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een jaar geleden dat ik bij
Layher heb mogen starten als de nieuwe directeur.
Het was een zeer bewogen jaar waarbij de eerste
maanden zoals gebruikelijk rustig begonnen. Vanaf
maart kreeg onze branche duidelijke signalen dat
de crisis over is. Na een aantal magere jaren is er
weer volop werk in de bouw en de industrie en de
verwachting is dat dit in 2017 zal doorzetten.
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Het is inmiddels alweer
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bouwen en de efficiëntie te verhogen. In het voorjaar, met
de start van het nieuwe seizoen, kunnen wij jullie daarom
nog sneller en beter van ons materiaal voorzien.
Het draait wat ons betreft om de service en meerwaarde
die wij jullie kunnen leveren zodat jullie beter en winstgevender jullie werk kunnen doen. Wij zijn van plan het
komende jaar extra services aan te gaan bieden op het
gebied van onder andere technische ondersteuning en
training. Wij hopen dat jullie ook in 2017 met ons
Layher-materiaal de werkzaamheden tot volle tevredenheid zullen uitvoeren.

All about Scaffolding
Ik heb vele klanten mogen ontmoeten het afgelopen jaar

Special Edition
Bauma
2016jullie belangrijk vinden en hoe
en veel for
geleerd
van wat

wij jullie nog beter van dienst kunnen zijn. We gaan deze
winter onze buitenopslag in Raamsdonksveer meer dan
verdubbelen en ook het binnenmagazijn volledig opnieuw
inrichten. De extra ruimte en verbeterde logistiek beidt
Ref. No. 8127.248
ons de mogelijkheid een nog grotere voorraad op te

Ik wens jullie, ook namens het gehele Layher personeel,
fijne feestdagen, een gelukkig en gezond en vooral suc-Edition 48 | April 2016
cesvol 2017.
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VAN DE PLANK
EXCENTRISCH
STEIGERANKERSYSTEEM
Layher heeft een praktisch steigerankersysteem
ontwikkeld dat het sparen van stenen in het
metselwerk onnodig maakt.
1. De steigerbouwer brengt een ankerplaat met een korte
of lange oogbout aan.
2. Als het metselwerk een anker bereikt wordt de
excentrische ankerplaat met een lange oogbout zo 		
gedraaid dat de oogbout precies in de lintvoeg ligt.
3. Het metselwerk kan nu zonder stenen te sparen
gewoon doorgaan.
4. Met het demonteren van de steiger draait de steigerbouwer de oogbout los. Er blijft slechts een klein gaatje in de lintvoeg achter dat moet worden dicht
gemaakt of afgedopt.

VOORDELEN:
• Het metselwerk kan ongehinderd volledig afgewerkt
worden.
• Het (dure), tijdrovende inboeten van 2 tot wel 4 		
gespaarde stenen blijft achterwege.
• De waarschijnlijkheid dat de voor het metselen aangebrachte ankers worden gehandhaafd wordt vergroot.
Dit komt de veiligheid ten goede.
• Na het passeren van het metselfront is het makkelijk
te controleren of de steiger nog goed verankerd is.
• Geen kleurverschillen in de voegen door het inboeten
van stenen met voegspecie.
• Het demonteren van de steiger ondervindt geen oponthoud omdat er stenen moeten worden ingeboet.
• Tijdens toekomstige renovatie en het uitkappen van
voegen slaat men de stenen ter plaatse van de
vroegere ankerposities niet los.
• Ideaal voor direct afvoegen (pointmasteren).
Zie voor instructie www.layher.nl/producten/accessoires/ankersystemen

PROJECT
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TRAPGATCONSOLE
Met dit consolesysteem, dat opgehangen wordt
boven het trapgat aan de binnenmuur, ontstaat een
veilige werkvloer.
Vanaf de vloer kunnen de werkzaamheden zoals stucwerk,
spuitwerk en/of installatiewerkzaamheden aan deze
doorlopende muur veilig worden uitgevoerd. Denk hierbij
aan stucwerk, spuitwerk en/of installatiewerkzaamheden. Om dit trapgatconsolesysteem snel en gemakkelijk
in en uit de woning te vervoeren is alles in licht gewicht
materiaal uitgevoerd. De consoles met werkvloeren worden op ongeveer één meter hoogte boven de zoldervloer
gemonteerd zodat de nok staand bereikbaar is. Tijdens de
4
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werkzaamheden is de zoldervloer via de trap onderlangs
de consolevloer nog steeds goed bereikbaar. (Lees ook de
gebruikerservaring van Pieter-Jan Licht van Dura Vermeer
op pagina 14).

