Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

MERKEN VAN
STEIGERMATERIAAL

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT U
UW NIEUW STEIGERMATERIAAL
GEMERKT GELEVERD KRIJGT

WAAROM LATEN MERKEN DOOR LAYHER?
LAYHER STREEFT ERNAAR U EEN
BELANGRIJKE MEERWAARDE TE LEVEREN
Het voor u merken van uw nieuw bestelde materiaal neemt u een hoop ongemak uit handen:
• Uw materiaal is minder aantrekkelijk voor diefstal.
• U kunt uw eigen materiaal altijd en overal herkennen.
• Uw materiaal wordt niet gemengd met materiaal van andere leveranciers op het werk.
• Het materiaal is direct na levering inzetbaar op de bouwplaats.
• U hoeft zelf geen kostbare voorzieningen te treffen om met verf te kunnen spuiten.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
• Wij kunnen iedere RAL kleur op het steigermateriaal aanbrengen dus ook uw kleur.
• Wij merken met hoogwaardige milieuvriendelijk lak op waterbasis.
• Onze lak bevat extra hechtprimer voor een langdurige hechting op ons materiaal.
• Snelheid: direct uit onze voorraad via de spuitcabine op transport naar u.

WIJ KUNNEN VOOR U DE VOLGENDE ONDERDELEN MERKEN:
STAANDERS

VLOEREN

STALEN STEIGERPLANKEN

TRALIELIGGERS

LIGGERS, GROTER DAN 0.73

STELRAMEN

KANTPLANKEN

TRAPPEN

STAPELBAKKEN EN PALLETS

CONSOLES

STALEN STEIGERLADDERS

BLITZ LEUNINGEN

DIAGONALEN

// ONZE VOORWAARDEN
Wij kunnen het materiaal voor u merken indien wij van u een getekende orderbevestiging hebben ontvangen.
Gemerkt materiaal dient te allen tijde te worden afgenomen.
Materiaal wat in huur met optie tot koop geleverd wordt kan niet gemerkt worden.
Het is niet mogelijk gemerkt materiaal te retourneren.
Het materiaal wordt waar mogelijk tweezijdig op de kopse kanten gemerkt.
De kosten bedragen 1,3% van de bruto materiaalprijs met een minimum van €80,-.
De extra levertijd voor het merken van materiaal bedraagt 3 tot 5 werkdagen.
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Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.
Plus de possibilités. Le système d’échafaudage.
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Informeer ook naar Layher Individual: meer mogelijkheden om uw steigermateriaal te merken.

