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Markki®-taksäkerhetsprodukter är 
tillverkade för att klara vårt tuffa nordiska klimat. 
Takbryggorna och takstegarna är CE-märkta 
och snörasskydden är certifierade. När de har 
monterats enligt anvisningarna uppfyller de 
alla nationella bestämmelser och standarder. 
Vi rekommenderar att man tar hjälp av en 
fackman vid dimensionering och montering av 
produkterna. Markki®-takbryggor och -takstegar 
tillhandahålls även lackerade, snörasskydd 

och stegar som förzinkade eller lackerade.  De 
lackerade produkternas RR-färger smälter väl in 
i de omgivande takytorna. Vid önskemål kan vi 
även leverera specialfärger och RAL-nyanser. För att 
underlätta anskaffningen har vi sammanställt våra 
produkter till monteringsserier och paket, särskilt 
med tanke på användning för småhus.

Markki® – hållbar, säker, testad 
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Bryggvinkel InfästningarRörformade
snörasskydd 

För att man ska kunna röra sig på taket 
måste yttertaket förses med takstege, 
takbryggor och vid behov takpollare när 
taket är brantare än 1:8.

Gallerformat 
snörasskydd

Infästningar för 
snöstaketet



1. Med Markki®-snörasskydd skyddas gångvägar, lek- och 
uteplatser vintertid mot snö och is som faller ner från taket.  
Snörasskydden kan även användas för att skydda genom-
föringar och konstruktioner på taken. Markki®-snörasskydd 
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Galler

Falsfäste för 
stege

Uphöjningsfot

finns som rörformade snörasskydd med två rör och som ett 
gallerformat snöstaket. Snöstaketet stoppar snön och isen 
bättre än ett rörformat snörasskydd och används i allmänhet 
på byggnader som är högre än 10 meter. På tak med tak-
pannor kan det rörformade snörasskyddet även förses med 
en separat tilläggsprofil som hindrar snöflaket från att glida 
under röret. Fästen för snörasskydd väljs enligt taktyp. Takets 
längd och takvinkel samt snöbelastningen avgör avståndet 
mellan fästena. 

2. Markki®-takbryggan är CE-märkt och fungerar som en 
trygg passage till takets underhållspunkter.  Takbryggan kan 
monteras enligt klasserna 1 och 2. Takbryggan med sträv, 
perforerad yta släpper igenom snön och ger dig ett fast grepp 
även på vintern. Takbryggan monteras med en bryggvinkel 
som passar takprofilens snörasskyddsjärn och med vilken 
takbryggan förblir rak på olika takvinklar. 

3. Markki®-takstegen är CE-märkt och fungerar som en för-
längning av väggstegen och takbryggan, och gör det möjligt 
att tryggt nå underhållspunkterna.  Takstegen kan monteras 
enligt klasserna 1 och 2. Stegstommen monteras på takbe-
läggningen med lämpliga upphöjningsfötter. 

4. Markki®-väggstegen garanterar att du tryggt når upp till 
takets underhållspunkter.  När höjden överstiger 8 meter ska 
väggstegen förses med säkerhetsskenor eller ett ryggskydd. 
För att förhindra att obehöriga personer använder stegen kan 
den förses med klätterhinder eller en förlängning som sänks 
ner. 

5. Markki®-säkerhetsstegar gör det möjligt att snabbt lämna 
en bostad då man inte kan använda sig av normala passager.  
Helheten omfattar stegstommen och en monteringsserie som 
inkluderar de övre bågarna, infästningsöglorna och benen. 

6. Markki®-sidoförflyttningsserie fungerar som en passage 
till säkerhetsstegen. Den består av två 1,5 m långa rör och 
fyra väggfästen. 

7. Markki® -klätterhinder för att förhindra att obehöriga 
personer använder stegen. 

Du får mer information av din Markki-
återförsäljare, i vår prislista och på vår 
webbplats www.markki.fi

7

www.markki.fi



För alla Markki®-stegar används likadana stegstommar.

Takstegarna monteras enligt takmaterial med valbara 
upphöjningsfötter och vid behov med hjälpfästen. 

Väggstegarna monteras med monteringsserien och vid behov med 
extra fästen.

Monteringstillbehören levereras även som monteringsserier. Du får 
mer information om dem av din Markki-återförsäljare, i vår prislista 
och på vår webbplats www.markki.fi.

Stegar

Takstegarna monteras 
enligt taktyp med 
upphöjningsfötter 
samt vid behov 
med hjälpfästen. 
Monteringsserien för 
takstegar på tegeltak 
inkluderar förutom 
snörasskyddsjärn 
även hjälpfästen och 
skruvar.

Väggstegens monteringsserie 
inkluderar de övre bågarna med 
U- och L-fästen, stöd för takrännor, 
ben och klämmor.

Snörasskyddet består av paket med rörformade snörasskydd samt infästningar för snörasskyddet.

Takbryggan består av ett galler för takbryggan, bryggvinklar samt infästningar för snörasskydd.

Snörasskydden och takbryggorna monteras enligt takmaterial med 
olika typer av snörasskyddsjärn och vid behov med mothållsjärn. 

I alla Markki®-stegar används likadana 
förzinkade stegstommar. De målade 
produkterna är försedda med en väder-
beständig pulverlackering.

Snöstaketet består av ett gallerformat snörasskydd, infästningar för snöstaketet samt infästningar för snörasskyddet.

Modellerna på bilderna är avsedda för tak 
med takpannor.
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Snörasskydd och takbryggor


