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NÅR DER STILLES KRAV TIL BÅDE MOBILITET OG FLEKSIBILITET

LAYHER MOBIL KEDER XL OVERDÆKNING

M

arienberg fortet bliver i øjeblikket totalrenoveret som
en del af et nyt koncept. En del af renoveringen omfatter
tag og facader på Marienkirche. Arbejdet udføres ved
hjælp af et arbejdsstillads og en midlertidig klimaskærm – en
teknisk og logistisk udfordring for stilladsfirmaet Eugen Wahner
GmbH fra Sulzfeld.

Løsningen blev en Layher Mobil Keder XL Overdækning
i kombination med et Allround Lightweight arbejds- og
understøtningsstillads. De lette enkeltdele var en fordel, både
under transporten og ved montagen. Stilladset kunne, med
de forskellige Allround standardlængder, tilpasses perfekt til
kuppelhvælvingen.

For det første skulle stilladset tilpasses kirkens komplekse Stilladset blev kompletteret med et trappetårn og et
bygningsgeometri med kuppelhvælving, for det andet måtte materialetårn til oplagring af materialer og skabte på denne
stillads og overdækning leveres på mindre ladbiler og monteres måde en økonomisk og sikker arbejdsplads.
manuelt – da en kran ikke kunne komme gennem borgens porte.
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4 KLARE FORDELE

LAYHER KEDER XL OVERDÆKNING

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2	Byggepladsbeskyttelse – Beskytter mod vejret og miljømæssige påvirkninger
med spændvidder på op til 40 m – ved bygningsforhøjelser og renovering af
tage og inddækninger, ved nybyggeri og renovering af veje og broer. Dermed
undgås byggestop, så arbejdet kan afsluttes til tiden.
2	Økonomisk montage – Lette enkeltdele, integrerede kederskinner og samling
med klikforbindelser sikrer en hurtig montage og demontage – en fordel under
kortvarige anvendelser. Layher Keder XL Overdækningen kan også formonteres
på jorden og løftes på plads med kran, ligesom montage fra gavlstilladset af den
mobile variant er mulig – hvis der ikke er en kran til rådighed.
2	Fleksibelt i brug – Tre afstivningsvarianter giver en økonomisk løsning på
alle opgaver – også ved store snelaster. Ud over saddel- og pulttage giver
taghældningen på 18° også mulighed for en opbygning som et polygonalt
tøndetag. Kurvede vejstrækninger overdækkes også problemløst.
2	Integreret system – Kan kombineres med Blitz rammestillads og Allround
søjlestillads. Udførlig teknisk dokumentation letter planlægningen.

VORES ØVRIGE
PRODUKTSORTIMENT
2	Layher Allround-stillads
2	Layher Blitz-rammestillads
2	Layher Trappe-systemer
2	Layher Overdækninger og Protect-systemer
2	Layher Event-systemer
2	Layher Stiger og Rullestilladser
2	Layher Software
2	Layher Montage og Sikkerhed
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Hos Layher bidrager vi altid gerne med idéer og
forslag til dine konkrete projekter. Vil du vide mere
om Layher Mobil Keder XL Overdækning (eller andre
af vores produkter), så er du meget velkommen til at
kontakte mig direkte – enten via mail:
jesper.nyborg@layher.com
eller pr. telefon
+45 2618 4554
Med venlig hilsen
Jesper T. Nyborg
Adm. direktør, Layher ApS

2	Følg os på de sociale medier og se
blandt andet vores produktvideoer
på Layher ApS YouTube kanal
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