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היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את 
המפרט בהתאם לצורך ועל פי דרישת הלקוח.
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מפרט טכני לדגם

שג״ב
שיטת גידור בטיחותי

• שיטת גידור בטיחותית לאתרי בניה, בהתאם לתקן 
אירופי ולתקן אנגלי, קלה ליישום ולתחזוקה.                                          

• פתרון גידור מודולרי היקפי הטוב מסוגו למכלול      
בעיות; מפתחי קומות רחבים, חדרי מדרגות, פירי 

מעלית, ועוד.
• התקנה ופירוק קלים, מודולציה מלאה מאפשרת            
התאמה מיטבית בהתאם לשלבי התקדמות הבניה.                   

• בסיום, כל חלקי המערכת מועברים לשימוש נוסף. 
• פנל תחתון בגובה של 15 ס״מ מונע נפילה של כלים 

למטה, ומאפשר מיתוג  חב׳ הבניה.

שיטת הגידור הבטיחותי שג״ב 
חובה בכל אתר בניה - מיוצרת בהתאם 

לתקן אירופי (BS EN.13374) ולתקן אנגלי 
(BSEn13374:2013) ונועדה לענות על מכלול 

11הצרכים הבטיחותיים של אתרי בניה. 
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רכיבי השיטה מאפשרים מודולריות 
מלאה, פשוטים להתקנה, אחזקה ותפעול 

ומיוצרת על פי דרישות הלקוח.

לפרטים נוספים: 

חיים אשכנזי טל: 053-4212660
072-2119119                                
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קומה עליונה: אילתור טיפוסי. 
קרשים בין שני עמודי מעקה מחלידים.

קומה אמצעית: שיטת גידור שג״ב, סגירה 
לכל רוחב המפתח מונע נפילת כלים למטה

קומה תחתונה: שיטת ״לי זה לא יקרה״

גמישות לוגיסטית מירבית: כל רכיבי 
המערכת מסופקים בכלובי מתכת 

מאסיביים ומאפשרים שינוע ואיחסון 
פשוטים ונוחים

כלוב לגדרות

כלוב לעמודים

חיסכון בשטח איחסון: 
כלובים לאביזרים כפי 

שניתן לעורמם בקומות
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שיטת הגידור הבטיחותי שג״ב עומדת 
בתקן אירופי (BS EN.13374) ואנגלי ונועדה 

לענות על מכלול הצרכים הבטיחותיים של 
אתרי בניה. 

רכיבי השיטה מאפשרים מודולריות מלאה, 
פשוטים להתקנה, אחזקה ותפעול.

שיטת שג״ב מתבססת על גדר מאסיבית 
עד מפתח של 2600 מ״מ, עמודים וסדרת 
מחברים המאפשרים התקנה ע״ג מעקות 
גם ללא קידוחים. לחדרי מדרגות  עמודים 

ומעקות בכל מידה.

הגדר מיוצרת מפרופיל מלבני 60x60xעם 
חיזוק לאורך החלק התחתון של הגדר המונע 

נפילת כלי עבודה ומאפשר מיתוג.

הרשת מיוצרת מחוטי פלדה מרותכת במרכז 
המסגרת ומיוצרת על פי תקן ישראלי 4466 

חלק 4.

העמודים מיוצרים מפרופיל מרובע על גבי 
פלטות. 

גלוון בטבילה באבץ חם עפ״י דרישת הלקוח.

צבע הגדר ומיתוגה בהתאם לדרישה; 
התזה או צבע פוליאסטר (אבקה בתנור).

היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את 
המפרט בהתאם לצורך ועל פי דרישת הלקוח.

גידור בטיחותי שגב
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מפרט טכני לדגם

שג״ב
שיטת גידור בטיחותי

לחדרי מדרגות, מרפסות, פתחים ופירים 
למפתחים בגדלים משתנים בעזרת עמודים 

ומוטות מתכוננים. 

             מודולריות מלאה סדרת מחברים 
פשוטים להתקנה, שינוי ושימוש מאפשרת 

גמישות ומודולציה (ללא צורך במחברים 
מיוחדים לימין או לשמאל)

התקנה פשוטה גם ללא עמודים; מגוון 
פתרונות לחסימת פירים ופתחים ללא צורך 

בעמודים.

מחסום ייעודי לפירים
כולל  שער מובנה ננעל




