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Aptum fallskydd

PRODUKTÖVERSIKT

Aptum fallskydd
Säkerhet bygger på kunskap, erfarenhet och ett gediget förebyggande arbete. Mycket kan göras för att
undvika olyckor, men händer det värsta gäller det att agera rätt. Aptum arbetar med säkerhet dagligen och
är ständigt uppdaterade kring myndigheternas regler och förordningar. Vårt jobb betyder säkerhet för dig.



FALLSKYDDSPAKET LIGHT

DETTA INGÅR
❚  HELKROPPSSELE P32 PRO
❚  REP MED GLIDLÅS 20 M
❚  FÖRVARINGSVÄSKA

FALLSKYDDSPAKET PRO 

DETTA INGÅR
❚ HELKROPPSSELE P81
❚ GRILLON, 2 M
❚ REP MED GLIDLÅS, 20 M
❚ FÖRANKRINGSVAJER, 1,0, 2,0 M
❚ 2 ST KARBINER
❚ DUBBLA HAJKROKAR MED FALLDÄMPARE
❚ FÖRVARINGSVÄSKA

FÖR MER INFO – kontakta oss



P32 PRO

WR100 bandblock 6 m

CR200 15 m vajerblock CRW300 fallskyddsblock 
med lyftfunktion, 25 m

ROLLGLISS R550 
evakueringsutrustning

CR030 3 m vajerblock

P81 P50 N PRD R20

WRO25 bandblock 2,35 m

SELAR OCH BLOCK

Alla priser är exkl moms.

PRODUKTÖVERSIKT Selar & block

P32 PRO
1 650 kr

| TILLVERKARE AV FALLSKYDDSUTRUSTNING - 39 -

Arb. pos. ring. bälte 
med D-ringar i sidorna

Justerbara 
snabbspännen

STORLEK VIKT

M-XL 1600 g

XXL 1680 g

Kat. nr: AB 151 01
EN 361 / EN 358

P 50N

STORLEK VIKT

M-XL 1030 g

XXL 1090 g

Ryggförankring

Justerbara lårremmar

P 30N
Kat. nr: AB 131 01
EN 361

FLAMBESTÄNDIGHET ENLIGT EN 358 
P.4.1.5

ARAmIDow A
tA śm A

ARAmIDBAND

Främre Främre 

KLAMRY ZWYKŁE STALOWE

FLAMBESTÄNDIGHET ENLIGT EN 358 
P.4.1.5

Ryggförankring

Justeringsspännen

Justeringsspännen

NYHETERNYHETER

P81
2 750 kr

P50 N
5 400 kr

PRD R20
6 900 kr

WR025
Bandblock 2,35 m

1 600 kr

WR100
Bandblock 6 m

3 750 kr

CRW300
Fallskyddsblock med 
lyftfunktion, 25 m

15 500 kr

CR030
3 m vajer

2 950 kr

CR200
15 m vajer

6 250 kr

Evakueringsutrustning
Rollgliss R550

12 300 kr

Alla priser är exkl moms.
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www.aptumfallskydd.se



FÖRANKRINGSSLINGA vajer 1 m AZ 430

FÖRVARINGSVÄSKA AX 011

FALLDÄMPARE MED DUBBLA 
HAJKROKAR ABM/2 le 101

TRIPOD TM9 
för evakuering eller förankring

LINA MED 
FALLDÄMPARE 2 m

FALLDÄMPARE MED 
ENKEL HAJKROK 
ABM/1 LE 101

FÖRANKRINGSPUNKT permanent AT 180

REP ø 10,5 mm

FÖRANKRINGSSLINGA
polyester 1,2 m, AZ 900

LINOSTOP ll rep med glidlås

FÖRANKRINGSPUNKT permanent AT 150

V-GARD säkerhetshjälm med visir

ÖVRIGA TILLBEHÖR

FÖR MER INFO – kontakta oss



ASAP’SORBER falldämpare till ASAP

SUSPENSION RELIEF STRAPS

ASAP replås

GRILLON positionering KARBINHAKE AZ 011

STIGARHANDTAG CD 212 L

HAJKROK AZ 022

Fallskydd AB

DENNA UTRUSTNING RÄDDAR LIV
Höghöjdsarbeten kan vara extremt farliga och en bra fallskyddsutrustning kan vara avgörande.

