
Kasutusjuhend

EE

 0123  EN 361:2002, EN 358:2000 

STRIPE COMFORT
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STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT ClICk, 
STRIPE COMFORT ClICk lIghT
kererakmed

LÜHIKIRJELDUS

SIHTOTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

STRIPE COMFORT seeria kererakmed on  
mõeldud vaid inimeste kaitsmiseks
• a l lakukkumise  eest   kukkumisohuga  

piirkondades, nt. redelid, lavadelt, katustelt, 
platvormidelt

• ohupiirkonnas mööda köit üles või alla  
liikumiseks

• Töötemperatuur: -20 °C kuni +80 °C
• STRIPE COMFORT CLICK (VA):

sobib mereveepiirkondade jms jaoks.
• STRIPE COMFORT CLICK LIGHT (Alu):

ei sobi plahvatuslikes piirkondades kasutami-
seks!

Soovituslik trosstalrepid
• Kukkumise pidurdaja vastavalt EN 353-2 või  

EN 353-1
• Energia summutaja trosstalrep vastavalt  

EN 354 või EN 355
• Kukkumispidur vastavalt EN 360

I g a s u g u s t  m u u d  k a s u t u s t  p e e t a k s e  
mitteotstarbekohaseks. Sellest tulenevate  
kahjustuste eest firma BORNACK ei vastuta. 
Selle riski võtab vaid kasutaja.

RAKENDUS

• Püüdmine
• Allakukkumisserval tagasihoidmine
• Päästmine (aktiivne ja passiivne)
• Tõusmine kukkumise pidurdajaga EN 353-1
• Positsioneerimiseks

VARUSTUS

• tagumine öös
• eesmine kinnitussilmus
• külgmine hoidev öös
• kõhupoolne kinnitusöös
• väga vastupidav polüesterrihm
• jõuvoolu optimeeriv CNC-õmblus
• terasest klamber EASY GLIDE õlarihmade  

pikkuse reguleerimiseks
• Rihmakinnitused koos jalarihmade ja  

rinnakurihma pikkuse regulaatoriga 
STRIPE COMFORT: 
Terasest raamiklambri kinnitus 
STRIPE COMFORT CLICK:
CLICK kinnitused roostevabast terasest 
STRIPE COMFORT CLICK LIGHT: 
CLICK kinnitused alumiiniumist

• Rihma otsa silmus
• Polster puusade mugavuseks
• Universaalne suurus (XS - XL)
• Seadme kott ladustamiseks ja transpordiks

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi
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LÜHIKIRJELDUS

TARVIKUD

Spetsiaalne karabiinhaak HEART LIGHT

TOOTE MÄRGISTUS

Tootelt leiate järgmised märgistused:

KANDEVÕIME

Maksimaalne kasutajate arv on 1 inimene.

Seeria STRIPE COMFORT kererakmeid testiti ja 
sertifitseeriti rakendusjuhtudeks, mille puhul 
energiat summutav trosstalrep (nt vastavalt  
EN 354 ja EN 355) on alguses öösi ja kinnitussilmuse 
juures maksimaalse löögijõuga 6 kN.

Kui rakenduskaal ületab standardselt kehtiv  
100,0 kg ,  tuleb füsioloogi l ist  sobivust  
eksplitsiitselt tõestada. Kasutada tuleb kasutaja 
kaalule kohandatud trosstalrepit, mis ei ületa 
maksimaalset löögijõudu 6 kN kasutaja suurele 
kaalule vaatamata. Kui need aspektid on  
tagatud ja seega pole turvakett ülekoormatud, 
on STRIPE rihma kasutamine üle 100,0 kg  
kasutaja kaaluga lubatud.

