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MOBIL KEDER XL OVERDÆKNING TIL TAGRENOVERING PÅ SKOLE I UNDERVISNINGSTIDEN

LAYHER MOBIL KEDER XL OVERDÆKNING

N

år tage på bygninger skal renoveres stilles der ofte
krav til fleksible overdækninger, som er mobile og
hurtige at montere, skærmer arbejdspladsen mod
vind og vejr – og samtidigt bevarer bygningens funktion.
I denne udgave af Site Seeing viser vi et eksempel på en
skole, hvor et glastag skulle renoveres og trækonstruktionen
udskiftes med en tilsvarende i stål – i undervisningstiden.

Det var derfor nødvendigt, at beskytte bygningen både mod
regn og sne for at undgå arbejdsstop og ligeledes bevare
bygningens funktion som studiested.
Løsningen blev en Layher Mobil Keder XL Overdækning med
17 meter spændvidde.

Den midlertidige vejrbeskyttelse kunne systemmæssigt med
håndkraft monteres fra et gavlstillads, uden brug af kran.
På denne måde kunne demontage og nymontage for hvert
byggeafsnit eller en total overdækning af hele bygningen
undgås – og skolen kunne gennem hele byggeperioden
udnytte dagslyset.
Den mobile Keder XL Overdækning er en fleksibel løsning,
som nemt og hurtigt kan integreres med stilladsdele fra
både Allround-Stilladset og Blitz-Rammestilladset. Skinnens
længde er uafhængig af det understøttende stillads eller
fundament og – idet slæden kan justeres i tværgående
retning – er en fuldstændig præcis og parallel montage af
skinnen slet ikke nødvendig.
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4 KLARE FORDELE

LAYHER MOBIL KEDER XL OVERDÆKNING

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2	Sikring af byggeplads. Med et spænd på op til 40 m yder Layher Keder
XL Overdækningen klimabeskyttelse ved etageudvidelser, reparation af
tagkonstruktioner, nybyggeri samt renovering af veje og broer. Overdækningen
giver optimale arbejdsbetingelser, så byggeriet kan afsluttes planmæssigt.
2	God montageøkonomi. Letvægtskomponenter, integrerede Kederprofiler og
den simple autoLock-funktion sikrer både hurtig opsætning og nedtagning
– en fordel ved kortvarige behov. Det er muligt at formontere på jorden og
derefter hejse sektionerne på plads. Hvor der ikke er adgang med kran, er det
muligt med håndkraft at montere de mobile varianter fra et gavlstillads.
2	Fleksibel anvendelse. Tre forskellige afstivningsløsninger gør det muligt
at finde den mest rentable løsning til det aktuelle behov - også ved store
snelaster. Saddeltag, pulttag, tøndetag eller kurver, f.eks. vejsving, kan
ligeledes overdækkes uden problemer.

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

2	Integrerede systemer. Layher Keder XL Overdækningen kan kombineres med
Blitz-Rammestillads eller Allround-Stilladset. Udførlig teknisk dokumentation
letter planlægningen.

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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