Vi levererar våra produkter inom hela Sverige och har både stora och små kunder inom vattenkraft,

vindkraft, industri och fastighet. Alla har gemensamt att de vill arbeta tryggt på tak och höga

höjder. Tumma inte på taksäkerheten!

Kontakta oss idag så guidar vi till rätt utrustning för dina behov!

Alla priser är exkl moms.

PRODUKTÖVERSIKT Övriga tillbehör

Hajkrok
 278 kr

Stigarhandtag
 550 krFö
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Höghöjdsarbeten kan vara extremt farliga och en bra fallskyddsutrust-
ning kan vara avgörande. Vi levererar våra produkter inom hela Sverige 
och har både stora och små kunder inom vattenkraft, vindkraft, industri 
och fastighet. Alla har gemensamt att de vill arbeta tryggt på tak och 
höga höjder. Tumma inte på taksäkerheten! 

Kontakta oss idag så guidar vi till rätt utrustning för dina behov!

kontakt@aptumfallskydd.se | www.aptumfallskydd.se | 0660-43 10 40

DENNA UTRUSTNING RÄDDAR LIV

FALLSKYDD AB

Suspension relief straps
 450 kr

Replås
ASAP 

2 470 kr

Positionering
Grillon 

2 140 kr

www.aptumfallskydd.se



TAKSÄKERHET

TAKSÄKERHET VID TAKARBETEN OCH ANDRA HÖGHÖJDSARBETEN ÄR OTROLIGT VIKTIGT 
VI PÅ APTUM HJÄLPER ER MED DETTA. 
VI SÄLJER RÄTT PRODUKTER FÖR RÄTT ÄNDAMÅL, INSTALLERAR DESSA SAMT UTBILDAR ER PERSONAL. 
VI ÄR MED HELA VÄGEN OAVSETT VAD NI BEHÖVER HJÄLP MED.

❚ 1 – FASADSTEGE
Fasadstegar Används främst för att kunna beträda tak, torn, silos m.m. Fasadstegen kan även användas för utrymning. 
Ett fast monterad fallskyddsblock i fasadstegen utgör en säker förfl yttning till taket. 

❚ 2 - VAJERSYSTEM
Vajersystem integrerat i gångbryggan som tar dig säkert i alla fallriktningar. 
Systemet kan belastas och användas i alla områden på taket utan att koppla om dig. 
Vid låglutande tak fi nns fl ertal olika vajer lösningar på de fl esta tätskikt. 

❚ 3 – TAKSTEGE/TAKTRAPPA
Takstegens eller Taktrappens funktion är att vara tillträdesled till serviceställen på tak tex skorsten eller ventilation. 
Takstegen passar  taklutningar <25°. Taktrapp används med fördel upp från 6-45° lutning.

❚ 4 – SKYDDSRÄCKE
Räcke (0,5 m höjd) vid tillträdeslucka och kring ljusgenomsläpp etc. utgör stöd vid uppstigning/nedstigning till taket. 
Skyddsräcke kan även med fördel monteras på gångbryggor. 

❚ 5 – SNÖRASSKYDD
Snörasskyddets funktion är att förhindra okontrollerade snöras från tak som kan skada person och egendom under eller kring ditt tak. 
Snörasskydd kan utgöra förankringspunkt för livlina.

❚ 6 – GLIDSKYDD
Glidskyddets funktion är att förhindra olyckor på grund av att stege glider nertill eller i sidled upptill samt vippande stege.

❚  7 – TAKBRYGGA
Gångbryggans funktion är att vara horisontell  gångväg på tak för enklare och säkrare förfl yttning. 
Gångbrygga utgör även en arbetsplattform och kan även användas i takets lutning upp till 20°. 