Logo

Toote
nimi / Variant

Toote tüüp

Suurus
Artiklinr.
Koormus /
Tootmisaasta 
Seerianr.
Kandevõime

QR-kood

EN 
standardid

CE-märgis

kontakt

Lugeda / järgida 
kasutusjuhendit
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Jalasilmused

Tagumine öös

Eesmised
kinnitussilmused

Rihma otsa silmus 
(valikuliselt 
kinnitada elastne 
silmus)

Kinnitus vastavalt
varustusele:
- Raamiklambri kinnitus
- CLICK kinnitus

EASY GLIDE klamber

Märgistus / sildikott

Rinnarihm

Õlarihm

STRIPE COMFORT, STRIPE COMFORT CLICK

külgmine
Hoidev öös

kõhtmine 
kinnitusöös

Kõhurihm
Liugur-klamber

Istmerihm
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Rihma otsa silmus 
(valikuliselt 
kinnitada elastne 
silmus)

Rinnarihm

Õlarihm

Jalasilmused

Tagumine öös

Eesmised
kinnitussilmused

Kinnitus vastavalt
varustusele:
- CLICK LIGHT kinnitus

EASY GLIDE klamber

Märgistus / sildikott

STRIPE COMFORT CLICK LIGHT

külgmine
Hoidev öös

kõhtmine 
kinnitusöös

Kõhurihm
CLICK LIGHT kinnitus

Istmerihm
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OHUTUSNÕUDED

Kui ohutusnõudeid ei järgita, esineb oht elule!
• Mitte kanda isiklikku kaitsevarustust (IKV) ka 

pisima puuduse korral.
• Kahjustunud, allakukkunud, kaheldav IKV või 

ohutusseade tuleb kohe kasutusest kõrvaldada. 
Lasta kontrollida vaid erialaeksperdil või  
BORNACKi poolt kirjalikult volitatud lepingulisel 
töökojal. Selle leiate kontrollkaardilt.

• Julgestusköied (kererakmed) kuulub allakuk-
kumise eest kaitsva isikliku kaitsevarustuse 
sisse ja see peab olema kindlale isikule kohan-
datud.

• IKVd tohib kasutada vaid väljakoolitatud  
personal, kes on materjaliga tuttav. Nad  
peavad olema õppinud, kuidas käsitseda 
kindlalt IKVd ja võimalike ohtude teemal selle 
kasutamisel.

• Vastavalt õnnetusjuhtumite ennetamise 
eeskirjadele (UVV) on allakukkumise eest 
kaitsva IKVi (kategooria 3) jaoks kohustuslik 
teoreetiline koolitus ja praktika. Kasutage siin-
kohal BORNACKi koolituskeskuse koolitus- ja 
väljaõppe kompetentsi: hotline@bornack.de.

• Teiste tootjate tarvikuid tohib kasutada vaid 
BORNACKi loal ning see ei tohi mõjutada 
kaitsevarustuse funktsiooni ega ohutust.

• Riietus ja jalatsid peavad olema valitud vasta-
valt ilmastikutingimustele.

• Rakendada vaid optimaalse terviseseisundi 
korral.  Tervislikud piirangud võivad mõjutada 
kasutaja ohutust kõrguses või sügavuses 
töötades.

• Kaitsta IKVd ladustamisel, rakendamisel ja 
transpordil kuumuse (nt keevitusleegid või 
-sädemed, sigareti hõõgumine) ja kemikaalide 
(nt happed, leostumine, õlid) ning mehhaani-
liste tegurite (nt teravad servad) eest.

• Enne tööga alustamist peab vastutav isik 
koostama plaani päästemeetmete jaoks. Seal 
tuleb määrata, kuidas päästa õnnetusse  
sattunud isik kiiresti ja ohutult ning kuidas on 
tagatud esmaabi. Päästmine peab toimuma 
10 kuni 30 minuti jooksul. BORNACK toetab 
teid eripäästeplaanide koostamisel ning  
integreerib teie päästeplaani läbiviidavasse 
koolitusse: hotline@bornack.de.

• Järgida tuleb kohalikke ohutuseeskirju (nt 
Saksamaal tööandjate vastutuskindlustus-
seltsi määrused BGR 198 ja BGR 199) ning 
valdkonnas kehtivat õnnetusjuhtumite  
ennetamise eeskirju (UVV).



EE

JUHISED ENNE RAKENDAMIST

  Enne iga rakenduskorda tuleb viia 
läbi kontroll!

• Kui enne rakendamist läbiviidava kontrolli jooksul 
ilmnevad IKVl puudused, ei tohi seda IKVd 
enam kasutada. IKV-komponenti, millel on  
ilmnenud puudus, tohib testida või kasutusele 
võtta vaid firma BORNACK lepingulises töökojas.