DE STEIGERSPECIALIST
VOOR KINEPOLIS
IN UTRECHT
Aannemers STRABAG - Züblin & Van Laere realiseren in VOF de bouw van de Megabioscoop voor
Kinepolis te Utrecht, een ontwerp van Snelder
Architecten.
Dit project omvat de bouw van een megabioscoop met
horecavoorzieningen voor Kinepolis. Het bioscoopcomplex
zal 14 zalen tellen met in totaal ongeveer 3.300 stoelen.
Omvang: 15.000 m². Het zal daarmee één van de grootste bioscopen zijn in Nederland. De Steigerspecialist uit
Strijbeek heeft in juni 2016 de opdracht gekregen om o.a.
de 14 bioscoopzalen te voorzien van circa 6.500 m² gevelsteiger en 24.000 m3 ruimtesteiger met 3.500 m² dichte
werkvloeren. De verwachting is dat de werkzaamheden in
december zullen worden afgerond.
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VAN DE PLANK

EU WERKGROEP
EVENEMENT
CONSTRUCTIES
Belangstellenden gevraagd voor deelname aan
de technische werkgroep Europese Evenementen
Norm.

BRAND KIEST VOOR
LAYHER ALLROUNDSYSTEEM
De firma Brand (Energy & Infrastructure Services)
is al decennia lang een goede klant van Layher BV/
NV. Niet voor het Allround systeem maar wel voor
o.a. de systeemvrije tralieliggers en andere universeel te gebruiken componenten.
De firma Brand werkt traditiegetrouw altijd met het eigen
Cup-Lock systeem. Daar is nu gelukkig verandering in
gekomen. Afgelopen periode zijn grote hoeveelheden
Allround aangekocht. Het materiaal is door Layher BV/
NV direct in de gewenste bordeaux rode kleur gemerkt
en rechtstreeks op locatie afgeleverd. Omdat het Layher

Allround systeem zijn eigen technische karakteristieken
heeft moet ook het personeel van de afdeling Brand
Engineering de specifieke Allround-kennis opdoen. Op 1110-16 ontvingen de heren Koen Wolfs en Stef van de Ven
een uitgebreide instructie over de onderliggende wetenschappelijk techniek van het Allround-systeem.
Beide heren werken bij het Brand Engineering Bureau en
maken, net als het TB van Layher, met het Scia-rekenprogramma complexe statische berekeningen. We wensen
alle medewerkers van Brand veel succes met de toepassing van het Layher Allround materiaal: het systeem voor
steigers.

In Europa bestaan er EU-Normen voor mobile (reizende)
constructies die steeds in dezelfde vorm opgebouwd
worden. Denk hierbij aan kermisattracties (EN13814)
en circustenten, tentoonstellingstenten, festivaltenten
(EN13782). De technische input voor Evenement- en
Tribuneconstructies werden aan deze EU-normen ontleend. Evenementconstructies (Podia, decors, lichttorens,
cameratorens, DJ Boots) zijn echter steeds per evenement
van een wisselende samenstelling en worden niet langer
meer door de genoemde Normen gedekt.
In Nederland heeft de Evenementbranche voor de
eisen van de constructies op evenementen al eerder
een tweetal goede en praktische toepasbare Nationale
Praktijk Richtlijnen gemaakt. De NPR 8020-50 en 51. De
NPR 8020-50 beschrijft de Verantwoordelijkheden van
de opdrachtgever, de NPR 8020-51 de Belastingen- en
Constructieve-uitgangspunten.
Nederland neemt het voortouw
In Nederland is er met deze twee NPR’s dus al veel
bruikbaars beschikbaar. Bovendien heeft Nederland de
tentennorm EN13782 goed ontwikkeld en afgerond. Daarom is Nederland via het Nederlands Normalisatie Instituut
(NEN) door Europa gevraagd het Voorzitterschap op zich
te nemen om tot een technische Europese norm voor
evenementconstructies te komen. Deze nieuwe norm voor
“eventstructures” zal naast de
twee eerder genoemde normen
gaan bestaan.
Onlangs kreeg ook Layher het verzoek om ter ondersteuning van dit voorzitterschap mee te werken aan de
oprichting van een NL-werkgroep. Die gaat, in Europees
verband, onder vlag van het Nederlands Normalisatie
Instituut werken aan de ontwikkeling van deze nieuwe
norm voor eventstructures.
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Deze NL- werkgroep moet een voortrekkersrol gaan
vervullen waar het gaat om de inhoud van deze EU norm.
De werkgroep wordt opgehangen aan de CEN/TC 152
(Fairground and amusementpark machinery and structures - safety). Deze TC 152 is ook verantwoordelijk voor de
eerder genoemde normen EN 13814 (rides = kertmisatracties) en EN 13782 (tents). Deelnemers uit deze NL-werkgroep kunnen als afgevaardigde ook op Europees niveau
meewerken aan de totstandkoming van deze norm.
Layher BV/NV-relaties met serieuze belangstelling kunnen
zich aanmelden bij Ad van Meer. a.vmeer@layher.nl.
Afhankelijk van uw belangstelling kunt u deelnemen in
deze werkgroep of op de hoogte gehouden worden van de
voortgang. Ook Belgische klanten kunnen
zich melden. Misschien zijn er voldoende
belangstellenden om ook in België een
werkgroep op te richten onder vlag van het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
Voor actieve deelname aan de werkgroep moet u wel
technische kennis/affiniteit met deze materie hebben.
Let wel, dit is een soort van niet vrijblijvend vrijwilligerswerk waar een bijdrage gevraagd wordt om de begroting
van zo’n werkgroep in te vullen. Wij zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
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LAYHER
DAK&WAND
DEMO-DAG
MET BBQ

