
Z A N E S L J I V  I N  V A R E N  D O S T O P

 Varne rešitve dostopa za strešne  
 sprehajalne poti in nadhode

• FLEKSIBILNE, MODULARNE IN VARNE REŠITVE DOSTOPA, PRILAGODLJIVE ZA VSE STREHE IN RAVNI.

• V SKLADU S STANDARDI EN 516 CLASS 1-C & EN 14122-3.

• STANDARDNI MODULI IN KOMPLETI ZA NAMESTITEV NA LOKACIJI.

• OBLIKOVNE REŠITVE PO NAROČILU & STORITVE NAMESTITVE.
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KEE WALK za strešne poti

Površina strehe je lahko izredno nevarno delovno okolje, predvsem 
v mokrih ali vetrovnih pogojih; različni nivoji, neenotne površine in 
ogromno ovir predstavljajo nevarnosti, ki jih moramo premostiti.

KEE WALK ponuja rešitev za te težave z omogočanjem varne, 
protizdrsne, enakomerne površine za dostop in prehananje 
med strehami. KEE WALK omogoča izredno fleksibilnost za 
zagotavljanje varnega dostopa za vse s prilagodljivimi deli stopnic 
in zmožnostjo raztezanja čez nagibe. Ne ščiti le tiste, ki dostopajo 
na streho, temveč ščiti tudi strešno ploščo pred nepotrebno hojo 
in nepomembnimi prehodnimi potmi in navsezadnje preprečuje 
morebitno škodo z omogočanjem jasno označene prehodne poti.

Material
KEE WALK je na voljo s standardnimi najlonskimi ali 
aluminijskimi vlakni. Na voljo je v standardnih delih velikosti 1,5 
m ali 3 m, sistem KEE WALK pa se lahko namesti na strehe z 
naklonom do 35°.

Ustreznost strehe
• Membrana/beton/PVC  • Železne strehe
• Stoječa streha  • Sestavljene strehe

Modularno in raznoliko
Sistem se lahko uporablja skupaj z ostalimi proizvodi za omogočanje popolnega varnostnega načrta proti padcem.

Lastnosti in prednosti
• Nadzorovan dostop do strehe preprečuje poseganja v območja tveganja, zato lahko zagotovite, da vsi uporabniki    
    strehe ostanejo na varnem.
• Certifikat CE v skladu s standardom EN 516 Class 1-C omogoča varnost pri uporabi izdelka.
• Najlonska vlakna, ki so ojačana s steklom, imajo odlično stabilnost UV, zato ohranjajo kakovost ne glede   
    na izpostavljenost močni sončni svetlobi.
• Vlakna so protipožarna v skladu s standardom Class HB od UL94 in ne predstavljajo tveganja za požar.
• Vodoravni deli sistema KEE WALK tehtajo manj kot 9 kg/m in za namestitev sta potrebni le dve osebi.

Standard 
EN516:2006 je evropski standard za testne zahteve poti za dostop do strehe, ki vključuje merjenje odklonitev 
in ostankov deformacij zaradi posebnih obremenitev. Podani kriteriji presegajo vsa testiranja in kot tak usklajen 
standard dovoljuje, da je sistem označen z oznako CE v skladu u Uredbo št. 305/2011 o določitvi usklajenih 
pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

Sistem KEE WALK iz aluminija 
v kombinaciji z rešilno vrvjo 
KEELINE 

KEE WALK z vgrajeno 
varnostno ograjo

Nadhod KEE WALK na neravni 
membranski strehi
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KEE WALK z varnostno ograjo

Zakaj varnostna ograja?
Sistem KEE WALK s sistemom varnostne ograje Kee 
Safety je rešitev za preprečevanje padcev, ki je sestavljena 
iz strešne poti in varnostne ograje, ki se namesti izredno 
hitro in enostavno na širok nabor različnih vrst strehe.

Gre za varen, skladen in modularen pristop k zaščiti varnostne 
ograje, ki odstrani tveganje padca, kar je značilnost dela na 
strehi, ko so osebe izpostavljene nezaščitenemu robu strehe 
med dostopom ali sestopom s strehe. 

Strešna pot z varnostno ograjo je najbolj priljubljen sistem 
preprečevanja padcev v hierarhiji ukrepov nadzora; 
omogoča najvišjo raven skupnega preprečevanja padca 
pri dostopu do strehe in delu na višini.

Strešne poti KEE WALK omogočajo določeno in varno 
pot preko strehe, uporabnike strehe pa varuje pred 
povezanimi tveganji med delom na višini brez potrebe 
po osebni opremi proti padcem (PPE) ali varnostnih 
pasovih. 

Strešne poti KEE WALK lahko kombinirate z našim 
naborom platform, varnostnih ograj in stopnic za 
ustvarjanje popolnoma varne rešitve dostopa.
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Kako deluje? 
Namestitev varnostne ograje je pri naši rešitvi mogoča 
kot namestitev na obstoječi sistem Kee Walk ali kot 
samostojna postavitev.