Kõhtmise kinnitusöösi sobivust ja kasutust  
tuleb kontrollida vastavalt rakendatava  
turvarihma kasutusjuhendile ohutu juhtimise 
suhtes. Täiendava teabe leiate leheküljelt 9.

VISUAALNE KONTROLL

Kontrollige hea töökorra ja terviklikkuse suhte:
• Kas kõik õmblused on täielikud ja kahjustamata?
• Kas materjal i  komponentidel  i lmneb  

nähtavaid või tunnetatavaid kahjustusi?
• Kas kinnitusosadel, öösidel, silmustel, karabii-

nidel ilmneb kahjustusi? Kas need on pain-
dunud?

• Kas toote märgistus on loetav?
• Kas viimast erialaspetsialisti poolset ülevaa-

tust ei viidud läbi kauem kui 1 aasta tagasi?

FUNKTSIOONIDE KONTROLL

• Kas kinnitused töötavad?
• Kas karabiinkinnitus ja selle kindlustus  

funktsioneerivad?
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ETTEVALMISTUSA

A Tõsta kererakmed üles tagumisest öösist. 
Kõik rihma kinnitused peavad olema lahti. 
Rihmad peavad rippuva vabalt ning ei tohi 
olla keerdus.

B Tõmmata kererakmed selga nagu tavaline 
jakk: Käed läbi õlarihmade.  Sulgeda rinnarihm.

TÄHELEPANU:
Kui eesmised kinnitussilmused lähevad  
kasutusse, tuleb mõlemad silmused koos  
karabiinhaakidega ühendada vastavalt EN 362.

C Sulgeda kõhupealne rihm.
Järgige juhiseid kõhupealse rihma sulgemiseks 
rihma variandile leheküljel 10/11.

D Sisestada õlarihmad.
Kohandada rihma kehal nii, et istmeosa rihm 
paikneb iste all keskel.

Sulgeda jalasilmused.
Juhtida jalasilmused üksikult läbi sammu 
ette ja sulgeda. Pingutada rihma nii, et rihma 
ja jala vahele saab veel käe pista.

Kontrollida, kuidas kererakmed istuvad.
Õla- ja jalarihmad peaksid istuma keha ligi, 
kuid mitte soonima.
Õlarihmad peavad olema ühepikkused.  
Tagumine öös tuleb abaluude keskele asetseda. 
Vajadusel viia kererakmetega läbi rippumis-
katse. Vajadusel rihma reguleerida.

STRIPE COMFORTI RAKENDAMINE

A B

C D
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Ülejäänud vaba rihm rullida rihma otsa  
silmusega kokku ja kinnitada.

TÄHELEPANU:
Järgida kokkurullimise suunda!
Valesti kokkurullitud rihma ots piirab klambri 
toimet!

KUKKUMISE PIDURDAJAGA RONIMINE

Juhitava kukkumise pidurdaja kasutamine jäi-
ga ankrunööriga (EN 353-1)
Primaarse kinnitusviisina juhitava kukkumise 
pidurdaja jaoks tuleb neid mõlemaid ühendatud 
eesmisi kinnitussilmuseid vastavalt EN 361  
kasutada.
Kui kasutatakse muid kukkumise pidurdaja  
silmuseid, nagu BORNACKi lubatud RS-S05 või 
RS-H05, tuleb kõhtmise kinnitusöösi (kontrollitud 
vastavalt EN 813ptk 5.3 ja ptk 5.4) jaoks läbi viia 
kasutaja vastutusalasse kuuluv riskihindamine / 
vastavustest.

Juhitava kukkumise pidurdaja kasutamine 
paindliku ankrunööriga (EN 353-2)
Paindliku ankrunööriga juhitava kukkumise  
pidurdaja tuleb kinnitada mõlema ühendatud 
eesmise kinnitussilmuse või tagumise öösi  
külge.

