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De nieuwe veilige rolsteigermontagemethode P2
U Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
U Platformen op iedere 2.0m
U Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuningen

Met platformen op iedere 2.0m en het gebruik van de P2-montagehaken kunnen de heupleuningen al vanaf een lager niveau aangebracht worden.
Bij het betreden van het bovenliggende platform is men dus verzekerd van een zijdelingse bescherming rondom. Voor meer info zie Layher P2 Rolsteigermontagehandleiding. 
De P2-montagemethode kan toegepast worden bij de volgende rolsteigers:
Uni 2.85m x 0.75m en Uni 2.85m x 1.50m; Kombi 1.80m x 0.75m en de Kombi 1.80m x 1.50m.

Let op: Schematisch getekend zonder zijsteunen*; opgegeven hoogtes bij 30cm uitspindeling.

Werkhoogte (m) 3.50 4.40 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50

Steigerhoogte (m) 2.70 3.70 4.70 5.70 6.70 7.70 8.70 9.70 10.70 11.70 12.70

Stahoogte (m) 1.50 2.40 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50

= Beginnen met 2.0m standelementen = Beginnen met 1.0m standelementen

zonder zijsteunen   met zijsteunen

Uni 150x285
De Layher Uni 150x285 is door zijn veelzijdigheid de meest populaire 
rolsteiger. Deze rolsteiger kan uitgerust worden met ladders.

Werkvloer: ± 4.3m2

Uni 75x285
Dit is de smalle uitvoering van de Uni rolsteigers. Deze rolsteiger is bij 
uitstek geschikt voor werkzaamheden waarbij weinig gereedschap 
benodigd is. Met relatief weinig onderdelen wordt in een korte tijd een 
robuuste en vooral veilige steiger opgebouwd.

Werkvloer: ± 2.1m2

alleen binnen gebruikenbuiten te gebruiken

Rolsteigermontagehaak
(2 stuks) Art.nr. 1300.001

*) Zie voor de volledige specificatie met alle onderdelen de brochures ‘Layher Rolsteiger Bouwvormen’ van de desbetreffende Layher Uni- en Kombi-rolsteigers.

Rolsteigerballast 
Artikelnr. 1249/000 10 kg. 
Voor belastingtabellen
zie de verschillende bouwvormen.
 



Kombi 180x75
Ondanks de geringe afmetingen is de Kombi 180x75 een volwaardige
rolsteiger en zeer geschikt voor werkzaamheden op plaatsen waar de 
ruimte beperkt is.

Werkvloer: ± 1.3m2

Kombi 180x150
De Layher Kombi 180x150 is de verkorte uitvoering van de Uni 285x150. 
Deze kan daardoor in kleinere ruimtes ingezet worden. Ondanks het 
compacte karakter biedt deze steiger een ruime werkvloer.

Werkvloer: ± 2.7m2

Kombi 180x150 Trappentoren
De Kombi 180x150 met trappen is de meest comfortabele rolsteiger uit het 
Layher rolsteigerprogramma. Om veel materiaal snel en bovenal veilig naar 
boven te brengen, is de Kombi 180x150 met trappen de ideale oplossing.

Werkvloer: ± 2.7m2
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Alle Layher Uni en Kombi rolsteigers bieden een maximale platformbelasting van 2kN/m2. De standaardwielen mogen met 7.0kN belast worden. 
Zwaardere wielen zijn eveneens beschikbaar.

Stabilisators (of zijsteun,
vouwbaar/verstelbaar),
art.nr. 1248/260 of 1248/500.

Verdraaibeveiliging,
art.nr. 1248/261.



Zifa 180x75
De uitklapbare Zifa 180x75 kamersteiger is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden 
binnen, aan zowel plafond als wand. In één handbeweging wordt de steiger uitgeklapt.
Uitgeklapt kan de Zifa kamersteiger door iedere normale deuropening. De Zifa kamer-
steiger kan worden gecombineerd met standaard rolsteigerelementen. Zo kan eventu-
eel een rolsteiger worden geconstrueerd vergelijkbaar met de Kombi 180x75.

Stabilisators (of zijsteunen) volgens HD 1004:
buiten: bij een werkvloer hoger dan 3x de smalste basis.
binnen: bij een werkvloer hoger dan 4x de smalste basis.

werkvloer: ± 1.3m2

platformbelasting: 2kN/m2

Montageplatform
Om de montage van platformen te vergemakkelijken heeft Layher voor de Kombi en    
Uni een montageplatform (art.nr. 0727/481 en 0727/482) in het assortiment.

Renovatietoren
Layher renovatietorens in combinatie met 
aluminium werkbruggen geven in een mini-
mum van tijd een maximum aan werkruimte. 

