
Layher modüler çatı ve koruma 
sistemleri kullanıcılarına birçok 
alanda avantaj sağlıyor
Layher ürün gamında yer alan modüler çatı ve koruma sistemleri ile, 
kullanıcılarına pek çok farklı amaca yönelik kullanılabilinen uygulaması 
kolay ve güvenli çözümler sunuyor. 

L
ayher’in çatı sistemlerini diğer çözümlerden ayı-
ran en güçlü özellik, iskele yapılarının taşınabilir 
ve ölçülerinin değişkenlik gösterebilir olması. 
Aynı zamanda proje bitiminde “sıfır” kayıp ön-
celiği ile demonte olup parçaların yeni bir proje 

için kullanılabilirliği, sistemin öne plana çıkmasını sağlayan 
en önemli niteliklerinden biridir. Layher çatı ve koruma sis-
temleri; gemi inşa endüstrisi, karayolları bakım ve onarım 
çalışmaları, restorasyon çalışmaları, yaya güvenliğini sağ-

lama gibi pek çok farklı amaca yönelik kullanılabilmekte.

ÇELİK KASET ÇATI SİSTEMİ İLE GÜVENLİ YAYA 
ERİŞİM YOLU MÜMKÜN
Çelik kaset çatı sistemi; çevre ve hava koşullarına bağlı 27 
m açıklığa kadar alan kapatmayı mümkün kılar. Açılımı 
kolay çatı kasetleri sayesinde malzeme teminini güvenli 
bir şekilde yapabilir ve uygun malzemeler ile güvenli yaya 
erişim yolu oluşturabilirsiniz.

KEDER XL ÇATI SİSTEMİ İLE HAREKETLİ ÇATILAR
Alüminyum parçalardan oluşan, ve hafif olmasından do-
layı birçok avantajı olan Keder XL Çatı sistemi ile rüzgar 
ve kar yüklerine bağlı olarak 40 m üzerinde açıklıkları 
geçmek mümkün. Tek eğimli, çift eğimli veya çokgen 
şeklinde tasarlanabilir. 
Çatı üst başlığına entegre edilmiş rayları sayesinde çatı 
brandası hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir. Layher 
çatı brandaları; UV korumalı, çift taraflı akrilik kaplamalı 
ve B1 sınıfı ‘zor yanan malzeme’ özelliğine sahiptir. Keder 
XL Çatı Sistemi, ihtiyaca göre birkaç ek parça ile mobil 
olarak da kullanılabilir. İstenildiği zaman çalışma yapıla-
cak alana çatı sistemi kaydırılabilir, bu sayede maliyet ve 
zamandan tasarruf edebilirsiniz.

ALLROUND FW ÇATI SİSTEMİ İLE GENİŞ 
AÇIKLIKLARDA YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ 
AVANTAJI
Layher’in en yeni çatı sistemi olan Allround FW Çatı Sis-
temi, hava koşullarına bağlı olarak 46 m üzerinde alanları 
kapatmaya uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Tercihe göre, 
kaset çatı örtüsü veya branda kaplama yapılabilen bu sis-
temin kurulumu yerde yapılır, ve vinç yardımı ile yerine 
monte edilir. Geniş açıklıklardaki yüksek taşıma kapasitesi 
de sistemin en büyük avantajı. Layher Çatı & Koruma sis-
temleri ile, iklim şartlarına karşı dayanıklı çalışma alanları 
için çatılar inşa edilmesinin yanı sıra tamamı iskeleden 
oluşan dört çevre duvarlar oluşturularak modüler han-
garlar ve depo alanları da inşa edilebilir. ¡
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