Väljaõppel on väga oluline aimatavate vigadega 
tegemisel tuua välja kaasnevad võimalikud  
surmavad ohud (nt redelist allalibisemine jäiga 
ankrunööriga juhitava kukkumise pidurdaja 
manipulatsiooni teel„redelil rippumise“ /  
rihmade hooletu selgapaneku tõttu). Järgida 
tuleb spetsiaalseid riiklikke, kohalikke, seadusega 
täiendavaid andmeid ning õnnetusjuhtumite 
kindlustuspakkujaid. Kõhtmist kinnitusöösi ei 
tohi kasutada koos päästevahendi või - 

STRIPE COMFORTI RAKENDAMINE

seadmega vastavalt EN 341/ EN 1496, köie  
reguleerimisseadmega vastavalt EN 12841 ning 
energia summutajatega vastavalt EN 355 / 354 
ja paindliku ankrunööriga juhitava kukkumise 
pidurdajaga EN 353-2.
 

nt RS-S05
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KLAMBER EASY GLIDE

See klamber on mõeldud vaid rihma pikkuse 
reguleerimiseks.
• Kallutada klambrit.
• Pingutamiseks tõmmata avatud rihmast, kuni 

olete saavutanud soovitud asendi.
• Avamiseks/vabastamiseks kallutada klambrit 

ja seejärel tõmmata. Kui lasete klambrist lahti, 
jääb rihm vastavasse asendisse.

RAAMIKLAMBRI KINNITUS

See kinnitus on jalarihmade sulgemiseks ja  
reguleerimiseks.
• Juhtige raamiklamber diagonaalselt mööda 

läbi suure raami. Jälgida, et rihma ots oleks  
üleval.

• Kallutada klambri raami.
• Tõmmata vastavast rihmast, kuni olete  

saavutanud soovitud asendi. Kui lasete rihmast 
lahti, jääb see vastavasse asendisse.

CLICK KINNITUS/ 
CLICK LIGHT KINNITUS

See kinnitus on jalarihmade ja kõhupealse  
rihma sulgemiseks ja reguleerimiseks.
• Nihutada mõlema käe pöialde ja nimetissõr-

medega klamber kergelt kokku ja avaldada 
survet lukustustiibadele. Kui CLICK kinnitus 
liigub, ei saa midagi avada.

• Pingutamiseks tõmmata lahtist rihma otsa, 
kuni olete saavutanud soovitud asendi.

• Vabastamiseks kallutada veidi klambrit ja 
tõmmata rihmast.

KINNITUSTE RAKENDAMINE

Pingutamine Vabastamine
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LIUGURKLAMBER

See kinnitus on mõeldud kõhupealse rihma  
reguleerimiseks STRIPE COMFORT CLICK LIGHT 
korral:

E  Juhtida kõhupealne rihma ots läbi kolmnurk-
se raami vasakpoolse polstri otsas. Juhtida 
läbi kõhtmise kinnitusöösi klambri juurde  
tagasi.

F  Avada kahetaktiline seade pöidla ja nimetis-
sõrmega. Juhtida kõhtmine rihm tagant läbi 
klemmimehhanismi (noolesümbol 1 klambril.)
Lasta kahetaktilisest seadest lahti. Lahtise  
r ihma otsa reguleerimiseks tõmmata  
soovitud asendisse. Juhtida rihm ava 2 (vt 
noolesümbol) kaudu edasi. Klambri vabasta-
miseks kallutada seda 180° võrra ja tõmmata 
kahetaktilist seadet pöidla ja nimetissõrmega 
tagasi.

RIHMA OTSA SILMUS

Rihma otsa silmus tagab lahtise rihma kindla  
silmuse.
• Mässida rihm väljapoole silmuse liitme  

ümber, kuni rihma kinnituse või klambrini on 
u 1,0 cm.

• Juhtida kummipael reguleeritava rihma taha 
ja asetada plaststopper kanalisse.

TÄHELEPANU:
Järgida kokkurullimise suunda!
Valesti kokkurullitud rihma ots piirab klambri 
toimet!

KINNITUSTE JA RIHMA OTSA SILMUSE RAKENDAMINE

E

F
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ÜLDISED JUHISED

KASUTUSLUBA

Vastavus EÜ-direktiivile 89/686/EMÜ
„Isiklik kaitsevarustus“

Tüübikontrolli ja tootmiskontrolli viis läbi:
TÜV Süd, Product Service GmbH Ridlerstr. 65, 
80339 München
CE0123

Kvaliteedi juhtimise süsteem sertifitseeritud 
vastavalt
DIN EN ISO9001

Tootmiskontroll teavitatud asutuse poolt III  
kategooria

REGULAARNE KONTROLL

Antud IKVd tuleb kontrollida vähemalt kord  
aastas erialaspetsialisti poolt. Tulemus tuleb 
märkida antud kasutusjuhendi lõpus toodud 
kontrollkaardile.