Op donderdag 29 september om 16.00 uur verzamelde iedereen zich in de grote Layher festivaltent
in Raamsdonksveer. Eerst was er een inleidend
woordje van onze directeur Hans Pluimes en een
korte uiteenzetting van onze veelzijdige dak- en
wandsystemen door Ad van Meer.
Daarna volgde er een demonstratie van het hijsen van een
dakgedeelte van het zeilregeldak en het Layher cassettedak. Door middel van een wandcarroussel werden daarna
de verschillende wandtoepassingen gedemonstreerd en
door Jan Ockhuizen toegelicht.
Tijdens de Layher collectors items-loterij werden mooie
leren BBQ-schorten met Layher rozet-print onder de aanwezigen verloot. En als laatste ging ook de hoofdprijs, een
Green Egg in een Layher Allround BBQ-tafel, naar Marcel
Hegeman. Als afsluiting van deze gezellige meeting kon
iedereen zich tegoed doen aan het veelzijdige BBQ-buffet.
Al met al een geslaagd evenement, mede door de aanwezigheid van de talrijke aangemelde klanten en relaties.

8

9

WERKEN MET HET BUILDING
INFORMATION MODEL (BIM)
HET REVIT TEKENPROGRAMMA
Met name grote bouwbedrijven werken al jaren toe
naar het BIM-model. De gedachte daarachter is dat
iedereen die meewerkt aan de totstandkoming van
een nieuwbouwproject actueel werkt in het zelfde
digitale Informatiebestand.

baar te stellen aan onze klanten. In juli jl. zijn we gestart
met Revit-cursussen op het Layher Technisch Bureau. In
de loop van volgend jaar hopen wij in stappen voor onze
klanten een Allround Revitbibliotheek uit te brengen.

Dat geeft dan ook altijd de laatste versie weer van de
technische stand van zaken. De gedachte daarachter is
dat zo communicatiefouten in de (technische) samenwerking tussen de diverse disciplines uitgesloten worden.
Alle wijzigingen staan altijd direct in dit informatie systeem. Bouwfouten worden dan geminimaliseerd.
Omdat wij als Layher niet direct fysiek werkzaam zijn in
nieuwbouwprojecten is het werken in een BIM-model
voor ons minder actueel. Toch ligt al enige tijd de druk op
Layher om voor het veel gebruikte tekenprogramma Revit
een Layher-Allroundbibliotheek te maken en deze beschik-

