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Zagun Güvenlik Ağı Sistemleri
TSE BELGELİDİR.

TSE
BELGELİ

Güvenlik ağı üretimi de yapan
firmamız kalınlığı 1mm ile 8mm
arasında ve göz aralığı 1mm ile 
15mm aralığında koruma ve
korunma ağı üretmekte ve
montajını yapmaktadır.
Ağlarımız TS EN 1263-1 sertifikalıdır.
Kurulumlarımız TS EN 1263-2 normlarına
uygun şekilde gerçekleştirlmektedir.



> MILOSAFE

> PRODOKA

Prodoka Tip Güvenlik Ağı;

Her türlü binaya uygulanabilen teloskopik boruları ile dış cephe
koruması 0 - 4 metre arasında ayarlanabilen T tip güvenlik ağı
sistemidir.

Sistem firmamız tarafından geliştirilmiş ve uygulanmış olup, kat
yüksekliği farketmeksizin kurulumu kolay olan bir sistemdir.

> GRAVISAFE

Güvenlik Ağı Platformları;

Kaset sistem güvenlik ağı olarak da geçen sistemimiz Türkiyede en çok
kullanılanve en hızlı monte edilebilen sistem olarak tercih edilmektedir.
Güvenlik Ağı Konsolu malzeme ve insan yakalamak için tasarlanmıştır.
10x10 cm örme polyamid güvenlik ağı ve 20mm x 20mm malzeme ağı 
ile birlikte verilir. Platformlar 600  x 400 cm standart ölçü olmak üzere
500 cm  x 400 cm, 400 cm  x 400 cm ve 300 cm x 400 cm olarak
üretilmektedir. Kule vinci olan binalar için uygundur. Mobil vinç ile de
uygulanabilir. TS EN 1263-1 standardına ve belgelendirme föyüne
göre düşmeleri önlediği 4,4 Kj B2 class olarak TSE İstanbul Belgelendirme
Müdürlüğü tarafından denetlenmek suretiyle Sistem T olarak
onaylanmıştır.

Kenarı koruma ağları;

İnsan ve malzeme düşmelerine karşı efektif bir koruma sağlar. Kolay ve
hızlı kurulum yapılması nedeniyle tercih edilmektedir. Menteşe
mantığına göre açılır kapanır çalışır. Böylece stenildiğinde açılır ve
kapanabilir. Küçük gözlü ağ ile kullanılarak küçük cisimlerin de
düşmelerini engeller. 

Köprü, viyadük inşaatları , çatı montaj inşaatında kenar koruma
olarak kullanılır.   Sistem U olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca TS 13374
göre de test edilmiştir.

> RANDEDGE KENAR KORUMA AĞI

Konvansiyonel Tip Güvenlik Ağı;

TSE belgeli Konvansiyonel tip güvenlik ağı sistemi Milosafe, inşaat
dış cephelerinde güvenliği sağlamanın en ucuz güvenlik ağı sistemidir.
Vinç ve özel ekipman olmadan montaj yapılabilir. TS EN 1263-1
standardına ve belgelendirme föyüne göre düşmeleri önlediği 4,4 Kj
B2 class olarak TSE İstanbul Belgelendirme Müdürlüğü tarafından
denetlenmek suretiyle Sistem T olarak onaylanmıştır. 6 mm kalınlığında
10x10 cm göz aralığı polyamid örme ağ ve istenildiğinde 2 mm kalınlığında
20 mm göz aralığında malzeme örtüsü ile beraber verilir. Güvenlik filesi
binalarda döşemelere konulan ankrajlar vasıtasıyla tutturulur.
Borularda güvenlik ağının bir alt katında olacak şekilde mafsallanır.



Firmamız bünyesinde barındırdığı
IRATA 1,2,3 Seviye sertifikalı
personelleriyle ve ileri ip
teknikleri ile hizmet vermektedir.



Tüm iple erişim operasyonlarını IRATA (Endüstriyel İple Erişim Meslek Birliği),
BS (İngiliz Standartları), EN (Avrupa Normları) ve ilgili Türk Standart ve

yönetmeliklerine bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz.