EDASIMÜÜJA

Edasimüüja peab hoolitsema selle eest, et  
kaasa antakse sihtriigi keelne kasutusjuhend. 
Vastav tõlge on BORNACKi poolt autoriseeritud.

TEENUS

Kui teil on küsimusi selle IKV ohutu kasutamise 
või BORNACKi täiendavate teenuste kohta,  
palume pöörduda meile aadressil: 
hotline@bornack.de

Aitame teid meeleldi edasi:
 - Erialane kontroll
 - Riskianalüüs
 - Päästeplaanid
 - Koolitus ja praktika

HOOLDUS

Liikuvaid osi (nt karabiinhaagid, CLICK kinnitus 
ja muud seaded) tuleb hoida puhtana. Määrida 
liigendeid vajadusel (vaiguta) vähese õmblus-
masinaõliga.
Hoolduse tohib viia läbi vaid väljaõppinud  
erialaspetsialist. Selles kasutusjuhendis ja  
olemasolul ka hooldusjuhendis toodud  
juhistest tuleb rangelt kinni pidada.
Hoolitsetud kaitsevarustus peab kauem vastu!

PUHASTAMINE

Lasta niiskel IKVl õhus mitte kunstlikul soojus-
allikal kuivada. Kuivatada metallkomponendid 
rätikuga.
Määrdunud tekstiili komponendid (nt turvarihmad 
ja köied) tuleb leige veega ja vähese pesuvahendiga 
pesta. Seejärel võimalikult puhtaks loputada ja 
lasta õhus kuivada. Muud pesuvahendid pole 
lubatud!
Desinfitseerimiseks pöörduda palun e-posti 
teel: hotline@bornack.de
Pärast kokkupuudet soolaveega tuleb hoida 
IKVd seni märjana, kuni selle saab destilleeritud 
veega põhjalikult ära loputada.
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ÜLDISED JUHISED

.KASUTUSAEG / KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Soovitused kukkumisvastase IKV rakendamiseks 
tööstuspiirkonnas:

maksimaalne ladustusaeg enne esmakordset  
rakendust
Rihmad: kuni 3 aastat

(optimaalsetel ladustustingimustel, nt valguse 
eest kaitstult, kuiv, tavaline kliima)

Maksimaalne kasutusaeg alates esimesest  
rakenduskorrast
Rihmad: kuni 10 aastat

Regulaarne või intensiivne kasutus ja / või  
ekstreemsed rakendustingimused, nagu nt 
teravad ääred ja keemiline mõju vähendavad 
kasutusaega. Ettevõtja peab need töökohas  
riskianalüüsi abil kindlaks määrama ning  
nendega arvestama.
Ettevõtja peab esmase kasutuselevõtu  
dokumentatsiooni abil tegema kindlaks  
kontrollkaardi või köiepäeviku abil maksimaal-
setest välpadest kinnipidamise.

Täiendava teabe leiate BORNACKi tekstist „IKV 
tekstiilkomponentide kasutusest kõrvaldamine“ 
veebilehel www.bornack.de.

REMONT

Remonditöid tohib viia läbi vaid tootja.

LADUSTAMINE

Lasta niiskel IKVl enne ladustamist kuivada. 
Kaitsta ladustamise ajal valguse eest ja ladustada 
kuivalt.
Mitte ladustada IKVd soojusallikate lähedal.  
Pidev üle +50 °C temperatuur mõjub
negatiivselt tekstiili vastupidavusele ja lühendab 
kasutusaega.
Vältida IKV kokkupuudet agressiivsete ainetega 
(nt õli, rasv, happed, kemikaalid). Ladustada IKV 
seade kohvris või rihmakotis.

TRANSPORTIMINE

Transportida IKVd kaitstult seade kohvris või 
rihmakotis.
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Erialaspetsialist peab kontrollkaardi  
iga-aastasel ülevaatusel põhjalikult ära  
täitma.

