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• 

6. Uluslararası iskele Kalıp 
ve Hareketli Platform 

• 

Teknolojileri ihtisas Fuarı'nda 
Layher farkı 

Geçen ay gerçekleştirilen 6. Uluslararası İskele Ka/Jp ve Hareketli Platform Teknoloji/eri 
İhtisas Fuan'nda gerek üstün teknolojisini gerekse benzersiz çözümlerini sunması ile 

sektördeki başansmı 828 iş etkinliğinde de göstererek fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekmeyi 
başardı. 

1945 yılında "daha fazla olanak" felse
fesiyle yola çıkan Layher, Dünya çapın

da ed inmiş olduğu tecrübeler ile iskele 
sektöründe vazgeçilmez çözüm ortağı 
olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 
Tüm standartlara uygun, birbirleriyle tam 
uyumlu, dayan ıklı ve güvenilir ürünlerini 
fuarda sergileyerek her sene olduğu gibi 
bu sene de fuarı n kalbi olmayı başarmış

t ır. 

Layher Şimşek® (Cephe) İ skele akse
suarları nın kusursuz uyumu, özellikle de 
cephe çalışmalarında kurulum sürelerini 
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azaltmas ı, montaj kolayl ığ ı sağlaması ve 
ürünlerinin hafifliği ile projelerinizde sizle
re büyük katk ı sağlayacaktır. 

Layher Allround® (Flanşlı) İ skele .. başta 
endüstriyel tesisler olmak üzere, gemi ya
pım-onarım tesislerinde, sanat yapıları n

da, enerji santrallerinde, uçak bakım-o
narım hangarlarında, çimento üretim 
tesislerinde ve tüm farklı cephe çalışma
larında ku llanı labilen çok yönlü bir iskele 
sistemidir. 
Genellikle köşe ve açılı dönüşlerde yaşa-
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nan 2 platform arası boş kalan açıklıkla
ra, çelik aralı k örtücü kalaslar, çelik pizza 
dilimleri ve 30°--120° arasında ayarlana
bilir kendinden tekmelikli çelik örtücü gibi 
farklı ve akılcı sistemleriyle kullanıc ılarına 

çözüm sağlamaktad ır. 
Layher Koruma® Sistemleri; Kaset Çatı , 

Mobil Çat ı ve Keder XL ile 40 metreye 
kadar olan açıklı klar için desteksiz ör
tülebilmekte; tersanelerde, restorasyon 
çalışmalarında,endüstriyel tesislerde ve 
olumsuz hava koşu llarında üstün koruma 
sağlamaktadı r. 
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Layher Allround® FW Sistemi; 30 met
reye kadar desteksiz köprü geçiş imkanı 
sağlayarak, 70 metre açıklığa kadar çatı 
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sistemi olarak da kullanılabilir. 
Çalışmaların yapıldığı veya çalışma alan
larının k ısıdı olduğu şantiyelerde Mobil 

- - - -

Çözüm Orıağı 

Çatı Sistemleri ile az say ıda ek parçayla 
koruma çatılarını hareket ettirebilir ve ge
rektiği bölgeye taşıyabilirsiniz. 
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