PROJECT
ORLY & ENDEVOETS:
RESTAURATIE
BEKA-SCHOORSTEEN

STEIGER
PIJPENBUIGMACHINE
Allround steigermaterialen zijn kostbare artikelen.
Normaal gesproken onverwoestbaar en tientallen jaren te
gebruiken. Helaas komt het wel eens voor dat door ondeskundig gebruik of tijdens transport pijpen buigen. Al jaren
hebben we in Raamsdonksveer een pijpen-richtmachine.
Soms wordt deze een aantal dagen lang door klanten
gebruikt om hun gekromde buizen te richten. Deze hydraulische buigmachine hebben we dit jaar laten reviseren en
meteen twee nieuwe exemplaren laten maken.
Eén machine is geleverd aan Wijnen Montage en Verhuur,
de tweede aan Nivo Steigerwerken (zie foto van de officiële overdracht). Heeft u ook belangstelling om uw dure
gebogen steigermaterialen een nieuw leven te bezorgen,
informeer dan naar deze machines.
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Altijd weer een mooi gezicht. Een hoge steiger
voor het uitvoeren van onderhoud aan langzaamaan uit het straatbeeld verdwenen gemetselde
fabrieksschoorstenen. Tilburg had als textielstad
een skyline met tientallen rook uitbrakende schoorstenen. Nu resten er slechts nog vijf waarvan drie
eigendom van de gemeente. Deze worden dan ook
gekoesterd.
Voor Tilburgers is het een bekend ijkpunt:
de ‘BeKa-schoorsteen’ van de voormalige wolstoffenfabriek Van den Bergh-Krabbendam. Verrezen in 1904,
met een hoogte van ruim 50 meter en het welbekende
opschrift ‘BeKa’, vormt de fabrieksschoorsteen een
prachtig Rijksmonument. Orly & Endevoets is bezig met de
restauratie van de schoorsteen: een werk dat zorgvuldigheid en aandacht vereist.
Complete restauratie-aannemer
De werkzaamheden zijn in juli gestart en worden uitgevoerd in opdracht van Gemeentelijk Vastgoedbedrijf
Tilburg. Orly & Endevoets is als hoofdaannemer ingeschakeld op dit project. Daarbij bestaan de werkzaamheden uit
steigerbouw, het vervangen van voegwerk, het repareren

van metselwerk en het conserveren van de stalen banden
en klimbeugels die aan de schoorsteen bevestigd zijn.
Zorgvuldig werken
Werken aan een Rijksmonument vereist vanzelfsprekend
een zorgvuldige werkwijze. De werkzaamheden worden in
nauw overleg met Monumentenzorg en adviesbureau
Nebest uitgevoerd. Alle kapotte stenen worden gerepareerd of vervangen, afhankelijk van de mate waarin de betreffende steen beschadigd is. Omdat de schoorsteen rond
is, moeten nieuwe stenen speciaal op maat vervaardigd
worden. Ook gaat er speciale aandacht naar de oorlogsschade die het monument heeft opgelopen; die schade
blijft namelijk intact. Het is niet de eerste keer dat Orly &
Endevoets werkzaamheden verricht aan een monumentale schoorsteen. Zo restaureerden we in 2013 de twee
kleinere schoorstenen bij het Textielmuseum, eveneens in
Tilburg. De werkzaamheden moeten volgens planning eind
van het jaar afgerond zijn.
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VIP-TRIBUNE MET
DAK-CONSTRUCTIE (EV)

INTERVIEW

DOOR DE WOL GEVERFD
EN VAN DE DUVEL NIET BANG!

Waarom had Coreworks ja gezegd tegen deze klus?
‘Layher denkt met Coreworks veel mee in oplossingen bij
projecten, uit dankbaarheid konden we de boel nu eens
omdraaien en onze expertise inzetten voor deze uitdagende klus. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking’.
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Wat had beter gekund?
Koen: ‘Ik denk dat men bij Layher niet had gedacht dat
het uiteindelijk zo’n flinke constructie zou worden. We zijn
gelukkig wel op tijd begonnen, de opbouw met een ploeg
van 5 man enige dagen werk. Bij de afbouw waren we
met 8 man in 1,5 dag waren we klaar.’
Heb je nog iets gezien wat je nog
niet kende of wist?
Koen denkt even na; ‘Ja ik weet niet hoe het precies heet
maar een soort ‘buisklem/spiegat’, een klem die op een
Layherbuis gaat waardoor je een vak niet op hoeft te vullen. De ligger zit er dan nog in. (Layher: Raveelkoppeling
met plaatje voor Allround ligger, artnr. 0710/104).
Wist niet dat die er waren en heb aan Coreworks
doorgegeven dat ze die snel moeten bestellen.’

