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EN IKKE HELT ALMINDELIG BYGGEPLADS - FACADEAGTIG INDDÆKNING PÅ SHOPPINGSTRØG

LAYHER PROTECT-SYSTEM

V

ed renovering af bygninger på mondæne shoppingstrøg,
hvor der til dagligt spadserer flere tusinde mennesker
forbi, stilles der ofte høje krav til inddækningens visuelle
udtryk. Inddækningen skal - udover at være funktionel som
beskyttelse af både arbejdspladsen og de omkringliggende
områder - også imødekomme krav fra de erhvervsdrivende på
strøget og deres kunder.

Kort sagt, skal det igangværende renoveringsarbejde være så
usynligt som muligt, så kunderne ikke skræmmes væk og giver
anledning til en faldende omsætning.
De erhvervsdrivende skal mærke mindst muligt til det
igangværende arbejde – i både økonomisk, fysisk og psykisk
henseende. Indgangen til deres butikker eller kontorfaciliteter
skal forblive synlig og fri, så de selv og deres kunder kan

opretholde den daglige gænge, uden at være utrygge og have
følelsen af, at gå rundt på en byggeplads.
I denne Site Seeing ses et eksempel fra shoppingstrøget ved
Marienplatz i Münchens bymidte, hvor en mere end 20 meter
høj bygning skulle renoveres. Til nem og sikker inddækning
af det opstillede Layher Blitz-Rammestillads, anvendte
stilladsfirmaet kassetter fra Layher Protect-System.
Det støvtætte Protect-Kassettesystem passede med sit
facadeagtige udseende, godt ind i omgivelserne i midtbyen.
Det beskyttede samtidig fodgængere og cyklister, lokale
og turister, mod nedfaldende genstande, støv og larm fra
renoveringsarbejdet. Og i butikkerne kunne handlen fortsætte
upåvirket af den store renovering.
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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

Montage på Allround-Stilladset

Montage på Blitz-Rammestilladset

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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