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Tomorrow’s
fall protection
today.

Just good
isn’t enough.
Fallskyddsindustrins innovatörer
har bestämt sig – det går att göra fallskyddsutrustning bättre, säkrare och mer miljömässigt riktigt. Resultatet är GuardLitesystemet. Patentsökt, säkert, lätt och
miljöriktigt.
Medarbetarna i det nybildade Safety
Solutions Jonsereds har lång erfarenhet av
fallskydd: De har varit med om att skapa
hela industrin, utvecklat krav och kriterier
för utformning och provning och därigenom
satt standarden i Europa. Nyfikenhet, innovationskraft och vilja är drivkrafterna som
skapat GuardLite-systemet.
Det patentsökta systemet uppfyller
mer än branschens standardkrav. GuardLite
är i aluminium och väger ungefär hälften
av en motsvarande produkt i stål. Tack vare
sin modulära uppbyggnad är det enkelt att
reparera och de dubbla låsningsmetoderna
ger ett stumt montage av GuardLite Safety
Panels.

”

GuardLite är ett
helt nytt system för
fallskydd som är
konstruerat för att
möta dagens och
morgondagens krav
på säkerhet, ergonomi
och hållbarhet.

”

Joakim Svedberg
R&D Manager

GuardLite

TM

Safety
Panels
GuardLite Safety Panels är Safety Solutions Jonsereds patentsökta moduluppbyggda skyddsräcke i aluminium.
Räcket håller extremt låg vikt – i sitt enklaste utförande endast
9,9 kg. Detta tack vare unika egendesignade profiler som kan
monteras och kombineras på en mängd olika sätt för att erhålla
de egenskaper man önskar av ett skyddsräcke.

GuardLiteTM Safety Panel R
• Vikt: 9,9 kg

Det moduluppbyggda systemet innebär att man enkelt
kan modifiera befintliga skyddsräcken samt renovera/reparera
och byta ut skadade delar på ett enkelt och kostnadseffektivt
sätt. Fotlisten är tillverkad i termoplast som trots sin låga vikt är
många gånger starkare än angivna krav samt tål hårda tag på
byggarbetsplatserna.

Två standardutföranden finns i lager, den enklaste som kallas ”R” med en mellanledare och som uppfyller
EN13374 Class A. Den andra varianten, ”M”, har mellanledaren utbytt mot ett stålnät och uppfyller EN13374
Class A, B och C. Skyddsräcket är designat för
maximalt c-c avstånd på 2,4 meter mellan
infästningspunkterna.

• Patentsökt
• Återvinningsbart med pantsystem
• Lätt. Den väger bara hälften av motsvarande
stålkonstruktioner.
• Moduluppbyggt
• EN13374 Class A, B, C
• Har både passiv låsning och aktiv låsning
• Flexibelt
• Renoveringsbart
• Låsbart
• Korrosionsbeständigt
• Monteras med skruvdragare

GuardLiteTM Safety Panel M
• Vikt: 11,5 kg
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Post

Den patentsökta skyddsräckesstolpen är tillverkad av en egendesignad
aluminiumprofil med hög funktionalitet
och låg vikt som resultat.
Den passiva låsningen, GuardLock, säkerställer låsning i skyddsräckesfästet. Den
unika profilen maximerar styrkan i den
riktning skyddsräckesstolpen behöver full
styrka.

SKYDDSRÄCKESSTOLPEN kan tack
vare sin design fästas i skyddsräckesfästet
genom att hållas fast i ena kortsidan, och
på så sätt frigöra den motstående sidan
vilket kan vara önskvärt i vissa situationer.
Skyddsräckesstolpen kan också monteras
i skyddsräckesfästen med rektangulära
infästningshylsor.

Skyddsräckeshållaren kan enkelt
justeras i höjdled och markeringarna på
stolpdekalen hjälper till att guida till rätt
position.
Räckeshållarna fungerar passivt genom att
hålla skyddsräcket på plats men kan också
aktivt låsa fast skyddsräcket genom de sinnrika justerbara räckeshållarna som enklast
manövreras med skruvdragare. Resultatet blir
ett stumt monterat skyddsräcke.
Räckeshållarna kan låsa fast ett eller två
skyddsräcken (vid skarvning), och klarar också
av träreglar samt räckesledare (ställningsrör) i
aluminium eller stål.

• Återvinningsbart med pantsystem.
• Patentsökt
• Uppfyller EN13374 Class A, B och C
• Vikt: 4 kg
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Slab
Attachment
Används för infästning av skyddsräcke på valv.
Utformningen av ursparingen i infästningsplattan gör att olika
dimensioner och typer av skruvar kan användas. Dessutom
medger utformningen förmontage av skruv, därefter placeras
fästet på plats och skruven dras åt.
Den låga montagehöjden minimerar momentet i infästningsskruven och möjliggör kortare skruv till bättre ekonomi.
GuardLite Slab Attachment är förberedd för montage av Active
Lock för stumt montage av skyddsräcket.

• Mönsterskydd
• Uppfyller EN13374 Class A
• Vikt: 1,4 kg
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Protection
Case
Används TILLSAMMANS med Slab Attachment för att ge
ett skydd till fästet vid pågjutning och flytspackling.
Klarar upp till 100 mm pågjutning och kan givetvis återanvändas.
Profileringen på sidorna ger ett bra grepp vid (eventuell) ifyllnad
av betong efter demontage av skyddsräcket.