KOEN HÖPPENER, PROJECTLEIDER
OVER DE OPBOUW VAN
DAK & WAND DEMO DAG
BIJ LAYHER OP 29 SEPTEMBER
Koen organiseerde 20 jaar geleden veel feesten en
partijen zo kwam hij via via met podiumbouwers in
contact. Die wereld sprak hem aan, en zo rolde hij
er vanzelf in. Avontuurlijk als hij is besloot Koen
in 2011 om voor zich zelf te beginnen in eerste
instantie als bouwer maar inmiddels is hij meer als
projectleider actief. Hij werkt voor diverse podiumen eventbouwers. Toen Coreworks hem vroeg om de
uitdaging aan te gaan om het project Dak & Wand
Demodag van Layher te bouwen en te coördineren
volgde een overtuigende ja.

Hoe vond je het om mee te doen aan de Dakdemo
Een lachende Koen: ‘Was best leuk, echt oefenen hebben
we niet kunnen doen, het is niet niks als je daarop het dak
staat en die kraan komt met dat dak aan zwaaien. Keek af
en toe naar beneden en zag daar al de gasten met open
mond naar boven staren. Normaal zijn we nooit in beeld
bij events, ja enkel bij op- en afbouw.’

Wat was de grootste uitdaging?
Koen: ‘Het was een leuke uitdaging, wij werken namelijk
niet vaak met dak- en wandsystemen. Ik heb zelf slechts
1 keer eerder met een stalen kassettendaksysteem
gewerkt van Layher. Bij de opbouw kregen we de tekeningen van Layher aangeleverd. Normaal werk je op basis
van je eigen specificaties en tekeningen. Ik had zelf in de
voorbereiding niet zoveel contact met Layher, dat verliep
via Coreworks. Gelukkig was Eric de Jong van Layher veel
op de bouw waardoor we ter plekke door te ‘improviseren’
altijd weer tot goede oplossingen kwamen.’

Tot slot, ben je wel eens bang?
‘Nee joh, dan heb je niets te zoeken in dit vak!’ klinkt het
overtuigend.

Misschien niet bij iedereen bekend maar met
het Allround systeem kun je ook (de)montable
tribunes maken.
Aan de firma Party Constructions BVBA hebben we in
augustus 2016 twee mooie compacte VIP-tribunes geleverd met dakoverkapping. Party Constructions kreeg van
het Belgische Ministerie van Defensie opdracht om bij
officiële (staats)gelegenheden tribunes te plaatsen.
De tribune is 16.57m lang en zijn vier zitrijen diep en biedt
plaats aan 96 zitplaatsen per tribune. De tribunes voldoen
aan de EU-normen die gelden voor mobiele tribunes.
Ze zijn dit jaar al vele malen geplaatst bij feestelijke
Belgische gelegenheden.
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AAN HET WOORD

KAM COÖRDINATOR
PIETER-JAN LICHT
VAN DURA VERMEER
BOUW ZUID-WEST

Aanleiding idee/oplossing trapgat probleem?
Toen ik net begon bij DVBZW zag ik mensen met een ladder op de trap werkzaamheden uitvoeren. Dit is voor een
veiligheidskundige iets waar je nerveus van wordt. Het is
namelijk geen veilige werkplek. Wanneer zoiets mis gaat,
gaat het meteen goed mis. Na wat conceptideeën ben ik
bij Layher terecht gekomen, hier hebben wij gezamenlijk
het idee door ontwikkeld en hebben we nu een handiger
en veel veiliger stuk gereedschap ontwikkeld.

Met Pieter-Jan hebben wij 2 jaar terug de trapgatconsole ontwikkeld. Bij Dura Vermeer een niet
meer weg te denken accessoire voor montage-en
afbouwwerk boven het trapgat. Pieter-Jan is 5 jaar
werkzaam in de bouw en bij DVBZW. Hij komt uit de
Petro Chemie en is ongeveer 9 jaar KAM adviseur
met de nadruk op veiligheid. In de Petrochemie
liggen vanouds de veiligheideisen al op een heel
hoog niveau.

