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Bezpieczna budowa
Rozwiązania BHP Palisander

Kompletna oferta systemów BHP Palisander zapewniająca bezpieczeństwo na 
budowie 

System Logo z dedykowanym podestem BHP

Branża budowlana to jedna z naj-
bardziej wypadkowych branż. Wiele 
z wypadków ma miejsce na etapie 
realizacji konstrukcji budowli. Istot-
ne jest więc koordynowanie zabez-
pieczeń na różnych płaszczyznach 
i w różnych obszarach. Jak podają 
statystyki, wiedza w tym zakresie jest 
z roku na rok coraz większa, jednak 
nadal wymaga poruszania i przypo-
minania wagi tematu. Na bezpieczeń-
stwo mają wpływ czynnik ludzki oraz 
rozwiązania zabezpieczające.
Palisander kwestię bezpieczeństwa 
na budowie traktuje jako zagadnie-
nie złożone. Z jednej strony kładzio-
ny jest ogromny nacisk na rozwijanie 
proponowanych systemów w zakre-
sie zabezpieczeń BHP, takich jak ba-
riery, podesty, drabiny itd. Z drugiej 
strony równolegle prowadzone są in-
tensywne działania uświadamiające 
i szkoleniowe dające gwarancję uzy-
skania najbardziej potrzebnej i prak-
tycznej wiedzy w zakresie bezpie-
czeństwa.
– Współpracujemy z wieloma general-
nymi wykonawcami w ich inicjatywach 
BHP. Szkolimy brygady na budowach 
i kadrę w biurach, generalnych wy-
konawców, podwykonawców, a tak-
że inżynierów z ramienia inwestorów 
i deweloperów. Aby nasza oferta była 
pełna, prócz szkoleń zapewniamy ob-
szerne materiały informacyjno-technicz-
ne w zakresie oferowanych systemów 
BHP, jak również propagujemy wiedzę 
w naszych materiałach promocyjnych 
– mówi Jacek Bakun, dyrektor opera-
cyjny, wiceprezes zarządu.
Palisander w swojej standardowej ofer-
cie proponuje pełen pakiet zintegro-
wanych systemów BHP, stanowiących 
rozwiązania zabezpieczające człowie-
ka oraz urządzenia i narzędzia pra-
cujące na budowie przed upadkiem 
z wysokości. Do prac zbrojarskich, 
montażowych i demontażowych za-

leca się stosowanie zintegrowanych 
platform roboczych, podestów wspi-
nających czy wsporników podestu. 
W przypadku wysokich budynków, 
oferowane są wielofunkcyjne i kom-
patybilne systemy, zapewniające peł-
ne bezpieczeństwo w komunikacji 
pionowej i poziomej, a także syste-

my barierek ochronnych z siatkami 
zabezpieczające krawędzie obiek-
tów budowlanych.
Uzupełnieniem jest system indywi-
dualnego zabezpieczenia  za po-
mocą podwieszenia pracownika do 
specjalnego żurawia montowanego 
na budynku.


