
Vajersystem
för säkrare tak



Taksäkerhet Taksäkerhet 
vid takarbeten och andra vid takarbeten och andra 
höghöjdsarbeten är otroligt viktigthöghöjdsarbeten är otroligt viktigt

Att tänka på kring ansvar:Att tänka på kring ansvar:
Alla tak som på något sätt ska beträdas måste ha taksäkerhetsutrustning.
Det är även väldigt viktigt att veta vem som äger ansvaret.

 Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att det fi nns taksäkerhet på taket 
samt att den underhålls enligt krav.

 Byggherren är under byggtiden ansvarig för att lagar och regler uppfylls.

 Den som monterar eller utför underhåll är ansvarig för att detta sker på ett korrekt sätt.

 Det är arbetsgivarens ansvar att den anställde har tillgång till korrekt personlig 
skyddsutrustning samt fått den utbildning som krävs för att använda utrustningen.

,,
Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer
omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Det fi nns därför 
krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller 
mer vid byggnads- och anläggningsarbete. // Arbetsmiljöverket



Vajersystem takVajersystem tak
Produktfördelar:

 Certifi erade leverantörer med 100 års erfarenhet.

 Klarar nivåskillnader på taket, detta gör att det krävs färre system 
vilket sparar både tid och minskar kostnader.

 Testat och godkänt hos RISE i alla marknadens takbryggor, 
detta gör att vi kan leverera den bästa lösningen oberoende av tillverkare.

 Ger ett säkert och kostnadseff ektivt skydd som enkelt kan anpassas 
utifrån det underhåll som krävs för den specifi ka byggnaden.

 Går att montera på befi ntliga takbryggor.

 Skräddarsys direkt på plats. Montera och designa vajersystemet 
direkt på taket med batteridrivet pressverktyg.

 Lösningar för både papp- och duktak.

 Inget spill, vajern kan skarvas.

 Monteras från fasadstege och vidare utan omkoppling i systemet.
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