IN HERINNERING DAVE VAN DONGEN
Op 3 oktober overleed Dave van Dongen na een ernstig ongeluk tijdens een rit voor Layher. Dave reed al zo’n 3
jaar als vaste koerier voor Layher voor het vervoer van kleine vrachten. Soms wel 3-4 keer per dag een rit. Velen
van u zullen hem ongetwijfeld gekend hebben. Op maandag 3 oktober in de ochtend was Dave met zijn bakwagen
betrokken bij een zeer ernstig ongeval op de A59. Een heel klein moment in het verkeer met hele grote gevolgen.
Zwaar gewond is hij overgebracht naar het ETZ ziekenhuis in Tilburg waar hij ‘s avonds is overleden op 54 jarige
leeftijd. Eigenlijk hoorde Dave een beetje bij de vaste crew van Layher. Tijdens de barbecue op de Wand- en dak
demodag was hij nog aanwezig tussen onze medewerkers. Altijd goed geluimd, nadrukkelijk aanwezig, dienstbaar, vriendelijk en een harde werker. Dave we missen je al.
Wij wensen zijn familie en dierbaren de komende tijd veel sterkte om dit verlies een plaatsje te geven.

Welke disciplines maken er gebruik van?
Er zijn ongeveer 4 disciplines die nu gebruik maken van de
trapgatsteiger en naar volle tevredenheid. Ik kreeg zelfs
een mailtje van een opdrachtgever, die melde dat zijn
monteurs het een bijzonder handig en veilig hulpmiddel
vonden en daar gaat het om in veiligheidsland. De mensen op de werkvloer moeten het uit eigen beweging gaan
gebruiken, omdat het simpel, snel en veiliger is. Wanneer
dit het geval is dan zijn we op de goede weg om de bouw
weer een stukje veiliger te maken.
Hoe bevalt het in de praktijk?
Prima en het is onze nieuwe standaard geworden.
Wanneer de trapgatconsole er niet is, wordt er door de
jongens op de werkvloer naar gevraagd. Dat is wat je
noemt bewustwording met een hoofdletter B.
Wordt het verhuurd of ter beschikking gesteld?
De trapgatsteigers zijn aangeschaft door Dura Vermeer
Materieel Service, inmiddels al 58 sets. Wij als DVBZW
huren de steigers weer van DVMS.
Is het gebruik nu een verplichting voor de
onderaannemer?
Er is nooit sprake van verplichting geweest, want het
verkoopt zichzelf de jongens vragen er zelf om. Dus al
met al een enorme verbetering waar ik en Layher trots op
kunnen zijn, dat er weer een hardnekkig probleem is
opgelost op een simpele en praktische wijze.
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MEER TE DOEN
LAYHER OP DE BOUWBEURS 2017

De BouwBeurs, de grootste en meest complete vakbeurs voor de uitvoerende bouw, is van maandag 6 februari tot en met
vrijdag 10 februari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Layher is natuurlijk weer aanwezig in HAL 7 standnummer B024.

LAYHER OP DE BATIBOUW 2017
Van donderdag 16 februari tot en met zondag 26 februari 2017 zwaaien de deuren van BATIBOUW, de grootste en
belangrijkste beurs in de bouw-, renovatie- en woonsector in Brussels Expo (B), weer open. Layher staat nu in een andere
hal (HAL 9) op standnummer 9220.
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze stand op een van de twee beurzen.

MEER ONLINE

BEZOEK ONS ONLINE VIA WWW.LAYHER.NL OF WWW.LAYHER.BE
Bekijk de aftermovie en foto’s van de geslaagde DAK & WAND DEMO DAG van 29 september jl.
www.layher.nl/layher-meer-in-beeld/
Ook de moeite waard: Mooie en interessante Layher-toepassingen op onze PROJECTENPAGINA-OVERZICHT:
www.layher.nl/projecten/
Ook zeer handig onder het kopje SERVICE alle gebruikers- en montagehandleidingen van onze uitgebreide
productensystemen. www.layher.nl/service/gebruikshandleidingen/

TIP: KIJK OOK EENS OP DE VSB-SITE WWW.STEIGERWIJZER.NL

Deze website biedt informatie over steigers aan op een begrijpelijke manier. De informatie is gebaseerd op de Richtlijn
Steigers. De site is voor iedereen die bij steigermontage, steigergebruik of opleiding van steigerbouwers betrokken is.

MEER NIEUW(E) JAAR
Kerst- en Nieuwjaars sluiting: Layher BV en NV zijn tijdens de kerst- en nieuwjaars-periode 1 week (26 tot en met 30
december 2016) GESLOTEN. Het filiaal te Kontich (B) is ook van 2 tot en met 6 januari 2017 gesloten. Voor leveringen
en bestellingen zijn we vanaf 2 januari weer bereikbaar via onze Nederlandse vestiging in Raamsdonksveer.

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017!
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