
LAYHER STEIGERSYSTEMEN
EEN AANWINST VOOR AANNEMERS



WAAROM LAYHER ALLROUND® 
OP GEEN BOUWPLAATS ONTBREEKT  

HET EERSTE EN MEEST  
GEBRUIKTE RINGSYSTEEM
Het Layher Allroundsysteem is een multifunctioneel 
steigersysteem, ontwikkeld voor de bouw en industrie. 
Inmiddels gebruiken ondernemingen en organisaties over 
de hele wereld dit systeem als multifunctionele tijdelijke 
constructie voor het werken op hoogte.  
Het Layher Allroundsysteem is het originele spiekop-rozet 
systeem sinds 1971 met de herkenbare oranje sticker,  
u kent ze vast.

INNOVATIEF EN SLIM 
Wij richten ons op bouwers zoals u, die niets liever willen dan 
slagen maken. Zowel in het werk als met uw bedrijf. En dat 
gaat gewoon makkelijker en sneller met het juiste materiaal 
en vakkundige ondersteuning. 

Het systeem bestaat uit zes hoofdonderdelen:
• Voetspindels  • Voetstukken 
• Staanders  • Liggers
• Diagonalen  • Systeemvlonders

Alle onderdelen zijn gemakkelijk te tillen en dus eenvoudig
handmatig aan te brengen. Ook op moeilijk bereikbare
plaatsen (zoals trappenhuizen, kelders/kruipruimtes,  
op slecht begaanbaar terrein, daken, enzovoort) kunt u  
Allround-constructies plaatsen. De stalen onderdelen zijn 
volbadverzinkt en daardoor jarenlang bestand tegen corrosie.

De aan de staanders gelaste rozetten zijn voorzien van acht 
spiegaten: vier kleine en vier grote. De kleine gaten werken 
onderling onder vaste hoeken van 90 graden. Met de grote 
gaten kunnen willekeurige hoeken gevormd worden.  
Liggers en diagonalen zijn voorzien van verbindingskoppen 
met een vaste spie. Deze unieke, spiekop-rozet verbinding  
garandeert een snelle en eenvoudige opbouw. De maatvast-
heid van alle onderdelen garandeert een probleemloze en 
snelle montage en demontage.
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 > SNELLER BOUWEN

> VEELZIJDIG IN GEBRUIK

LAYHER ALLROUND®

EEN INVESTERING WAAR
U OP KUNT BOUWEN

> SIMPEL EN EENVOUDIG 



‘MET LAYHER ALLROUND 
HEB IK ALTIJD EEN FLEXIBLE 
VEELZIJDIGE OPLOSSING 
VOORHANDEN'

STARTAANBIEDING
Om u snel en voordelig op weg te helpen voorzien wij  
een compleet starterspakket afgestemd op uw wensen.  
Wij informeren u graag over deze speciale startaanbie-
ding; een metselsteiger met hoekoplossing waarmee u 
een ruim bouwoppervlak kunt voorzien. Of u nu koopt of 
huurt met optie tot koop, één ding staat vast. U gaat zelf 
ervaren hoeveel voordeel er te halen valt - of nog beter - 
hoe u meer gaat verdienen. 
 

SNEL, SIMPEL, VEELZIJDIG  
•  Speciale startaanbieding op uw wensen afgestemd  
•  Gratis gebruikerstraining  
•  Advies Layher Engineering
•  Huur, met optie tot koop
•  Levering uit voorraad 
•  Franco geleverd
•  Lightweight hoge sterkte staal is sneller bouwen  
•  Uitgebreide hoeveelheid accessoires en flexibiliteit
•  Steigerbouwers hebben grote bekendheid met Allround
•  Flexibel van eenvoudig en klein tot complex en groot
•  Maatvast, sneller bouwen

LAYHER SUPPORT 
Wij bieden vanuit Layher Engineering persoonlijke 
advisering en berekeningen. Ook teken- en planningssoft-
ware is beschikbaar waarmee u snel en eenvoudig een 
steigerconcept uitwerkt.

Layher heeft specifieke Allroundgebruikerstrainingen. 
Alle bevatten een theorie- en een praktijkdeel met 
Layher-materiaal. Zie onze website voor meer informatie 
en aanmelding.
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LAYHER ALLROUND®  
EEN EN AL VOORDEEL

 > ALLES UIT VOORRAAD

> FRANCO GELEVERD  

> ADVIES



LAYHER ALLROUND® VOOR ALLE 

DENKBARE BOUWTOEPASSINGEN   

METSELSTEIGER
Het Allround-systeem is erg geschikt voor het metselen 
van gevels in de nieuwbouw. Met standaardcomponen-
ten maakt u in een handomdraai vloerconstructies met
een maximale belasting tot zelfs 1000 kg/m2. U kunt de 
steiger mee laten groeien met het metselfront, of deze 
mee optrekken met de ruwbouw.