❚ 8 – INFORMATIONSSKYLT

❚ 2 

❚ 1 

❚ 3 

❚ 4 

❚ 5 

❚ 6 

❚ 7 

❚ 8 

FÖR MER INFO – kontakta oss

Godkänna
nde	  bevi

s	  vid	  Tak
arbete

Detta	  tak	  samt	  tillträdesleder	  är	  av	  Aptum	  Fallskydd	  AB inspekterad	  	  och	  godkänd för	  att	  beträdas.	  

Inspektionen	  är	  utförd	  enligt	  arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  samt	  enligt	  svensk	  standard	  TSK.	  För	  mer	  

information	  se	  www.taksakerhet.se

Yrkesverksamma	  personer	  som	  beträder	  och	  vistas	  på	  denna	  fastighet och som	  i	  sin	  yrkesutövning

använder	  Taksäkerhet	  och	  förankringar/ system	  ska	  vara	  medveten	  om	  dess	  risker	  och	  var utbildad	  i:
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Riskbedömning	  ska	  allt
id	  ske innan	  tillträde	  till	  tak

Använd	  personlig	  fallsk
yddsutrustning

Standardutbildning	  som	  följer	  svensk	  standard	  och	  uppfyller	  kraven	  se	  www.aptumfallskydd.se eller	  

www.av.se



VÅRA PRODUKTER – TAKSÄKERHET

GÅNGBRYGGA

SNÖRASSKYDD – PROFILDURK

SKYDDSRÄCKE

INFÄSTNINGAR 
SOLFÅNGARE, SOLPANELER

TAKSTEG

TAKSTEGE

SNÖRASSKYDD – 3 RÖRS

FASADSTEGE INFORMATIONSSKYLT

NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE

SNÖGLIDHINDER

RÄCKE KRING TAKLUCKA

GLIDSKYDD

www.aptumfallskydd.se

	  

	  Godkännande	  bevis	  vid	  Takarbete	  
Detta	  tak	  samt	  tillträdesleder	  är	  av	  Aptum	  Fallskydd	  AB	  inspekterad	  	  och	  godkänd	  för	  att	  beträdas.	  
Inspektionen	  är	  utförd	  enligt	  arbetsmiljöverkets	  föreskrifter	  samt	  enligt	  svensk	  standard	  TSK.	  För	  mer	  
information	  se	  www.taksakerhet.se	  

Yrkesverksamma	  personer	  som	  beträder	  och	  vistas	  på	  denna	  fastighet	  och	  som	  i	  sin	  yrkesutövning	  
använder	  Taksäkerhet	  och	  förankringar/	  system	  ska	  vara	  medveten	  om	  dess	  risker	  och	  var	  utbildad	  i:	  

	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Användning	  av	  personlig	  fallskyddsutrustning	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Användning	  av	  taksäkehetsprodukter	  och	  fallskyddssytem	  på	  tak	   	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Räddning	  av	  person	  på	  hög	  höjd	  

	  

Riskbedömning	  ska	  alltid	  ske	  innan	  tillträde	  till	  tak	  

	  

Använd	  personlig	  fallskyddsutrustning	  

	  
Standardutbildning	  som	  följer	  svensk	  standard	  och	  uppfyller	  kraven	  se	  www.aptumfallskydd.se	  eller	  
www.av.se	  

	  

	  

	  



LÅGLUTANDE TAK

FÖR MER INFO – kontakta oss

PERMANENTA FÖRANKRINGSANORDNINGAR PÅ LÅGLUTANDE TAK, <_6 GRADER

För tak med taklutning <_ 6 grader och fallhöjd >_ 2 meter. Anordningar ska fi nnas på taket som ger möjlighet att vara förankrad 
med PFU vid vistelse närmare takkanten än 2 meter samt när man ska montera avspärrningsanordning vid minst 2 meter från 
takkant eller motsvarande.

