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ARBEJDSSTILLADS I LASTKLASSE 4 TIL FACADERENOVERING – HURTIGT MONTERET – SIKKERT I BRUG

LAYHER BLITZ-RAMMESTILLADS

F

acaderenoveringer stiller ofte krav til arbejdsstilladser, Layher ståldæk stiver stilladset af og sikrer med den
som kan klare store belastninger og samtidigt er profilerede overflade en skridsikker arbejdsplads i al slags
hurtige at montere, ergonomiske at håndtere og sikre vejr.
- både som arbejdsplads og for omgivelserne.
Højdetilpasninger klares let med passende tilbehørsdele,
Ved facaderenoveringen på ”Grafeneckart”, rådhuset som f.eks. færdige repostrapper i én enhed, indvendige
i Würzburg, var kravet et arbejdsstillads i lastklasse Blitz konsoller for tilpasning til den strukturerede facade og
4. Takket være Layhers meterbrede Blitz-Rammestillads montering af en ”kasseskærm” med Blitz netskærmsstøtter.
kunne
facaderenoveringsfirmaet
løse
opgaven På denne måde er mulighederne skabt for en økonomisk og
konstruktionsmæssigt problemfrit og på en økonomisk sikker renovering af det monumentale Würzburger Rådhus.
fordelagtig måde.
Dette blev klaret med kun få og lette basis stilladsdele
med vores velkendte samlinger (ingen rør og koblinger), en
ergonomisk håndtering og en logisk montagerækkefølge.
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4 KLARE FORDELE

LAYHER BLITZ-RAMMESTILLADS

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2	Hurtig og problemfri lodret montage med ergonomisk håndtering takket
være de velkendte enkle samlinger og et lille antal lette stilladsdele. Store
besparelser i tid og omkostninger til din fordel.
2	Omfattende sikkerhed og stor stabilitet, både under montage og brug, takket
være god pasform og stilladsdele med stærke samlinger.
2	Det integrerede stilladssystem kan bruges til alle typer af opgaver og kan
kombineres med alle tidligere ståltyper. Fremtidssikker investering pga.
lang levetid, sikkerhed for fremtidige supplementskøb samt kontinuerlig
videreudvikling.
2	Et omfattende tilbehørsprogram med brugsorienterede enkeltdele til alle
håndværkere og arbejdsprocesser.

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 Blitz-Rammestillads (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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