementy bariery i kosze 

transportowe na elementy systemu.

Części składowe systemu są wykonywane ze 
Winno się także sprawdzić czy posiadane stali: słupki, uchwyt i kosze, oraz drewna: deski 
elementy są technicznie sprawne i czy ich ilość zabezpieczające. Profile stalowe wchodzące System SECUMAX RAIL służy do wykonania 
wystarcza do wykonania balustrad w założonej w skład systemu barierek ochronnych produko-zabezpieczeń bocznych podczas remontu, 
ilości. Jeśli nie, powinno się zamówić potrzebne wane są z atestowanej stali. Własności mecha-

modernizacji lub budowy linii kolejowych. elementy podając ich numery zamówieniowe. niczne i fizyczne śrub i nakrętek są zgodne 
System jest przeznaczony do wykonania Uchwyty stosowane w systemie montujemy z normą PN EN ISO 898-1:2002 i obejmują klasę 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy w rozstawie 1800–2300 mm. własności mechanicznych: 8.8. Części metalowe 
zabezpieczeniu miejsca robót na torze Czynności związane z montażem systemu należy konstrukcji zabezpieczone są antykorozyjnie 

wykonywać wyłącznie w czasie, kiedy na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu poprzez cynkowanie galwani-czne (kosze 
czynnym nie odbywają się przejazdy/ruch pojazdów kolejowych po torze czynnym transportowe są cynkowane zanu-rzeniowo) 
pojazdów kolejowych. z pasywacją na biało, co gwarantuje ich z prędkością V≥100 km/h.
Użytkowanie systemu balustrad ochronnych długotrwałe użytkowanie w warunkach System SECUMAX RAIL spełnia wymagania 
winno odbywać się zgodnie z przepisami BHP naturalnych. Poręcze barierek wykonane są instrukcji Id-18 „Wytyczne zabezpieczenia 
oraz z zaleceniami producenta pamiętając, że: z tarcicy iglastej, klasyfikowanej wytrzymało-miejsca robót wykonywanych na torze 

 Przed instalacją i eksploatacją urządzenia ściowo wg PN-EN 14081:2005 i normy zamkniętym podczas prowadzenia ruchu należy przeczytać i zrozumieć instrukcję. PN-EN 338:2004. Elementy poręczy górnej 
pojazdów kolejowych po torze czynnym  Po zamontowaniu należy sprawdzić popra- i dolnej powinny być wykonane z tarcicy 
z prędkością V≥100km” będącej Załącznikiem do wność montażu. obrzynanej klasy nie niższej niż C-18, a ich 

 Wszelkie prace z wykorzystaniem systemu  zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK S.A. wymiary poprzeczne powinny wynosić 
balustrad ochronnych winny być przeprowa-z dnia 31.08.2010r. w zakresie §10 tego 32x150 mm.
dzane przez przeszkolony personel. opracowania. Zabezpiecza on osoby opierające 

się na barierkach, umożliwia przytrzymywanie 

się podczas poruszania się wzdłuż barierki, 

zatrzymuje osoby poruszające się prostopadle do 

barierki lub upadające na nią.

Zastosowanie systemu balustrad ochronnych 

SECUMAX RAIL firmy Forbuild SA wymaga prac 

przygotowawczych. Prawidłowa analiza obszaru, 

na którym ma być wykonane wygrodzenie 

torowiska jest podstawą do prawidłowego 

opracowania projektu zabezpieczenia miejsc 

niebezpiecznych. W trakcie tej analizy należy 

uwzględnić wymagania instrukcji Id-18 będącej 

Załącznikiem do zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

31.10.2010r. oraz sprawdzić, czy w trakcie 

postępu prac przyjęte rozwiązania nie będą 

kolidowały w kolejnych etapach realizacjach. 
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Deski zabezpieczające stosowane jako poręcze ochronne wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. 
C-18 wg PN-EN 14081 i posiadają wymiary 32x150x2500mm. 

Deski są zabezpieczone trwałą powłoką lakierniczą gwarantującą długoletnie użytkowanie pod 
warunkiem zachowania podstawowych zasad stosowania wyrobów z drewna naturalnego. Deski 
malowane są zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentach PKP PLK S.A, czyli pasy biało czerwone 
pod kątem 45°.

Deski zabezpieczające wkładamy w haki górne i haki dolne słupków barierek tak by znajdowały się po 
stronie ciągów komunikacyjnych.

Symbol Jednostka sprzedaży [szt.] Masa [kg/szt] Identyfikator

 Deska zabezpieczająca 1 6,00 BH-SR-00-0-19381

Uchwyt do szyn kolejowych stanowi podstawowy element systemu SECUMAX RAIL. W połączeniu 
z systemowymi słupkami barierki oraz deskami zabezpieczającymi tworzy kompletną balustradę 
ochronną pełniącą rolę zabezpieczeń bocznych podczas remontu lub modernizacji linii kolejowych. 
Uchwyt mocowany do stopy szyn toru czynnego z użyciem systemowego klucza rurowego. Dzięki 
regulacji uchwytu możliwe jest wykonanie kompletnej bariery ochronnej w odległości do 2850 mm 
liczonej od osi toru. System SECUMAX RAIL spełnia wymagania konstrukcyjne wg: Załącznika do 
zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 31.08.2010r.

