
MALZEME 1 iSKELE 1 UYGULAMA 

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş . 
• 

fabrikalarında Layher iskele 
Sistemlerini tercih ediyor 

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. , 

fabri ka larında dünyanın en büyük sistem iskele üreticisi olan Layher iskele 
Sistemlerini tercih ediyor. 

Layher iskele, fabrika içerisinde tehlike düzeyi yüksek ve yüksekte güvenli 
bir şekilde çalışma imkanı kısıtlı alanlar için sunduğu özel çözümler ile 
müşterilerine güven sağlamakta. 

L 
ayher Allround İskele Sistemi, flanşlı tip iskele 
sistemleri arasında kuru lumunun çok daha ko
lay ve hızlı ol ması sayesinde rakiplerine fark 
yaratıyor. 
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Aksa ile yı llardır süregelen çözüm ortaklığım ız, teh li
keli kimyasalların dikkatli b ir şekilde üretilip depolana
bildiği modern tesisinde hız kesmeden devam ed iyor. 

LAYHER ALLROUND İ SKELE İLE ÇOK YÖNLÜ 
ÇÖZÜMLER 
Layher Allround İskele, bu l unduğu ortama kolayl ıkla 
uyarl anabilmesi sayesinde kendine özgü yerel sorun la
ra en iyi şekilde çözümler sunar: 
Dikme, yan eleman, diyagonal eleman, kalas gibi az 
sayıda temel parça ile neredeyse sın ırsız kullan ım sağ
lamasının yanı sıra özel çözümler için çok sayıda ek 
parça mevcuttu r. 
Tüm çelik parçalar, sıcak olarak galvanizlenmeden 
dol ayı uzun ömürlüdür ve hemen hemen hiç bakım 

gerektirmez. 
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48.3 mm çapında borul arın kullan ım ı, 

geleneksel borular ve bağlantı parçaları 
kullanan iskelelerle bi rleşti ril me veya ge
nişletilmeye daima olanak sağlar. 
Layher Allround~ (Flanşl ı) Sistem sayesin
de isten ilen çapta silindir biçin11i yapılara 

iskele kuru lumu artı k çok daha kolay. 

G 
enellikle köşe ve açılı dönüşlerde yaşanan iki platform arası boş kalan açıklık sorunları, çelik aralık 
örtücü kalaslar, çelik bind irme kalasları ve 30°~ 120° arasında ayarlanabilen kendinden tekmelikli çelik 
örtücü gibi farklı ve akılcı elemanlarla çözüme kavuşturulur. 

Layher, genellikle erişimi zor ve kısıtlı çalışma i mk:inı sunan yapılara geni ş ürün yelpazesi ile akıl cı çözümler 
sunar. 

• Açıl ı zeminlere uyarlanabilen oynar ayak mili, 
• Dar ve sadece geçiş imkAnı bulunan alan larda bir üsl kata erişim için kapaklı geçiş kullan ı mı, 

• ihtiyaca göre, talep ed ilen noktada flanş ve d ikme oluşturabil me özelliği, 
• Portatif ve erişilecek yüksekliğe göre merdiven seçenekleri, 
• Hızlı ve güvenli erişim sağlamak amacı yla hazır konsol uygulama, iş leri kolaylaştıran parçalardan sadece 
bi rkaçıd ır. 

Layher Allround iskele, TS EN 128 10 ve 12811 normları na tamamen uygundur. l!l 
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