> PLAZA CAM TEMİZLİĞİ

> ÇATI ve KÖPRÜ/VİYADÜK GÜVENLİK AĞI

> ASANSÖR BOŞLUĞU SIVA AYDINLATMA İŞLERİ

> LED UYGULAMA İŞLERİ

> RÜZGAR GÜLÜ TEMİZLİK VE BAKIM İŞLERİ

> YOL, KÖPRÜ, VİYADÜK AYDINLATMA, BOYA,

MONTAJ VE TAMİRAT İŞLERİ

> REKLAM PANOLARI, MEGABOARD BAKIM VE

TEMİZLİK İŞLERİ

> AVM DEKOR ASIM İŞLERİ, TEMİZLİK VE BAKIMLARI

> ANKRAJ UYGULAMALARI

> TÜNEL, VİYADÜK, DEMİR YOLU, YAMAÇ TAŞ

TEMİZLİKLERİ

> BİNA BOYAMA



SafeDuo AC 360
Dikey Yaşam Hatları
(Çelik Halatlı)

SafeDuo HL 360
Yatay Yaşam Hatları
(Çelik Halatlı)



>SafeDuo HL 360 YATAY YAŞAM HATLARI
  (Çelik Halatlı)

>SafeDuo AC 360 DİKEY YAŞAM HATLARI
  (Çelik Halatlı)

SafeDuo AC 360 Dikey Yaşam Hattı (Çelik Halatlı),
dikey çıkış yapılan merdivenlerden düşmeleri
önleyen, üzerinde otomatik kilitleme mekanizması
bulunan bir sistemdir. SafeDuo merdivene monte
edilen 2 adet başlangıç ve biriş plakaları arasına
çekilen çelik halat üzerinde hareket eden bir
mekenizma ve destekleyici şok emici ve gerdirme
aparatlarından oluşmaktadır.

SafeDuo HL 360 Yatay Yaşam Hattı (Çelik Halatlı)
çatılar, depolar, tadilat yapılan tüm yerler için ideal
bir yüksekte çalışma sistemidir.

• 8 mm 316 Kalite Paslanmaz Çelik Halat
• Destekler arası 12 metre açıklıklar
• Karmaşık çatı uygulamalarına kolay entegre
destek ayaklar
• Elektro polisaj uygulama
• Şok yükünü azaltıcı enerji emicili sistem
• İstasyonlar arası kesintisiz geçiş



Şev ve yamaçlarda kaya ve taş
düşmesine karşı koruma amacıyla
kullanılan tel ağlar belirli miktarda
enerjiyi yırtılmadan sönümlemek
için sürekli bir çelik telden ya da
halattan örülerek üretilen dayanımlı
kaplama malzemeleridir. 



Pasif sistemler arasında yer almakla
birlikte kaya ve taş düşmelerini kontrol
ederek kaya ve taşın topuk bölgesinde
toplanmasını sağlar.

• GALVANİZ veya PVC KAPLI ÇELİK AĞ

• TEPE ve TOPUK ANKRAJLARI

• ÇELİK HALAT

• GERDİRME
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İŞ GÜVENLİĞİ

Firmamız 2009 tarihinde kurulmuş
olup, 2004 yılından bu yana sektörde
edinmiş olduğu iş güvenliği
alanındaki tecrübeleriyle ihtiyacınızı
belirleyerek doğru ve kaliteli ürünleri
sizlere sunmayı hedeflemektedir.

Güvenlik Ağı Sistemleri ve Güvenlik Ağı
üretimindeki profesyonel çalışma ve
uygulamalarla çözüm ortağınız olmayı
arzulamaktayız.

Yüksekte Çalışma ve Düşme Durdurma
Sistemleri alanında Danışmanlık
Hizmeti sunmanın yanı sıra Yüksekte
Çalışma Ekipmanları satış ve projelendirme
hizmeti vermekteyiz.

Endüstriyel dağcılık hizmetleri vermekteyiz.

Portföyümüzde tüm iş güvenliği ekipmanları
bulunmaktadır.

B İ Z  K İ M İ Z ?
N E L E R  Y A P A R I Z ?


