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M I D L E R T I D I G E H A L L E R , P R A K T I S K T, R A S K T, E N K E LT O G S I K K E R T
Midlertidige hall-løsninger er ofte nødvendig for å forhindre stopp i et prosjekt. Det kan
oppstå plutselige behov for Tak over Tak eller et utendørs lagerrom for maskiner eller varer.
Eller kanskje er det nødvendig med en midlertidig produksjonshall.
Midlertidige løsninger kan monteres raskt og sikkert med stillas og værbeskyttelse (Protect)
fra Layher. Et godt eksempel er denne hallen, ca. 40 x 25 meter, som utvidelse av en allerede
eksisterende bygning.
En kombinasjon av Allround Industristillas kledd med Layher Protect system og et kassett tak,
resulterte i en solid og praktisk hall som beskyttelse for alle typer vær.
Den enkle og logiske monteringen, -helt uten bruk av små skruer o.l- sikrer at
sammenkoblingen går svært raskt. Kassett taket har høy bæreevne og gir muligheter til et
stort innendørsområde uten bærende søyler.
De midlertidige hallene har i tillegg et elegant og attraktivt utseende, og er derfor egnet
både i industriområder, boligområder og i byområder.

Fordelene:
• Stillaset: Det fleksible og sterke Allround Industristillaset tillater brede og høye åpninger i fasaden slik at gaffeltrucktrafikk kan passere uhindret.
• Tak over Tak: Solide transparente kassetter i taket sørger for å slippe inn arbeidslys i form av dagslys. Høy bæreevne sikrer et stort
innendørsområde uten bærende søyler.
• Protectsystemet: Kassettene som stillaset er kledd inn med, er skreddersydd for å imøtekomme strenge krav til moderne miljøvern;
Protectkassettene er støvtette elementer som også forebygger støy. De fungerer i tillegg utmerket som værbeskyttelse og til fotgjengersikkerhet.
• En midlertidig hall fra Layher er en solid og trygg investering. Mennesker, utstyr, maskiner og materiell er godt beskyttet.
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