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NORGES MEST SOLGTE STILLAS!

Jamax Byggmesterpakke 99 m2
med stillashenger
Prisen inkluderer lastestropper, tyverilås, skiltplate i topp
og registrering av hengeren

STILLASPAKKEN INNEHOLDER:
2 stk

Ramme 1 m

14 stk

Ramme 2 m

10 stk

Plattform 3 m

2 stk

Plattform 3 m m/luke og stige

18 stk

Rekkverk 3 m

2 stk

Rekkverk 0,6 m

12 stk

Fotlist 3 m

4 stk

Endefotlist

14 stk

Stillbar fot m/skrue

5 stk

Toppstøtte 1 m

10 stk

Veggfeste 1 m

10 stk

Klemme

1 stk

Merkeskilt kortholder

2 stk

Merkeskilt kort

TILHENGER-PAKKE:

kr 72.400,Arbeidshøyde ca. 7 m

(eks. mva.)

Høyde 5,5 m
Lengde 18 m

Arbeidshøyde ca. 7 m
Arbeidslengde ca. 20 m

Først i Norge med
SINTEF-sertifisert stillas!

99 m2

Totalvekt kun 724 kg (1050 kg m/henger)

Bestill på nett: alutec.no
ALUTEC AS | Industrivegen 43 | 5210 OS
56 30 41 00 | info@alutec.no
| alutec.no
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Tilhengerpakker
med Jamax Fasadestillas

Praktisk og trygg oppbevaring og transport av stillaset.
En stillashenger representerer det ultimate innen brukervennlighet
og effektivitet på stillasfronten. Det kombinerer den velkjente
Jamax-kvaliteten fra Norges mest solgte fasadestillas, med en
skreddersydd henger fra kvalitetsleverandøren Tysse der alle
stillasdelene har sin faste plass. En slik løsning er perfekt for
bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som bruker stillaset
sitt mye, og som ofte er på farten.

+ Lav vekt og få komponenter
+ Enkel og rask montering
+ Solid utførelse og lang levetid
+ Finér- eller
komposittplattformer
+ Omgående levering
+ Vi sender i hele landet
+ Vi selger over 250 000 m2
stillas årlig
+ Fornøyde brukere
+ SINTEF-sertifisert

Brukervennlighet
Alle deler til stillaset transporteres slik at de kan tas av uavhengig
av hverandre. Måten stillaset er lagret på, gjør opptelling og sjekk
av deler enkelt når stillaset ligger på Jamax stillashenger.
Utstyrskasser
Tilhengeren har to utstyrskasser montert for oppbevaring
av stillasdeler.
Sikkerhet
Jamax stillashenger er utviklet i samarbeid med Alutec, med
fokus på at alle deler skal møte en fysisk sperre i tillegg til
stropping. Leveres med brems og kraftig nesehjul.

Alle våre
stillas har
stillbare
føtter 1 m.

“Byggstillaset fra Jamax er raskt
og enkelt å sette opp, rimelig og
trygt å bruke. Det er også veldig
smart at stillaset kan bygges ut
etter behov. Vi har prøvd andre
stillaser, men synes Jamax er
det beste.”
– Hammerfest Bygg AS, 9600 Hammerfest