Uchwyt do szyn kolejowych wraz słupkami i poręczami zabezpieczającymi przeznaczony jest do 
wykonania wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy zabezpieczeniu miejsca robót na torze zamkniętym 
podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością: V ≥ 100km/h.

Symbol Jednostka sprzedaży [szt.] Masa [kg/szt] Identyfikator

Uchwyt do szyn kolejowych 1 9,70 BH-SR-00-0-19109

Klucz rurowy 1 0,45 NA-NA-PR-0-04723

Zalety:
 prosty i szybki montaż
 niewielki ciężar
 do zastosowania na wszystkich typach szyn 

kolejowych
 stabilność (odporność na wibracje)·

niezawodny mechanizm mocujący
 możliwość zastosowania w obrębie 

zwrotnic
 ruchoma przedłużka uchwytu umożliwia 

zapewnia wykonanie balustrady ochronnej 

w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru.
 zabezpieczony trwałą powłoką 

antykorozyjną
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n  Deska zabezpieczająca

n  Uchwyt do szyn kolejowych

 z uchwytem do szyn kolejowych

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

n  Klucz rurowy

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części ruchowych w uchwytach systemu 
SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX RAIL - uchwyt do szyn 
kolejowych.

n  Schemat montażowy

WZÓR ZASTRZEŻONY

n  Słupek barierki

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. 
Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc 
niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.

Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do 
montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz 
w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka 
dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada 
obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty 
desek.

Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe służące do montażu siatek 
zabezpieczających 2200 i 2500 (str.42).

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,960 BH-SX-00-1-00914

Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017

Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016

1
0

6
8

1
0

6
8

1
0

6
8

5
2

0

5
2

0

3
1

4

3
1

5

1
5

8

1
5

8

1
5

8

WZÓR ZASTRZEŻONY

Typ 01 Typ 03 Typ 04



Deski zabezpieczające stosowane jako poręcze ochronne wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. 
C-18 wg PN-EN 14081 i posiadają wymiary 32x150x2500mm. 

Deski są zabezpieczone trwałą powłoką lakierniczą gwarantującą długoletnie użytkowanie pod 
warunkiem zachowania podstawowych zasad stosowania wyrobów z drewna naturalnego. Deski 
malowane są zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentach PKP PLK S.A, czyli pasy biało czerwone 
pod kątem 45°.

Deski zabezpieczające wkładamy w haki górne i haki dolne słupków barierek tak by znajdowały się po 
stronie ciągów komunikacyjnych.

Symbol Jednostka sprzedaży [szt.] Masa [kg/szt] Identyfikator

 Deska zabezpieczająca 1 6,00 BH-SR-00-0-19381

Uchwyt do szyn kolejowych stanowi podstawowy element systemu SECUMAX RAIL. W połączeniu 
z systemowymi słupkami barierki oraz deskami zabezpieczającymi tworzy kompletną balustradę 
ochronną pełniącą rolę zabezpieczeń bocznych podczas remontu lub modernizacji linii kolejowych. 
Uchwyt mocowany do stopy szyn toru czynnego z użyciem systemowego klucza rurowego. Dzięki 
regulacji uchwytu możliwe jest wykonanie kompletnej bariery ochronnej w odległości do 2850 mm 
liczonej od osi toru. System SECUMAX RAIL spełnia wymagania konstrukcyjne wg: Załącznika do 
zarządzenia Nr 21/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 31.08.2010r.

Uchwyt do szyn kolejowych wraz słupkami i poręczami zabezpieczającymi przeznaczony jest do 
wykonania wygrodzenia strefy niebezpiecznej przy zabezpieczeniu miejsca robót na torze zamkniętym 
podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością: V ≥ 100km/h.

Symbol Jednostka sprzedaży [szt.] Masa [kg/szt] Identyfikator

Uchwyt do szyn kolejowych 1 9,70 BH-SR-00-0-19109

Klucz rurowy 1 0,45 NA-NA-PR-0-04723

Zalety:
 prosty i szybki montaż
 niewielki ciężar
 do zastosowania na wszystkich typach szyn 

kolejowych
 stabilność (odporność na wibracje)·

niezawodny mechanizm mocujący
 możliwość zastosowania w obrębie 

zwrotnic
 ruchoma przedłużka uchwytu umożliwia 

zapewnia wykonanie balustrady ochronnej 

w odległości do 2850 mm liczonej od osi toru.
 zabezpieczony trwałą powłoką 

antykorozyjną

n

n

n

n

n

n

n

750

1430-2180

zakres wysięgu 2100-2850

Słupek barierki

11
60

52
0

65

83
0-

10
30

Uchwyt do szyn kolejowych

Oś do czasu czynnego

Deska zabezpieczająca

86 87

® SECUMAX RAIL - Systemy zabezpieczeń na torowisku
® ELEMENTY SYSTEMY SECUMAX RAIL

n  Deska zabezpieczająca

n  Uchwyt do szyn kolejowych

 z uchwytem do szyn kolejowych

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-04723

n  Klucz rurowy

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części ruchowych w uchwytach systemu 
SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX RAIL - uchwyt do szyn 
kolejowych.

n  Schemat montażowy

WZÓR ZASTRZEŻONY

n  Słupek barierki

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabezpieczeń bocznych. 
Produkt  spełnia wymogi wytrzymałościowe dla klasy A według normy PN-EN 13374, odpowiada więc 
niezwykle wysokim wymogom bezpieczeństwa stawianym balustradom ochronnym.

Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, blokujące je w uchwytach. Blokada nie 
pozwala na przypadkowe wysunięcie się słupków z uchwytów montażowych. Są wyposażone w haki do 
montażu poręczy ochronnych z desek o wymiarach przekroju poprzecznego 32x150 mm, oraz 
w ruchome zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka 
dostosowana jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. Słupek typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe na poręcze i ruchome uchwyty desek. Słupek typ 01 posiada 
obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych znacznie ułatwiający montaż oraz w ruchome uchwyty 
desek.

Słupek barierki typ 04 wyposażony jest wyłącznie w haki stałe służące do montażu siatek 
zabezpieczających 2200 i 2500 (str.42).

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,960 BH-SX-00-1-00914

Słupek barierki typ 03 1 3,200 BH-SX-00-1-29017

Słupek barierki typ 04 1 2,610 BH-SX-00-1-29016

1
0

6
8

1
0

6
8

1
0

6
8

5
2

0

5
2

0

3
1

4

3
1

5

1
5

8

1
5

8

1
5

8

WZÓR ZASTRZEŻONY

Typ 01 Typ 03 Typ 04



SSSSSSSS EEEEEEEECCCCCCCCUUUUUUUU MMMMMMMMAAAAAAAAXXXXXXXX®®®®®®®® --------RRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIII LLLLLLLL         
        
        

 !## "

 !## "
#+,$ $%&$''()*

-./012/0.1*34-./012%0/%
#4#-454# *&

6/#'

()*)$'/0#

88 89

® SECUMAX RAIL - Systemy zabezpieczeń na torowisku

INSTRUKCJA MONTAŻU

® SECUMAX RAIL - Systemy zabezpieczeń na torowisku

REALIZACJE

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Usunąć kruszywo spod szyny. 2. Wsunąć prowadnicę z chwytakiem/łapą pod szynę, a następnie 

zamocować chwytak/łapę prowadnicy na stopie szyny.

3. Wsunąć na prowadnicę obejmę z mechanizmem dociskowym 

i  osadzić na stopie szyny.

4. Dokręcić śrubę mechanizmu dociskowego kluczem rurowym.

5. Na prowadnicy osadzić ramię uchwytu, 

i zabezpieczyć elementy za pomocą sworzni i zawleczek 

z podkładkami.

następnie wsunąć przedłużkę 

uchwytu 

6. Do przedłużki zamocować słupek barierki, na którym zostaną 

zamontowane deski zabezpieczające.

 

WYBRANE REALIZACJE 

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 273 NA ODCINKU GŁOGÓW - ZIELONA 
GÓRA - RZEPIN

Dzierżawa barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

PORR Polska S.A.

BUDOWA LINII KOLEJOWEJ PACZYNA-TOSZEK-BŁOTNICA STRZELECKA 

Dzierżawa barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

Skanska

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - TRZCIANA

Dzierżawa barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

Skanska

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 131 NA ODCINKU BABIAK-ZARYŃ, 
PIOTRKÓW KUJAWSKI - CHEŁMCE

Sprzedaż barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

EIFFAGE POLSKA KOLEJE
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® SECUMAX RAIL - Systemy zabezpieczeń na torowisku

REALIZACJE

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Usunąć kruszywo spod szyny. 2. Wsunąć prowadnicę z chwytakiem/łapą pod szynę, a następnie 

zamocować chwytak/łapę prowadnicy na stopie szyny.

3. Wsunąć na prowadnicę obejmę z mechanizmem dociskowym 

i  osadzić na stopie szyny.

4. Dokręcić śrubę mechanizmu dociskowego kluczem rurowym.

5. Na prowadnicy osadzić ramię uchwytu, 

i zabezpieczyć elementy za pomocą sworzni i zawleczek 

z podkładkami.

następnie wsunąć przedłużkę 

uchwytu 

6. Do przedłużki zamocować słupek barierki, na którym zostaną 

zamontowane deski zabezpieczające.

 

WYBRANE REALIZACJE 

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 273 NA ODCINKU GŁOGÓW - ZIELONA 
GÓRA - RZEPIN

Dzierżawa barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

PORR Polska S.A.

BUDOWA LINII KOLEJOWEJ PACZYNA-TOSZEK-BŁOTNICA STRZELECKA 

Dzierżawa barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

Skanska

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI - TRZCIANA

Dzierżawa barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

Skanska

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 131 NA ODCINKU BABIAK-ZARYŃ, 
PIOTRKÓW KUJAWSKI - CHEŁMCE

Sprzedaż barier ochronnych SECUMAX RAIL

Generalny wykonawca: 

EIFFAGE POLSKA KOLEJE