Allerlei voorkomende situaties kunnen worden opgevangen 
met onderdelen van deze systeemsteiger zoals verlengde 
hulpkortelingen, uitschuifbare (metsel)consoles of diverse 
ondersteuningsonderdelen. Kortom, de Allround metselsteiger 
is voor alle denkbare werkzaamheden op hoogte in de nieuw-
bouw de meest gebruikte steiger. Openingen tussen ruwbouw 
en steiger kunnen veilig afgesloten worden. Door te metselen 
vanaf metselkonsoles, die in hoogte te verhangen zijn, kan 
steeds een ideale stahoogte ten opzichte van de stenen en 
speciekuip gerealiseerd worden. Dit bespaart onnodig bukken 
en verbetert de ergonomie. 

LAYHER LIGHTWEIGHT 
Lichtgewicht maar beter en sterker
Layher levert als enige fabrikant stalen steigeronderdelen in 
Lightweight hoge sterkte staal. Dit levert een gewichtsbespa-
ring op van ±12%. Deze gewichtsbesparing zorgt voor minder 
belasting van de medewerkers tijden de (de)montage en 
tijdens het transport. Fysieke gebruikers hoeven dus 12%  
minder te verplaatsen, waardoor de kans op rugklachten 
minder wordt. Lichter is beter!

SPECIFIEKE MOGELIJKHEDEN 
Naast de hier beschreven bouwtoepassingen zijn 
er uiteraard nog veel meer toepassingen denk-
baar. Denk bijvoorbeeld aan dakrandbeveiliging, 
overkappingen, rolsteigers, trappentorens, dak- 
ladders en nog veel meer. Ook accessoires zoals 
transport pallets en bakken, steigerkappen e.d.  
maken het werken met de Layher steigers eenvou-
diger en efficiënter.

Wij leveren direct vanuit onze eigen voorraad, hierdoor 
kunt u snel aan de slag. Als vanzelfsprekend, staan we 
u graag te woord voor alle denkbare vragen. Neemt u 
gerust contact met ons op.

RENOVATIESTEIGER
Voor onderhoudswerk aan bestaande bouwwerken 
volstaat de renovatie-gevelsteiger: een steiger met een 
smalle bouwvorm van 73 of 109 cm. Erg geschikt voor 
krappe binnensteden!

Bij renovatie kunt u denken aan het repareren van metsel-
werk, het vervangen van kozijnen, gevelbeplating en schilder-
werk. Bij deze werkzaamheden heeft u meestal geen grote 
hoeveelheden materiaal nodig. Deze smalle renovatiesteiger 
- naar wens uit te breiden met consoles - is in dat geval 
uitermate geschikt.

ONDERSTEUNINGEN
De nieuwbouwactiviteiten liggen weer op hoog niveau. 
Al het materiaal dat nodig is als hulpconstructie bij het 
bouwen is weer volop in gebruik.

Misschien niet algemeen bekend maar met het Allround- 
systeem zijn hele veilige en stabiele ondersteuningen  
te bouwen. Hulpconstructies bij het storten van betonvloeren 
of het tijdelijk ondersteunen van muren, vloeren en balkons 
tijdens nieuwbouw of verbouwing.

VALKOPSYSTEEM 
Om al snel te ontkisten maar nog wel de noodzakelijke 
stempels te laten staan is er het valkopsysteem. 

Zodra na een paar dagen het beton vormvast is, kunnen de 
dragers al weggenomen worden en naar een volgende beuk  
of laag worden verplaatst. Alleen de Allround-constructie of 
slechts de staanders blijven staan totdat de beton uitgehard  
is en op sterkte.

6 7
MEER > BETROKKENHEID • EENVOUD • SNELHEID • VEILIGHEID • TOEKOMST



LAYHER BLITZ-STEIGER
DE OPLOSSING VOOR  
ONDERHOUD- EN RENOVATIEWERK
Voor onderhoudswerk aan bestaande bouwwerken volstaat 
de Blitz renovatie-gevelsteiger. Bij renovatie kunt u denken 
aan het repareren van metselwerk, het vervangen van 
kozijnen, gevelbeplating en schilderwerk. Bij deze werk-
zaamheden zijn geen grote hoeveelheden materiaal nodig 
en is ruimte voor het plaatsen van de steiger vaak beperkt, 
zoals in krappe binnensteden. De Blitz-steiger is slechts  
73 cm breed en is flexibel uit te breiden. Daarom is de  
Blitz steiger uitgegroeid tot de standaard voor dit soort 
werkzaamheden. 