Varnostna ograja je narejena iz tube premera 48,3 mm 
z galvaniziranimi in nerjavečimi fitingi in varnostnimi 
oprijemi za roke  KEE KLAMP ter je nerjaveča rešitev, ki 
se lahko enostavno namesti na obe strani sistema KEE 
WALK. Aluminijasta varnostna ograja je na voljo tudi s 
fitingi KEE LITE.

Fitingi KEE KLAMP in KEE LITE so modularni,
kar omogoča enostavno in hitro namestitev na lokaciji. 

Sistemi KEE WALK z varnostno ograjo ustrezajo različnim 
strešnim površinam, naklonom, stopnicam, traverzam in 
nagibom do 35°.

• Stoječa streha
• Sestavljeni paneli
• Železna streha

Opravimo pregled in določimo specifike, ki ustrezajo vašim 
zahtevam na lokaciji in tako zagotovimo popolno namestitev.

KEE WALK z varnostno ograjo

Lastnosti in prednosti

• Strešna pot KEE WALK z varnostno ograjo ponuja popolno varnost in stroškovno učinkovitost, protikorozijsko  

    zaščito najvišje kakovosti ter omogoča enostavno in hitro namestitev. 

• Lahko se uporablja v kombinaciji z našim naborom stopnic, platform in nadhodov v primeru sprememb v višini.

• Varnostna ograja je v sladu s standardi BS EN 14122-3, BS EN 13374 & zahtevami OSHA.

• KEE WALK Walkway v skladu z vnaprej izdelanim dodatkom EN516 – Class 1-C.

• Izdelano v VB.

• Oblikovano za uporabo na vseh večjih strešnih sistemih in do 35° strešnega  

    naklona.

• Protizdrsna površina.
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KEE WALK za ravne strehe – Moduli mini stopnic & nadhodi

Delo na strehi med položenimi cevmi, nizkimi zidovi, 
spremembah  v  višini  in nameščeno  opremo  je  lahko  težavno.  
 
Celotni deli strešne površine postanejo nedostopni,
vzdrževanje teh delov pa oteženo ali nemogoče. 

Moduli mini stopnic in nadhodov KEE WALK ponujajo 
rešitev. 

Nadhodi so na voljo kot kompleti in so pakirani s 
podrobnimi navodili za namestitev, ki je hitra in enostavna.

Kompleti mini modularnih stopnic
• Dve višinski možnosti, 200 mm in 400 mm.
• Na voljo so tri dolžine, 3, 4 in 5 možnosti vlaken.
• Dve možnosti pritrjevanja, samostoječe ali pritrjeno.

Moduli mini stopnic KEE WALK so izdelani iz 
galvaniziranega železa, z aluminijastim izstiskanjem in 
ojačanimi najlonskimi vlakni, ki so preizkušeni in v skladu 
s standardom EN 516 Class 1-C.

Na voljo sta dve možnosti. Samostoječa, kar pomeni, 
da enota stoji na dveh utežeh podnožja, vsaka pa tehta 
26 kg; ali pritrjena, ki se priklopi ustreznim varnostnimi 
površinam.

Kompleti standardnih nadhodov
• 5 delovnih višin na voljo: 600 mm, 800 mm, 
   1000 mm, 1200 mm, 1400 mm.
• 1m pristajalne površine.
• Ob dostavi vnaprej sestavljeno.
• Vključuje dvojno stopniščno ograjo.
• Možnosti za podnožje: samostoječe na membrani ali plošči 
   podnožja za železne strehe in stoječe strehe.

Standard 
EN 14122-2/3:2016. Ta standard določa zahteve za 
delovne ploščadi brez pogona in pohodne poti, ki so del 
stacionarnega stroja, in za prilagodljive dele brez pogona 
(npr. zložljive, drsne) ter premične dele teh fiksnih načinov 
dostopa. Posebej določa podrobnosti stopniščnih ograj, kot 
so materiali, obremenitev in odstopanje, poleg postavitve 
vlaken v primerjavi z globino, dvigom, terenom in naklonom 
ter zahtevami za dimenzionalne, pozicijske in operacijske 
okoliščine delovne platforme.

Na voljo je tudi nadhod  KEE WALK za železne strehe po 
naročilu, za več informacij smo na voljo. 
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Lastnosti in prednosti
• Standardni kompleti iz zaloge so na voljo v kratkem dostavnem času.

• Oblikovano v skladu s standardom EN 14122-3 za zagotavljanje varnega delovanja.

• Nameščeno s fitingi KEE KLAMP fittings, ki so certificirane komponente (TÜV) za zagotavljanje kakovosti.

• Dostavljeni deli so predhodno sestavljeni za lažjo namestitev na lokaciji.

• Rigidna in stabilna konstrukcija omogoča obstojnost in dolgoročno varen dostop.