• Tillbehör
• Uppfyller EN13374 Class A
• VIkt: 0,2 kg

GuardLite

GuardLite

Används för infästning av skyddsräcke på balkong eller

Används för montage av skyddsräcke på både horisontella

valvkant. Den smarta utformningen medger snabbt och enkelt
montage, dessutom klarar den stora variationer i c-c mått vid
infästningsskruvarna. De sinnrika dubbla nyckelhålen åstadkommer också en anti-avhakningsfunktion. Utformningen gör också
fästet svetssäkrat samt möjliggör användning av korta skruvar, ofta
de skruvar som senare skall användas till det permanenta balkongräcket. GuardLite Balcony Attachment är förberedd för montage av
Active Lock för stumt montage av skyddsräcket.

valv och vertikala väggtoppar. Tvingens öppning grovjusteras med
ett enkelt handgrepp, därefter dras den åt med hjälp av skruvdragare. Åtdragningsskruven har åtkomst från bägge håll vilket gör att
man exempelvis på väggtopp kan välja om stolpinfästningen ska
vara på in- eller utsidan av väggtoppen och fortfarande kunna dra
åt tvingen på ett enkelt och säkert sätt. GuardLite Clamp Attachment är förberedd för montage av Active Lock för stumt montage
av skyddsräcket.

TM

Balcony
Attachment

• Mönsterskydd
• Uppfyller EN13374 Class A
• Vikt: 1,1 kg

TM

Clamp
Attachment

• Mönsterskydd
• Uppfyller EN13374 Class A
• Vikt: 5,4 kg
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Används för montage av skyddsräcke på vägg eller valvkant.

Ett smart tillbehör till samtliga fästen som medger

Fästets kompakta design gör att det inte sticker upp ovanför valvkant samt placerar skyddsräckesstolpen på ett avstånd från valv/
vägg vilket medger montage av två Safety Panels. Sidoförskjutningen av skyddsräckesinfästningen medger enkel åtkomst vid montage.
Sinnrika dubbla nyckelhål med anti-avhakningsfunktion. Fästet kan
dessutom demonteras i sidled vilket är en stor fördel när utfackningsväggar monterats. GuardLite Verti Attachment är förberedd för
montage av Active Lock för stumt montage av skyddsräcket.

aktiv låsning av skyddsräckesstolpen i fästena. Enkel och
lättåtkomlig aktivering med skruvdragare.
Resultatet blir en stum låsning mellan fäste och stolpe,
dessutom försvårar det att någon obehörig demonterar
skyddsräcket.

TM

Verti
Attachment

• Mönsterskydd
• Uppfyller EN13374 Class A
• Vikt: 1,9 kg

TM

Active
Lock

• Patentsökt
• Uppfyller EN13374 Class A
• Vikt: 0,3 kg

Återvinning
och pantsystem
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Panel Box
För enkel lagring, leverans och hantering av
GuardLite skyddsräcken. GuardLite Safety Panels läggs
enkelt på varandra i boxen och låses i sidled av de fyra
stödrören. Maximalt 30 st paneler per box. Boxen är
stapelbar upp till 3 st på varandra.
De fyra stödrören kan tas loss så att en tom box blir låg
och enkelt kan lagras med andra tomma boxar.

Safety SOLUTIONS JonseredS har med GuardLite tagit
hållbarhetstanken längre. Det nya pantsystemet gör det mycket
fördelaktigt att lämna in förbrukade delar av aluminiumräcken
och stolpar. Det innebär också att du erlägger en miljödepostion
som du sedan får tillbaka när GuardLite-detaljerna utrangeras.
Att nyproducera aluminium är en energiintensiv process, därför
är det förstås viktigt att tillvarata alla resurser, även utslitna
GuardLite-produkter.

• Tillbehör
• Vikt: 43,4 kg

GuardLite
– en del av en helhet
TM

GuardLiteTM kollektivt fallskyddssystem ingår i Safety Solutions Jonsereds produktområde
Fall Prevention. För mer information om GuardLiteTM eller andra produkter eller tjänster som
Safety Solutions Jonsereds erbjuder, besök vår hemsida - www.jonsereds.com
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Fall Prevention

Fall PrOTECTION
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ACCESS
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Safety Solutions Jonsereds utvecklar och tillhandahåller tjänster och

Sverige

produkter för byggindustrin med fokusering på skydd, tillträde och säkerhet.
Visionen är att eliminera fallolyckor på byggarbetsplatser och se till att alla
kommer hem på kvällen.

Östersund
Safety Solutions Jonsereds AB
Lägervägen 3
SE-832 96 Frösön
Tel +46 (0)70 324 43 32

Safety Solutions Jonsereds är en del av NSS Group, Nordens ledande leverantör
av hallar, väderskydd och presenningar, och kan tillsammans med systerbolagen
erbjuda kompletta lösningar inom fallskydd, tillträde, ställning, väderskydd,
hallar, presenningar och även installation av dessa. Idag har företaget kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund samt i Espo i Finland. Dessutom
representation i Danmark och Norge via systerbolagen.

MEDARBETARNA på Safety Solutions Jonsereds har varit med och skrivit
historia inom utveckling av fallskydd de senaste 25 åren – för att nu utveckla
dagens och morgondagens fallskydd.

Stockholm
Safety Solutions Jonsereds AB
Maskingatan 11
SE-195 60 Arlandastad
Tel +46 (0)70 558 25 11
Göteborg
Safety Solutions Jonsereds AB
Norra Ågatan 32
SE-431 35 Mölndal
Tel +46 (0)70 340 65 50
Malmö
Safety Solutions Jonsereds AB
Tel +46 (0)70 277 95 45
Finland
Espoo
Safety Solutions Jonsereds AB
Kiilaniityntie 2
FI-02920 Espoo
Tel +358 10 809 900

www.jonsereds.com
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