Vem använder fingersafe®?
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fingersafe® kan användas i många både privata och offentliga
ställen. Den blir snabbt ett fast inventarium i dagis, skolor, utbildningsinstitutioner, hälsocenter och företag över hela landet.
fingersafe® är en godkänd leverantör i USA till daginstitutioner
på federal och militära anläggningar.
Kopior av testprotokoll och individuella världspatent fås på
begäran, liksom kopior på många rekommendationsbrev från
nöjda fingersafe® -kunder.

R A N G E O-PRODUKTERNA
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Stäng dörren
för
Closing
the door
onfingerskador!
finger injuries

Ytterligare information fås hos

Fingersafe Danmark:
Kærmark 8, 2650 Hvidovre, Danmark
Telefon: +45 70 707 909
info@fingersafe.dk
www.fingersafe.dk
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RANGE OF SAFETY PRODUCTS

är ett registrerat varumärke.
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Closing the door
Ingår
Fingersafe-gruppen.
on fingeriinjuries

EnWho
vardagsrisk
uses Fingersafe?
Öppna
stänga dörrar – gångjärnssidan på
• en dörroch
kan ge ett tryck på 14,6 ton per cm2
Fingersafe is now installed in many familiar public and private

establishments, including McDonald’s, Sainsbury’s, Tesco and KFC to
name but a few. It is rapidly becoming an essential fixture in schools,

education and healthcare centres nationwide.
på
ett barnfinger.
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RANGE OF SAFETY PRODUCTS

is a registered trade mark.

Part of the Fingersafe group of companies.

fingersafe® passar alla dörrar, också branddörrar, och
har säkerhetsprodukter som passar hela längden på
bägge sidor av dörren.
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MK1A – Öppningssidskydd. Den här dragspelsformen skjuter
försiktigt ut fingrarna från området som öppnas vid gångjärnet.
MK1B – Stängningsskydd. Förhindrar skador från öppningen
och utskjutande gångjärn.
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P.O. Box 2153, Rayleigh, SS6 0AA

fingersafe®
dörrskyddssystem
skyddar mot dessa
Email: safety@fingersafeinternational.com
(Europe)
Email: sales@fingersafeus.com
(USA and Canada)
on
injuries
faror
ochfinger
syns nästan
inte. Den anses numera som
nödvändiga av säkerhetspersonal över hela världen.

•
enkel åtkomst till gångjärn vid underhålls• Ger
arbete. fingersafe®kan tas bort och bytas ut.
PVC-material, lämpligt för platser med
• Hållbart
mycket trafik.
i en mängd färger och ger fullständigt
• Finns
UV-skydd.
• Passar både i kommersiella miljöer och i hemmet.
års garanti. (Normalt slitage – endast om vi 		
• 2monterar)
• Lim behövs inte
D

Closing the door
Fingersafe International.com

äldre och svaga personer eller där dörrstängare
används.
Klarar 4 timmars brand i test hos Underwriters
Laboratories USA.

A

prisvärd
säkerhet nära till hands

			

fingersafe® kan dörren obehindrat öppnas
• med
180° vilket gör den speciellt praktisk för
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Fingersafe (GB) Limited:
8 Totman Close, Brook Road Industrial Estate,
Rayleigh, Essex SS6 7UZ
Telephone. +44 (0)1268 777733 Facsimile. +44 (0)1268 745800
Email. safety@fingersafegb.com
R A NWebsite.
G E Owww.fingersafegb.com
F SAFETY PRODUCTS

on finger injuries
Se upp för imitationer!

H

For further information please contact

Closing the door
0611410. Världspatentnummer
ges på begäran.
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product is even fitted in the White House Day Care Centre).
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in Federal and Military facilities throughout the USA and the World (the

Oskyddade
dörrspringor – varje år rapporteras i
Copies of test reports and individual world patents may be supplied on
England
000
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amputerade
eller skadade finrequest, as30
can copies
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from satisfied
grar Fingersafe
som customers.
är direkt orsakade av problem med dörrar.
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Fingersafe is an approved US Government supplier to daycare centres

•

Därför ska du alltid
välja
futvecklades i England och säljs nu
• fingersafe®
på patent över hela världen. Europeiskt patent nr

För vikdörrar och karmlösa dörrar

MK1C – Fungerar som MK1A men med en unik fästremsa som gör att

MK1A

den passar till vikdörrar och infällda dörrar.
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MK1C

DÖRR

MK1B

MK1B

MK1B

DÖRR

MK1B

DÖRREN ÖPPEN

MK1A

MK1C

MK1B

VÄGG eller
VIKDÖRR

DÖRR

VÄGG eller
VIKDÖRR

KARM

KARM

DÖRR

MK1A

DÖRREN STÄNGD

MK1C

DÖRREN ÖPPEN

DÖRREN STÄNGD

