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DER ER INGEN GRÆNSER FOR FANTASIEN, NÅR DER BYGGES STILLADSER

HVILKE STILLADSPROJEKTER HAVDE DU I JULETIDEN?

D

et blinker, skifter farve, spiller ”Jingle Bells” og har Sådan deltager du
en 14 meter lang rutsjebane ned i dybet: Britiske 1. Udvælg nogle af dine billeder af projekter med Layher
stilladsmontører omsatte det traditionelle juletræ til systemstilladser inspireret af juletiden – både af helheden og
en moderne version udført med Layher Allround-Stillads. Det detaljerne. Sørg for, at billederne er af god kvalitet og i høj
viser endnu en gang, at der ingen grænser er for fantasien, når opløsning.
der bygges stilladser.
2. Send billederne – inklusive en kort forklaring om projektet Lod du også kreativiteten få frit løb i juletiden med et ”festligt” til følgende e-mailadresse: news@layher.com
projekt med Layher systemstilladser? Hvis du gjorde, er du
meget velkommen til at dele dine billeder af projektet med os. 3. Husk at oplyse firmanavn, adresse og kontaktinformationer.
Hvad sker der med billederne? Det forbliver – i første omgang
– vores hemmelighed. Men forvent en overraskelse ved juletid 4. Tidsfrist for indsendelse er den 28. februar 2018.
næste år!
Bemærk: Billederne skal være frigjort fra tredjeparts krav og rettigheder. Ophavsretten til de indsendte billeder forbliver hos ophavsmanden. Ved
indsendelse af billeder giver afsenderen dog samtykke til, at billederne må offentliggøres af Layher.
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4 KLARE FORDELE

LAYHER LIGHTWEIGHT

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2 HURTIGT. Nye materialer og konstruktive forbedringer reducerer delenes
vægt, men bevarer den høje bæreevne. Dette øger opstillingshastigheden og
transportkapaciteten.
2 ØKONOMISK. Alle dele i det integrerede Allround stilladssystem egner sig
til såvel de enkle som komplicerede opstillinger. De kan frit kombineres med
tidligere generationer af Layher-stilladsmateriel. Sammen med den lange
holdbarhed, tilgængelighed og en fortsat udvikling af systemet, sikrer det din
investering maksimalt i fremtiden. Takket være de integrerede horn, er der fx
kun brug for én søjle til både stående og hængende stilladser. På den måde
undgår man tidskrævende montering af separate horn og dobbelt lagerføring.
2 SIKKERT. Den velkendte rosette-kilehovedforbindelse er forbedret med en
AutoLock-funktion, som understøtter arbejdssikkerheden og sparer tid ved

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

montage af stilladset.
2 ERGONOMISK. Gennemgangshøjden er øget med op til 10 cm, og de enkelte
deles vægt er reduceret, så kroppen belastes mindre.
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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

Layher ApS
Administration
Stensmosevej 24 A, 1.
2620 Albertslund
Telefon +45 69 15 74 00
E-mail info@layher.dk
Lager
Roholmsvej 17
2620 Albertslund
Danmark

VELKOMMEN

TIL EN VERDEN AF

SUCCESFULDE

STILLADSER
2 www.layher.dk