See kontrollkaart ei sisalda kõiki kontrollkri-
teeriume ning ei vabasta erialaspetsialisti 
vastutusest kogu seisukorra üle otsuse  
tegemisel.

Tootja:
BORNACK GmbH & Co.KG
info@bornack.de
www.bornack.de

K O N T R O L L K A A R T
IGA-AASTASEKS ÜLEVAATUSEKS

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. aasta

2. aasta

3. aasta

4. aasta

5. aasta

6. aasta

7. aasta

8. aasta

9. aasta

10. aasta

Kuupäev Allkiri
Järgmine
kontroll Kontrolli põhjus

Tüübi tootenimi: _____________________

Tootmiskuupäev: ____________________

Seerianr:  __________________________

Ostukuupäev: _____________________ 

1. kasutuskorra kuupäev: ______________

Kasutusest kõrvaldada hiljemalt: _______

Rakendusvaldkond: __________________
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K O N T R O L L K A A R T
IGA-AASTASEKS ÜLEVAATUSEKS

 

Palun täitke:

1. 
aasta

2. 
aasta

3. 
aasta

4. 
aasta

5. 
aasta

6. 
aasta

7. 
aasta

8. 
aasta

9. 
aasta

10. 
aasta

Rihm kahjustamata?

Õmblused kahjustamata?

Rihma otsad kindlustatud / 
üles keeratud ja õmmeldud?

Kinnitusosad täielikult olemas 
ja kahjustamata?

Moonutused puuduvad  
metallosadel

Plastosad täielikult olemas ja 
kahjustamata?

Klamber EASY GLIDE pole 
moondunud ja liigub vabalt?

Rihma kinnitused CLICK pole 
moondunud / määrdunud /
funktsioneerivad?

Karabiinhaagid on olemas ja 
pole kahjustunud / 
funktsioneerivad?

Kasutusjuhend olemas?

Tootemärgistus loetav?

Muu:

Korras

Blokeeritud
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EÜ VASTAVUSAVALDUS

 

EÜ vastavusavaldus    
 
 
Tootja või tema poolt volitatud isik, EL-is asuv esindaja  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Saksamaa  
 
kinnitab siinkohal, et  järgmiselt nimetatud isiklik kaitsevarustus  

 
kererakmed  
BORNACK STRIPE 
 versioonidena  
ilma kinnitusöösita EN 358/ EN 813  
 STRIPE BASIC 
 STRIPE BASIC CLICK 
 STRIPE BASIC CLICK LIGHT 
koos kinnitusöösiga EN 358/ EN 813 ja puusapolstriga  
 STRIPE COMFORT  
 STRIPE COMFORT CLICK  
 STRIPE COMFORT CLICK LIGHT  
 
vastab EÜ  direktiivi 89/686 EMÜ nõuetele ja vajaduse korral  riiklike seadustega 
harmoneeritud standarditele EN 361, EN 358, EN 813  (vastavalt artiklile 8.4.  Isiklik kaitsevarustus) 

  sellel on identne  IKV, millel on  kehtiv 
CE- tüübikinnitus
nr P5 12 03 40506 094

  
   
   
  

väljastanud 
TÜV Product Service GmbH
sertifitseerimiskoht CE 0123
Ridlerstr. 65
D-80339 München

 
  
      
  
  
 

tootmiskontrolli vastavalt art. 11, punktile B  EÜ-direktiivis 89/686 EMÜ
läbinud, kontrollinud  teavitatud kontrollasutus
TÜV Produkt Service GmbH Ridlerstr. 65
D-80339 München

-
 

  
  
  

 

10.07.2012 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 
 
 
 
 

 Klaus Bornack
Ettevõtte juhatus 
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BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Saksamaa

Tel     + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Faks  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Šveits

Tel     + 41 (0) 62 / 886 30 40
Faks  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Varustus kõrguste ja sügavustes
kinnitamiseks ja päästmiseks 

SAFEPOINT
Alaline kinnitatud ohutussüsteem 
arhitektuuris ja tööstuses

© BORNACK – Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi
Järeltrükk, ka osadena, lubatud vaid kirjaliku loa alusel
Seis:01/2014 GAL Nr. 000 012 ebo


