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2 STÆRKE LØSNINGER
ALFIX

Det ultra lette alu system med lynhurtig 
montage, sikkerhed for dem der monterer 
og fleksibilitet for kunden efterfølgende.

PERI-UP LGS

Store spænd, høje fritstående telte, 
rulleoverdækninger og frit ophængte kran-
baner med høj fleksibilitet.
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ALFIX

Alfix overdækning er lynhurtig at montere med dragere der er lette at håndtere og med ultra 
lette horisontaler og diagonaler. Dertil et unikt dobbelt kedersystem, der giver mulighed for brug 
af korte og derved lettere duge. 
Systemet giver store ergonomiske og sikkerhedsmæssige fordele under montage.
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Unikt dobbelt kedersystem som bruges i både ALFIX og PERI-UP 
LGS. Overdækningen sikrer en hurtig og sikker montage.

Med gummipakninger i alle samlinger sikres 
en høj tæthed i overdækningen.

Montøren kan ved hejsning samt åbning/
lukning af telt altid hurtigt sikre sig med sele, 
samt anhugge kran.
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ALFIX

ALFIX overdækning har en standard feltlængde på 300 cm, men kan leveres med 257, 305 og 
307 cm, hvis dette ønskes.

Diagonaler og horisontaler placeres hovedsageligt i hvert andet felt, som således har sin egen 
styrke. Derfor kan horisontaler imellem felter minimeres, hvilket giver en mulighed for lynhurtig 
åbning for indhejsning af materialer.

Samme system bruges med PERI-UP LGS
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1:
Overdækningen bygges som beskrevet på foregående side som 3,0 m. segmenter. 
Segmentet bygges helt færdigt på terræn, det kippes og der monteres duge i segmentet. 
Herefter kranes det til sin plads på stilladset.

2:
Når alle segmenter er kranet på plads, er det kun mellemdugene der skal monteres.

3:
Herefter er der tæt tag. Lynhurtigt og simpelt.

1
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PERI-UP LGS rulleløsning

Som et rullefelt kan LGS opstilles i spænd op til 42 m. 
Telt på 2500 m2 kan rulles væk lynhurtigt med det smarte hjulsystem, der sikrer imod skævtræk 
og fastlåsning.
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PERI-UP LGS kran dækning

LGS overdækning har så meget styrke, at selv ved store spænd, er der kapacitet til at hænge 
kraner op i overdækningen.

Løbekat kraner eller travers kraner.
Vi har leveret telte med kran kapacitet op til 10.000 kg (10 ton)
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PERI-UP LGS harmonikaoverdækning

Peri-up LGS kan bygges som harmonikaoverdækning. Dette udføres ved at man som i Alfix løsnin-
gen bygger hvert andet rum med diagonaler og horisontaler. 
Disse bevarer styrken i overdækningen og hvert andet rum kan herefter opbygges som 4,0 m. 
rum der hurtigt kan sammentrækkes til kun 0,7 m. herved kan overdækningen reduceres til halv 
størrelse på få minutter.

L = 3 x 17,0 m.

Åbnemulighed 1:

Åbnemulighed 2:

Åbnemulighed 3:

19,8 m.
Åbent

19,8 m.
Åbent

19,8 m.
Åbent
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PERI-UP LGS fritstående
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SPECIALSTILLADSER
Stillads behøver ikke at være kedeligt!

Sammen med ScaffCo’s innovative stilladssystemer og en kreativ brug, sikrer vi vore kunder, at 
alle muligheder gennemtænkes. 
Nogle gange bliver det bare et stort stillads, andre gange en løsning som alle husker.
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ScaffCo A/S er et landsdækkende stilladsfirma, som blev etableret d. 1. januar år 2005. Trods 
virksomhedens unge alder, tilbyder vi mere end 20 års erfaring indenfor stilladsarbejde med op-
sætning af alle de kendte stilladstyper samt specialstilladser.

Virksomhedens kernekompetence er løsning af komplicerede og langstrakte stilladsopgaver, som 
ofte gør sig gældende i forbindelse med et større renoveringsarbejde.

Desuden tilbyder vi, som et af de få stilladsfirmaer, markedets kraftigste overdækningssystemer, 
der gør det muligt, at udføre et renoveringsarbejde under alle vejrforhold. Den totale inddækning 
af bygninger, så alt arbejdet kan foregå inden døre, er en af virksomhedens stærke konkurrence-
parametre.

Vores kundegruppe spænder bredt, lige fra den almindelige parcelvilla til mellemstore og store 
entreprenørfirmaer og typen af opgaver er primært større blok og bolig renoveringsopgaver 
samt store overdækningsopgaver, herunder rulle- og harmonikaoverdækning.

I ScaffCo A/S prioriteres sikkerheden højt. Internt har vi en sikkerhedsmedarbejder ansat, som 
tager rundt og tjekker firmaets stilladsopgaver. Efter aflevering af det færdige stillads bliver dette 
løbende kontrolleret og en sikkerhedsrapport bliver afleveret til kunden.
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