
MALZEME 1 iSKELE 1 UYGULAMA 

Petkim'de iskele hizmeti 
• 

Berk lskele'den; 
iskeleler ise Layher'den soruluyor 
Profesyonel iskele kurulum hizmeti ile sektöre değer kazandırıp, 
fark yaratan Berk iskele, Petkim'de sahada karşılaşılan zorlu koşulları 
Layher Allround® (Flanşlı) Sistem malzemeleri ile kolaylıkla çözüme 
kavuşturuyor. 

P 
etkim Petrokimya Hold ing A.Ş. 50 yı lı 

aşan deneyimi ve tecrübesiyle petro
kimyasal ürün yelpazesiyle sanayimizin 
vazgeçi lmez bir hammadde üretic isi du
rumundadır. 21 tesis i ile kesintis iz üre-

tim yapan, Aliağa Yarım Adası'nda dev bir kompleks 
o lan Petkim, yı l lık 3,6 milyon ton üretim kapasitesiy
le başta inşaat, tarım, otomotiv, e lektrik, e lektronik, 
ambalaj, tekstil sektörleri olmak üzere b irçok sektöre 
hammadde sağlamakta ve sayısı z alı sanayiye hayat 

104 ST lnşaat-Ma'2:eıne OCAK 2oıs 

vermektedir. 
Profesyonel iskele kuru lum hizmeti ile sektöre değer 
kazand ı rıp, fark yaratan Berk iskele, sahada karşılaşı
lan zorl u koşu l ları layher All round® (Flanşlı) Sistem 
malzemeleri ile kol aylıkl a çözüme kavuşturuyor. 

Sahada güvenli ve hızlı kurulum sağlayan bağlantı 
elemanlarından birkaçı: 
Bağl antı el aman ları (ke lepçeler) dövme çel ik olup 
DiN EN 74-1 serti fikasına sahiptir. 



Layher iskele ü rünleri tüm komponentleriyle "Türk 

Standartları Enstitüsü" tarafından kabul ed i lmiş, "EN 
1281 O ve EN 12811 " iskele regulasyonlarına uygun lu

ğu DIBt (Alman Yapı İşleri Enstitüsü) tarafından kontrol 

edilm iş ve serti fikalandı rılmıştır. 

Sahada b irçok enstrüman ın bir 
a rada bulunması ve kompleks bir 

yapıya sahip olma~ı geniş ürün 
yelpazesini, nitelikli çalışma iske
lesini ve geniş aksesuar i htiyacını 

beraberinde getirmektedir. 
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Layher üstün 
sis1em teknolo
jisi ile her türlü 
donanıma ve 
yapıya çok kolay 
uyum sağlar. 

Sistemin tüm 
parçaları koroz
yona karşı 60-80 
J.lm sıcak daldır

ma galvaniz ile 
korunmaktadır. 

DIBt sertifikaları her beş yılda b ir yenilenmekte ve 
sertifikasyon süresince düzenl i aral ıklarla ürünlerin 

sertifikasyona uygun l uğu kontrol ed il mektedir. Sürekli 
aynı kal ite ve toleransta üretim yapıl ması garanti al tına 

alınmaktad ır. l!I 
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