ŠIFRA IZDELKA OPIS Z DELOVNO VIŠINO X DOLŽINO DOLŽINA CELOTNA ŠIRINA  CELOTNA VIŠINA PROSTORSKA VIŠINA

SAMOSTOJEČI MODULI MINI STOPNIC

STMFS2003 MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 200 x 240mm CLEARANCE 720mm 680mm 275mm 200mm

STMFS2004 MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 200 x 490mm CLEARANCE 970mm 680mm 275mm 200mm

STMFS2005 MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 200 x 740mm CLEARANCE 1220mm 680mm 275mm 200mm

STMFS4003 MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 400 x 420mm CLEARANCE 1161mm 680mm 490mm 400mm

STMFS4004 MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 400 x 670mm CLEARANCE 1411mm 680mm 490mm 400mm

STMFS4005 MINI Step Over ASSEMBLY - F/STANDING - 400 x 913mm CLEARANCE 1661mm 680mm 490mm 400mm

PRITRJENI MODULI MINI STOPNIC – galvanizirano

STMFX2003 MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 200 x 463mm CLEARANCE 720mm 680mm 275mm 200mm

STMFX2004 MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 200 x 713mm CLEARANCE 970mm 680mm 275mm 200mm

STMFX2005 MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 200 x 963mm CLEARANCE 1220mm 680mm 275mm 200mm

STMFX4003 MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 400 x 463mm CLEARANCE 1161mm 680mm 490mm 400mm

STMFX4004 MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 400 x 713mm CLEARANCE 1411mm 680mm 490mm 400mm

STMFX4005 MINI Step Over ASSEMBLY - FIXED - 400 x 963mm CLEARANCE 1661mm 680mm 490mm 400mm

Nadhod TEŽE SAMOSTOJEČIH SISTEMOV

STMB600 Step Over ASSEMBLY - 600MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 3265mm 1695mm 1900mm 600mm

STMB800 Step Over ASSEMBLY - 800MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 3685mm 1695mm 2100mm 800mm

STMB1000 Step Over ASSEMBLY - 1000MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 4105mm 1695mm 2300mm 1000mm

STMB1200 Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 4525mm 1695mm 2500mm 1200mm

STMB1400 Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 5361mm 1695mm 2700mm 1400mm

STMB1212 Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1200mm CLEARANCE -- GALV 5180mm 1695mm 2500mm 1200mm

STMB1414 Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1400mm CLEARANCE -- GALV 5850mm 1695mm 2700mm 1400mm

Step Over BETON

STCR600 Step Over ASSEMBLY - 600MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 3265mm 840mm 1900mm 600mm

STCR800 Step Over ASSEMBLY - 800MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 3685mm 840mm 2100mm 800mm

STCR1000 Step Over ASSEMBLY - 1000MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 4105mm 840mm 2300mm 1000mm

STCR1200 Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 4525mm 840mm 2500mm 1200mm

STCR1400 Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1000mm CLEARANCE -- GALV 5361mm 840mm 2700mm 1400mm

STCR1212 Step Over ASSEMBLY - 1200MM x 1200mm CLEARANCE -- GALV 4775mm 840mm 2500mm 1200mm

STCR1414 Step Over ASSEMBLY - 1400MM x 1400mm CLEARANCE -- GALV 5445mm 840mm 2700mm 1400mm

KEE WALK za ravne strehe – Moduli mini stopnic & nadhodi

KEE WALK za neravne strehe – rešitve varnega dostopa po naročilu
Včasih standardni izdelki enostavno ne odgovarjajo določenim streham. Tega se zavedamo, zato so strešne poti in 
nadhodi KEE WALK lahko oblikovani in pripravljeni po naročilu za posamezni projekt.

 
Oblika & namestitev
Naša usposobljena ekipa opravi pregled in nato ponudi rešitev, ki je oblikovana po vaših potrebah. Pnujamo tudi 
namestitev sistema.

6



KEE WALK, KEELINE, KEEGUARD, KEE KLAMP & KEE LITE so registrirane blagovne znamke družbe Kee Safety Ltd. Družba Kee Safety Ltd. po najboljših močeh omogoča natančnost informacij v tej brošuri in ni 
odgovorna za kakršne koli napake ali manjkajoče informacije. Družba Kee Safety Ltd. ima pravico, da spremeni ali preneha s prodajo izdelka brez predhodnega obvestila. Družba Kee Safety Ltd. ne sprejema 

odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi nastale zaradi neustrezne rabe njihovih izdelkov. Avtorske pravice© 2018 Kee Safety Ltd. Vse pravice zadržane.
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Kee Safety Limited
Cradley Business Park
Overend Road
Cradley Heath
B64 7DW  UK

Tel.:  +44 (0) 1384 632188
Faks: +44 (0) 1384 632192

E-pošta: sales@keesafety.com
www.keesafety.co.uk

Kee Walk®