Horisontell fast förankringsanordning för personlig fallskyddsutrustning kan lämpligen placeras 2 meter in från takkant. Detta gör 
det möjligt att enkelt montera avspärrningsanordning 2 meter från kant och jobba utan ytterligare fallskydd innanför avspärr-
ningen (markeringen). Vid arbete utanför (närmare takkant) sker förankring av personlig fallskyddsutrustning i det horisontella 
systemet. Helst ska det vara ett system som möjliggör kontinuerlig förfl yttning utan omkoppling.



www.aptumfallskydd.se



VAJERSYSTEMPRODUKTER

01 Infästningsplåt, släta tak   02 Förstärkningsplåt, släta tak   03 Infästningsplatta, plåt   04 Takstolpe   05 Start/stopp   06 Väggfäste   07 Rörfäste 122 mm dubbelt   08 Rörfäste 122 mm kort   09 Förstärkning stolpe, ledad   
10 Spännterminal   11 Rörfäste 450 mm variabel   12 Ändga� el   13 Bryggfäste, ledad   14 NOCK Räckers klammer, vinkel/kapsyl   15 Vinkel/kapsyl   16 Rörfäste, ställbart   17 Skarvhylsa   18 Indikatorhylsa   19 Vajer, 7x7, 8 mm   
20 U-profi l fals   21 90° till takstolpe   22 Falldämpare   23 Isolerskruv 180/120   24 Wirehjul   25 Fäste fallsat   26 Träskruv   27 Förstärkning, stolpe fast   28 Gummistos
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FÖR MER INFO – kontakta oss

27

10

11

26



❚   HORISONTELLT SYSTEM

FALLSKYDDSSYSTEM

❚   OVERHEAD SYSTEM ❚   VERTIKALT SYSTEM

Fall från hög höjd är den enskilt vanligaste orsaken till dödsfall och en av de vanligaste 

orsakerna till allvarliga personskador på arbetsplatser idag. För företag vars med-

arbetare måste arbeta snabbt och e� ektivt på hög höjd är fallskydd redan idag en 

viktig fråga, och den kommer att bli ännu viktigare i takt med förändrade arbetsmiljö-

föreskrifter – till exempel AFS 1999:3,  bygg och anläggningsföreskriften. 

NÅGRA AV DE VIKTIGA FRÅGORNA ÄR:
❚  VAR BEHÖVS DET FALLSKYDD?

❚  VILKA SYSTEM ÄR GODTAGBARA?

❚  VEM BÄR ANSVARET?

Oavsett om det rör sig om företag eller enskilda personer har de som beordrar 

eller tillåter personer att arbeta på hög höjd ett klart och entydigt ansvar för dessas

säkerhet.

Horisontell	  system	  bild  

	  
Overhead	  system	  bild	  

	  
	  
Vertikalt	  system	  bild	  (fallskyddsblock	  i	  stege)	  

	  

www.aptumfallskydd.se



JAKOB WEBNET – till ett bra byggnadsmaterial

FÖR MER INFO – kontakta oss



SPIRALTRAPPOR ❙ RÄCKEN ❙ GÅNGPLAN

www.aptumfallskydd.se



MOBILA STÄNGSEL

CATCH-FAN

SKYDDSRÄCKE

TRAPPA

SÄKERHETSMATTA

GÅNGBRO

SÄKERHET BYGGARBETSPLATS

FÖR MER INFO – kontakta oss



www.aptumfallskydd.se



Fallskydd AB
Öden 103, 893 92 BJÄSTA

TELEFON 0660-43 10 40
MAIL kontakt@aptumfallskydd.se
FILIAL Stockholm: 08-121 359 40
WWWaptumfallskydd.se

Alltid säker
Aptum fallskydd startade verksamheten 2011 i bjästa vid höga kusten. Idag är företaget aktivt över hela 
Sverige med professionella lösningar och utbildningar för höghöjdsäkerhet inom industri, vind och vattenkraft, 
samt för tak och höjdarbeten i fastighetsbranschen.

 Aptum fallskydd är också specialister på avancerade klättertjänster, s.k. rope access.  

Utbildning och rådgivning är en viktig del, liksom installation och service av avancerade säkerhetslösningar.                                                                                                  
Kunderna är bland annat industrier, gruvbolag, vind och vattenkraftindustrin, byggföretag ,fastighet och 
offentliga sektorn.

Sedan 2012 är Aptum fallskydd en del av säkerhetsföretaget Aptum AB som är norrlands största aktör inom 
brand,  olika skyddssektioner och arbetsmiljö.                                                       
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