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 Art. No: HP10510
Safety net made in nylon 1,5x10m with toe-
board duct.

Both wooden leader and pipe kan be used.

The safety net complies with standard EN1263-
1-System U and the protection rail standard 
EN13374-A / B / C for temporary systems. For Class 
B and C, however, it is recommended to supple-
ment with a loose strap (Art No. HP10519) be-
tween each existing sewn strap.

Complies with EN13374 Class A, B, C.

Weight: 8,7kg
EN 13374-A/B/C
                    8,7kg

Skyddsnät 1,5x10m kan användas tillsammans med flertalet olika system för temporärt kantskydd,
men även för ställningar. Både träledare och rör kan användas. 
Skyddsnätet uppfyller standard EN 1263-1-System U och skyddsräckesstandard EN 13374-A/B/C för tillfälliga 
system. För klass B och C rekommenderas dock att man kompletterar med  en lös strapp (Art Nr 830512) mellan
varje befintlig påsydd strapp. 

HSS Strapp- Art nr 830512

I följande montageexempel visas ett system med 
HSS Valvfot Art nr 830421, HSS Virkesstolpe Art nr 832071
och Fotlisthållare 830444. 
I botten sitter träfotlist och i toppen rörledare. Mellan dessa
monteras sedan nätet. 
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Avalible in multible colors, blue is standard.

HSS Strap - HP10519

Userinstructions follows below.
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In the following installation example, a system with
HSS Multifoot Art no HP10421, HSS Wood post Art no 
HP12071 and toeboardholder HP10444 or HP10445.
At the bottom is a wooden foot rail and at the top piping. 
Between these then mount the safety net.
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Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.

1.

Spänn även fast nätets kortsidor med strapparna 

nätets fotlist vänd nedåt.

2.

3.

4.

Nätet lägges framför skyddsräckessystemet med 

mot stolparna.

Dra strappen runt träfotlisten och se till att 
Börja med att montera nedre delen av nätet.

Fortsätt samma förfarande hela nätets längd.
strappen är tillräckligt åtdragen.
nätets vita kantlina tas med. Tillse också att 

Montera sedan nätets övre del. Sträck nätet och
samla upp eventuellt överskottsnät med strapparna.
Tillse även här att nätets vita kantlina tas med. 
Spänn inte nätet så mycket att fotlisten vill lyfta.

Kontrollera att inga öppningar större än 100mm 
förkommer och att eventuella öppningar under 
fotlisten inte överstiger 25mm.

The safety net is placed infront of the edge-
protection system with the toeboard duct 
facing downwards.
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Start with mounting the lower part of the net.
Put the straps around the toeboard and make 
sure that the nets white edgeline follows. Also 
make sure that the straps is tighten. Kepp go-
ing the same way the full lenght of the net.

Then mount the upper part of the net. stretch 
the net and collect any overflow of net with your 
straps.
Also make sure here that the white edgeline fol-
lows. Don´t strethc the net so that the toeboard 
lifts. Keep going the same way the full lenght of 
the net.
Also tighten the shortsides of the net with the 
straps around the posts

Control the installation and make sure no 
openings are larger than 100mm, and any 
openings under the toeboard are not larger 
than 25mm.


