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RENOVERINGEN AF EN 8-KANTET KIRKE KRÆVEDE EKSPERTISE FRA ERFARNE STILLADSMONTØRER

LAYHER ALLROUND FW GITTERDRAGER

S

tilladsfirmaer bliver ofte stillet overfor svære opgaver.
Det var også tilfældet da en 8-kantet kirke med et 33
meter højt klokketårn - og et blødt underlag - skulle
renoveres. Opgaven blev løst til perfektion med en integreret
Allround systemløsning fra Layher! Læs historien og følg linket
for at få et visuelt indblik i opgavens udførsel.
Stilladskonstruktionen til renovering af tag og facade på den
evangeliske kirke i byen Naurod i Wiesbaden var en svær
opgave. Den ottekantede kirke med 33 m højt klokketårn, står
på 250 egebjælker og på en blød undergrund, hvilket gør det
umuligt at overføre kræfterne fra stilladset til tagfladen eller
ydermurene.

Montørerne rejste først et Allround facadestillads om den
usædvanlige bygning. Stabiliteten blev sikret med ballast.
Dernæst blev der monteret 4 sæt parvis koblede Allround FW
System Gitterdragere med et frit spænd på på 21 m, der over
kors blev lagt af på facadestilladset.
Arbejdsstilladset til renovering af tårnet kunne derefter
ganske enkelt både monteres oven på FW Gitterdragerne og
som hængestillads på de frit spændende Allround FW System
Gitterdragere. Monteringen tog kun 25 dage for et sjak på 8
mand.
Resultatet blev formidabelt: Endnu en sikker arbejdsplads med
en integreret Allround systemløsning fra Layher!

Stilladsfirmaet Eugen Nachbauer Gerüstbau & CO.KG løste
den komplicerede og krævende opgave med Layher Allround- Læs mere om projektet og se en video om forløbet her
Stillads og Layher FW System Gitterdragere.
https://www.geruestgeschichten.com/nachbauer/
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4 KLARE FORDELE

LAYHER ALLROUND FW GITTERDRAGER

KONTAKT OS

HVIS DU VIL VIDE MERE

2	Stor bæreevne pga. favorabel statisk højde og stærke stilladsdele af
varmforzinket stål.
2	Universel anvendelig til opbygning af platforme og udkragninger - og
med brug af få ekstra stilladsdele, også tagkonstruktioner.
2	Nem håndtering; de lette stilladsdele vejer max. 19 kg.
2	Systemmæssig integrering i Allround konstruktioner; stilladsdelene
passer perfekt ind i systemaksernes 3 retninger.

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

2	STÆRKT
				 2	SIKKERT
						2	ALSIDIGT

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