Hvem bruker fingersafe®?
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fingersafe® kan brukes i mange offentlige og private
virksomheter. Det blir raskt fast inventar i barnehager, skoler,
utdanningsinstitusjoner, helsesentre og virksomheter over hele
landet.
fingersafe® er godkjent i USA som leverandør til barneinstitusjoner i føderale og militære anlegg.
Kopier av testrapporter og individuelle globale patenter kan leveres på forespørsel, og også kopier av mange skriftlige akkredit-
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For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Fingersafe Danmark:
Kærmark 8, 2650 Hvidovre, Danmark
Telefon: +45 70 707 909
info@fingersafe.dk
www.fingersafe.dk
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er et registrert varemerke.
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For further information please contact

THE ORIGINAL

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
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Fingersafe International.com

P.O. Box 2153, Rayleigh, SS6 0AA

fingersafe®
er et (USA
dørbeskyttelsessystem
som er nestEmail: sales@fingersafeus.com
and Canada)
on
finger
injuries
en usynlig, og utgjør en løsning på disse farene. Det
er nå ansett som en nødvendighet av sikkerhetsrepresentanter internasjonalt.
Email: safety@fingersafeinternational.com (Europe)

is a registered trade mark.

Part of the Fingersafe group of companies.

fingersafe® passer til alle dører inklusive branndører,
og tilbyr sikkerhetsprodukter som passer til hele
lengden på begge sider av døren.
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MK1A – Åpning (skyv) sidebeskyttelse, trekkspillformen skyver
forsiktig fingrene ut av åpningene på hengselsiden av døren
MK1B – Hengselpinne (dra) sidebeskyttelse, hindrer skader fra
åpningen på hengselsiden og fra selve hengslene.

MK1A

Ta deg i akt for etterligninger!

tillater 180° uhindret funksjon av
• fingersafe®
dørene og dette gjør fingersafe® særlig egnet til
bruk hvor det er eldre eller bevegelseshemmede,
eller hvor det er dørlukkere på dørene.

bestått en 4 times branndørtest hos Under
• Har
writers Laboratories USA.
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• Velegnet for både offentlige og private lokaler.
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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
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døråpninger – hvert år inn rapport
• Ubeskyttede
eres det 30.000 tilfeller av amputerte, lemlestede
Fingersafe is an approved US Government supplier to daycare centres
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name but a few. It is rapidly becoming an essential fixture in schools,

education and healthcare centres nationwide.
pr
kvadrattomme på fingrene til et uskyldig barn.
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establishments, including McDonald’s, Sainsbury’s, Tesco and KFC to
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Fingersafe is now installed in many familiar public and private

Hvorfor du alltid burde
velge
ble oppfunnet i Storbritannia og er
• fingersafe®
nå solgt og patentert over hele verden. Europeisk
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EnWho
daglig
fare
uses Fingersafe?
som åpnes og lukkes – hengselsi den av
• Dører
en dør kan utøve et trykk på nesten 14,6 tonn

For toveis foldedører og karmløse dører
MK1C – Fungerer som MK1A men har en unik monteringsstripe

MK1B

som gjør at den passer til toveis foldedører og tilpassede dører.
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