
Elastol it

Trebolit Taksäkerhet

• Fästöglor

• Takbryggor

• Skyddsräcken

• Stegar

Vi kan genom vår samarbetspartner CW Lundberg AB erbjuda 

ett komplett taksäkerhetssystem som är kompatibelt med de 

flesta av våra tätskiktssystem. Produkterna är av högsta kvali-

tet och uppfyller Boverkets krav och regler. 

CW Lundberg AB har arbetat med taksäkerhetsanordningar i 

över 20 år vilket har gett dem stor erfarenhet. Alla produkter 

är certifierade av SP, vilket betyder att CW Lundberg uppfyller 

kraven i gällande nybyggnadsregler.
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Trebolit Taksäkerhet

Taklutning < 6° 6° - 14° 14° - 18° >18°

Fasadhöjd <4m Lös stege till tak, glidskydd för lös stege. Skyddsräcken kring takfönster. Vid fasadhöjd > 3 m 
krävs fästöglor för lina till säkerhetssele.

Förbindelseled till skorsten etc. (fast arbetsställe).

Snörasskydd ovanför 
entréer.

Fasadhöjd 4-8 m Fästöglor för lina till 
säkerhetssele.

Förbindelse till taknock och skorsten etc. (fast arbetsställe).  
Fästanordning för linor till säkerhetssele vid taknocken eller motsva-
rande högre del av taket. 

Snörasskydd ovanför 
entréer.

Fasadhöjd >8m Endast invändig uppstigning till taket, skyddsräcken kring takluckor och takfönster. Snöras-
skydd ovanför entréer. 

Fästöglor för lina till 
säkerhetssele.

Takbrygga längs hela taknocken. Fast takstege-brygga till skorsten, 
nock/serviceställen.

Fotstöd vid takfot och 
takbrott.

TakbryggaFästögla SnöräckeRäckesrör

Artikel Nr Dimension Pris / st

FÄSTÖGLA 

Fästöglan har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga 
skruvar och muttrar. Fästöglan är ett alternativ till nockräcke och takbrygga gällande infästning av livlina.

Fästögla släta tak 50140001 142 kr

INFÄSTNINGSPLATTA FÖR PAPP / DUKTAK

Infästningsplatta
Skruvsats för konsol släta tak 5-pack
Skruvsats för fästögla 5-pack inkl. gummibricka
Skruvsats fästögla duk *

50140111
50140251
50140241
50140231

400 x 400 mm
255 x 38 mm
60 x 50 mm
180 x 50 mm

167 kr
98 kr
98 kr
34 kr

TAKBRYGGA

Takbryggan har en infästning som gör montage enklare och snabbare, en hylsa passar för  
samtliga skruvar. 
Takbryggan är godkänd för infästning av livlina. I förzinkat utförande.

Takbrygga FZV
Takbrygga FZV
Skruvsats Takbrygga 3-pack
Räckesrör 3 m
Räckesrör 6 m *
Skarvsats räckesrör 2-pack
Ändstoppsats 3-pack *
Ståndare till räcke *
Skruvsats till ståndare *
TB / NT Konsol Släta tak
Överdel bryggkonsol

50140411
50140401
50140741
50140511
50140501
50140521
50140531
50140431
50140441
50140661
50140471

1,2 m
2,4 m

M 10 x 20
27 mm
27 mm

455 kr
818 kr
33 kr

194 kr
355 kr
45 kr
85 kr

431 kr
26 kr
48 kr
58 kr

*Beställningsvara
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TrebolitTaksäkerhet Taksäkerhet

FasadstegeTakstegeSkyddsräcke för taklucka Takstege

Artikel Nr Dimension Pris / st

SKYDDSRÄCKE FÖR TAKLUCKA

Skyddsräcket har en infästning som gör montaget enkelt. En hylsa passar för samtliga skruvar och muttrar.
Skyddsräckets bågar är ställbara 1100 - 1800 mm. Godkänd för infästning av livlina. I förzinkat utförande.

Skyddsräcke 3 sidor exkl. Infästning *
TB / NT Konsol Släta tak

50140301
50140661

1100 -1800 mm 1 829 kr
48 kr

NOCK / TAKFOT OCH SNÖRÄCKE

Nock / Takfotsräcket har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. Montaget sker 
från ovansidan av en montör. Takbryggan är godkänd för infästning av livlina. I förzinkat utförande.

NT Räckesrör 2,4 m
NT Räckesrör 6 m *
Skarvsats NT Räckesrör
Ändstoppsats 3-pack
Låssats 1-pack
Snöräcke profildurk
Snöräcke profildurk
Skruvsats 3-pack
TB / NT Konsol Släta tak

50142091
50140501
50140521
50140531
50140541
50140611
50140601
50140741
50140661

27 mm
27 mm

L = 1,255 m
L = 2,345 m
M 10 x 20

188 kr
355 kr
45 kr
85 kr
43 kr

225 kr
376 kr
33 kr
48 kr

TAKSTEGE

Takstegen har en utformning som gör att samma stege kan användas som både
takpinnstege och taktrappstege utan att behöva montera lösa trappsteg. I förzinkat utförande.

Taktrapp- / pinnstege
Taktrapp- / pinnstege
Skarvsats takstegar 1-pack
Skruvsats 3-pack
Allroundfäste FS/TB
EPDM

50140701
50140711
50140721
50140741
50140761
501405501

1,2 m
2,4 m

M 10 x 20

100 x 50 x 2

484 kr
941 kr
88 kr
33 kr

123 kr
19 kr

FASADSTEGE

Fasadstegen har en infästning som gör att montaget blir enklare och snabbare. En hylsa passar för samtliga 
skruvar och muttrar. Fasadstegen kan även användas som takstege. I förzinkat utförande.

Stålstege *
Stålstege *
Skarvsats stålstege 1-pack *
Konsol fasadstege *
Handledare par *
Skruvsats handledare 1-pack *
Skruvsats ryggskyddsbygel *
Skruvsats 3-pack
Ryggskyddsbygel *
Skyddskorgssats 900 *
Stegsats handledare + skruv *

50141001
50141011
50141021
50141031
50141071
50141081
50141121
50140741
50141101
50141131
50141151

1,2 m
2,4 m

A-200

M 10 x 20

456 kr
789 kr
88 kr

339 kr
404 kr
27 kr
19 kr
33 kr

223 kr
227 kr
227 kr

TILLBEHÖR

Glidskydd universal * 50141321 281 kr

Wirekonsol 50770501 780 kr

* Beställningsvara - Ovan artiklar är i förzinkat utförande. Finns även som standard i svart (Ral 9005) och tegelröd 
(Ral 8004). Vi offererar också på andra kulörer.
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Trebolit

Erfarenhet utöver det vanliga
Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktsproduk-
ter och andra byggprodukter speciellt anpas-
sade för den svenska marknaden. Vi startade vår 
verksamhet redan 1889, vilket innebär att vi är 
Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan 
vi lugnt påstå att vi mer än väl vet vad som krävs 
för att producera tätskikt som ger lång och trygg 
livslängd.

Våra tätskikt är tillverkade i Sverige för det 

nordiska klimatet. Inblandningen av SBS (som är 

en gummipolymer) är förhållandevis stor, vilket 

ger överlägset elastiska egenskaper jämfört med 

produkter som har lägre andel gummi och är tillver-

kade för varmare klimat i södra Europa.

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs • Tel 0410-480 00, Fax 0410-103 11 • info@trebolit.se, www.trebolit.se 

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst 
lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande.

Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.
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