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NÅR BYGGERIET KRÆVER BESKYTTELSE AF NÆRLIGGENDE BEBOELSESOMRÅDER

LAYHER PROTECT-SYSTEM

M

aksimale lysforhold, begrænset plads og minimale støjog støvgener, er nogle af de krav der stilles til beskyttelse
af beboelser tæt på igangværende nybyggerier eller
renoveringer. Med Layher Protect-system i samspil med Layher
Allround-stillads, opfyldes kravene til perfektion.
I den tætbebyggede Hamborg bydel Stellingen udvides Autobahn
A7 fra 6 til 8 spor. Da man i forbindelse med byggeriet måtte
rive en bestående støjmur ned, opførte HOCHTIEF Infrastructure
firmaet Muelhan Deutschland GmbH i stedet en midlertidig
beskyttelsesmur for de nærliggende boligområder.

På grund af det begrænsede område der var til rådighed, blev
den optimale løsning en kombination af Layher Allround-stillads,
som en hurtig og materialebesparende bærende konstruktion, og
Layher Protect-systemet. Det støvtætte Protect-beskyttelsessystem
med stål- og lyskassetter monteres let på Layhers systemstilladser,
som en god økonomisk løsning på beskyttelse mod miljø-, støj- og
vejrgener – også for fodgængere.
På denne måde er de lokale beboere beskyttet mod støj og støv
fra byggeriet og trafikken, og har samtidig dagslys – på trods af
beskyttelsesmuren.
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5 KLARE FORDELE

LAYHER PROTECT-SYSTEM

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2	Kravene til beskyttelse mod miljø-, støj- og vejrpåvirkninger er opfyldt.
2	Hurtig og let montage i en enkel og logisk rækkefølge.
2	Gummitætningen rundt om kassetterne gør, at de er næsten støvtætte
(sandblæsning), kan klare undertryk (asbestsanering) og er vandtætte
(facadebeklædning).
2	Med få visuelt tiltalende enkeltdele, er systemet designet til ofte skiftende
opsætninger.
2	Kan kombineres med Layher Blitz-rammestillads og Layher Allround-stillads.

Hos Layher bidrager vi altid gerne med idéer
og forslag til dine konkrete projekter. Vil du vide
mere om Layher Protect-system (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

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