WEINIG ONDERDELEN,  
BEWEZEN EENVOUD 
Het uitgangspunt is dat met weinig onderdelen een steiger 
voor iedere situatie kan worden gebouwd. Dit concept spreekt 
de gebruiker van de Layher Blitz-steiger tot op de dag van 
vandaag, al ruim 50 jaar aan: Lichte onderdelen die eenvoudig 
en in logische volgorde, zonder handleiding in elkaar gezet 
kunnen worden.

Met de stelramen is de Layher Blitz-steiger hèt maatgevende 
gevelsteigersysteem. Door de eenvoud van het systeem en de 
gemakkelijk hanteerbare onderdelen kan er snel en kostenbe-
sparend een onderhoud-/renovatiesteiger gebouwd worden.
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STARTAANBIEDING
 
Om u snel en voordelig op weg te helpen voorzien wij 
een compleet starterspakket afgestemd op uw wensen. 
Wij informeren u graag over deze speciale startaanbie-
ding; een lichtgewicht renovatiesteiger waarmee u een 
ruim oppervlak kunt voorzien.  

Of u nu koopt of huurt met optie tot koop, één ding staat 
vast. U gaat zelf ervaren hoeveel voordeel er te halen 
valt - of nog beter - hoe u meer gaat verdienen. 

SNEL, SIMPEL, VEELZIJDIG  
•   Speciale startaanbieding op uw wensen afgestemd  
•   Gratis gebruikerstraining  
•   Advies Layher Engineering
•   Huur, met optie tot koop
•   Levering uit voorraad 
•   Franco geleverd
•   Beschikbaar in aluminium
•   Lightweight hoge sterkte staal is sneller bouwen  
•   Uitgebreide hoeveelheid accessoires en flexibiliteit
•   Steigerbouwers hebben grote bekendheid met Blitz
•   Flexibel van eenvoudig en klein tot complex en groot 
•   Maatvast, sneller bouwen, passing blijft ook bij grote  
     objecten

LAYHER SUPPORT 
Wij bieden vanuit ons engineeringsbureau persoonlijke  
advisering en berekeningen. Ook teken- en planningssoftware 
is beschikbaar waarmee u snel en eenvoudig een steiger- 
concept uitwerkt.
 
Layher heeft specifieke Blitz gebruikerstrainingen. Deze bevat-
ten een theorie en een praktijkdeel met Layher-materiaal.  
Zie onze website voor meer informatie en aanmelding.

STERK IN LIGHT GEWICHT
Layher Blitz is de enige renovatie gevelsteiger die beschikbaar 
is in Lightweight staal maar ook in aluminium. Het gebruik van 
aluminium maakt het handmatig transport door gebouwen en 
smalle (brand) gangen en het opbouwen van de steiger een 
stuk minder belastend en sneller. 
 

OPBOUW
Met weinig standaardonderdelen kan eenvoudig en op 
logische wijze, een uiterst functionele gevelsteiger worden 
opgebouwd. De Blitz-steiger kan uiterst snel en eenvoudig 
ge(de)monteerd worden, ook door hen die niet dagelijks met 
steigers werken. Dit betekent tijdwinst en dus minder kosten. 
 

INZETBAAR
De Blitz-steiger is overal inzetbaar. Voor alle mogelijke situ-
aties zoals hellend terrein, balkons, nissen, overbruggingen, 
etc. biedt de Blitz-steiger een goede oplossing. 

BELASTBAARHEID
Afhankelijk van het type stelraam, de vaklengte en type werk-
vloer varieert de belasting van 2kN/m² tot 3kN/m². Zodoende
kan de Blitz-steiger voor elke renovatietoepassing worden 
uitgerust. 
 

UITSTEKENDE PRIJS/KWALITEIT 
De veelzijdige inzetbaarheid en de zeer snelle (de)montage  
maken de Blitz-steiger een verantwoorde investering. 
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Layher B.V.
Lissenveld 18
4941 VL RAAMSDONKSVEER (NL)
+31 (0)162 58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher N.V.
Mouterij 6 
2550 KONTICH (B)
+32 (0)15 31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be
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