In tegenstelling tot rolsteigers staan renova-
tiesteigers op voetspindels, de liggers zijn 
1.28m lang en voor diagonalen worden   
Kombi liggers van 1.80m gebruikt. Reno-
vatietorens van 1.28x0.75m of 1.28x1.50m 
zijn compact van afmeting waarop 1 of 2 alu-
minium werkbruggen naast elkaar gelegd 
kunnen worden. De werkbruggen laten zich 
op velerlei wijzen toepassen, waarbij over-
spanningen tot 9.0m mogelijk zijn.

Het montageplatform is 0.32m breed en kan 
zowel in de 0.75m als in de 1.50m brede rolstei-
ger toegepast worden. Doordat er geen haken in 
de klauwen zitten is dit platform eenvoudig op 
elke willekeurige sport van het standelement te 
plaatsen en weg te nemen. Op de uiteinden is 
de houten beplating ingekort en zijn twee hand-
grepen van bovenaf goed bereikbaar. Het mon-
tageplatform is licht van gewicht, gebruiksvrien-
delijk en is daarom een onmisbare schakel tij-
dens de (de)montage van rolsteigers.

SPECIALS
Sommige in deze brochure weergegeven bouwvormen vereisen een specifieke technische verantwoording. 
Deze is afhankelijk van de precieze toepassing en omstandigheden. Raadpleeg hierover Layher b.v. / n.v.
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Hangsteiger
Hangsteiger-elementen van 0.75m breed met 4 of 8 sporten speciaal ontwikkeld om een 
hangsteiger van rolsteigeronderdelen te maken.

Op het dak wordt een constructie van tralieliggers met voldoende ballast gemaakt waaraan 
deze standelementen met kruiskoppelingen worden bevestigd. De hangsteiger elementen wor-
den onderling met bouten en moeren verbonden. Verder kunnen standaard rolsteigeronderdelen 
van de 0.75m brede rolsteiger worden toegepast.

Een hangsteiger van rolsteigeronderdelen voor lichte werkzaamheden die vanaf de grond niet 
toereikend zijn.

Doorlooprolsteiger
Layher rolsteigers kunnen uitstekend verlengd worden door gebruik te 
maken van de daarvoor ontwikkelde rolsteigeronderdelen.

- Bij een doorbouwplatform zitten de klauwen versprongen gemonteerd 
waardoor deze uitstekend in het verlengde van een normaal platform 
gemonteerd kunnen worden.

- Met een doorloopstandelement kan op elk vloerniveau in de steiger   
een doorgang worden gecreëerd.

- Doorbouwkantplanken en kantplankhouders kunnen op elk vloerniveau 
worden toegepast.

- Leuningstaanders die op de bovenste werkvloer de dubbele leuningen 
met elkaar verbindt.

Met een minimaal aan extra onderdelen kan op elk niveau een grote, 
vlakke en vooral veilige werkvloer worden gerealiseerd.

Dakladderconsole
Voor kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op hellende 
daken heeft Layher een eenvoudig aluminium dakladderconsole voor 
rolsteigeronderdelen ontwikkeld. Deze consoles kunnen direct worden 
gemonteerd op standaard Layher aluminium steigerladders voorzien 
van dakhaken. Op deze consoles wordt een platform van 1.80 of 2.85m 
gemonteerd die tot 150kg/m2 belast mogen worden. De randbeveiliging 
bestaat uit standaard rolsteigeronderdelen. Zie ook Layher info bro-
chure ‘Dakladderconsole’.
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Console uitbouw
Wanneer een bredere werkvloer gewenst is 
kunnen Layher rolsteigers met consoles wor-
den uitgebouwd.
Deze consoles van 0.75m breed kunnen op 
ieder vloerniveau aan 1 of 2 zijde worden 
aangebracht. Tussen het platform op de con-
sole en het platform in de rolsteiger wordt 
een console tussenvlonder aangebracht die 
ervoor zorgt dat de gehele vloer dicht en vlak 
is.

Rolsteiger dakconsole
Rolsteigers worden vaak voor onderhoud aan woningen gebruikt.
Om dan op een veilige manier een dakkapel bereikbaar te maken is er de Layher rolsteiger uitbouwconsole (1.50m) inclusief daksteun (art.nr. 
0727/547). Hiermee is de rolsteiger bovenin te verbreden zodat een in het dakvlak liggende dakkapel goed bereikbaar wordt. Geen gevaarlijk 
werken vanuit de dakgoot of op half weggeschoven dakpannen maar een veilige werkvloer.

Vanwege de grote uitbouw moet de console 
wel op het dak afgesteund worden en dient 
de rolsteiger uiteraard goed opgebouwd te 
worden. Eventueel bovenin verankeren. 

Ladderopgang
Voor diegene die de voorkeur geven aan een ladderopgang in plaats van het verticaal beklim-
men via de standelementen, heeft Layher een aantal aluminium ladders waarmee hoogtes van       
2.0, 3.0 of 4.0m overbrugd kunnen worden.
Aan de bovenkant steken de bomen van de ladder door het platform en haken achter de sport 
van het standelement. Een laddersteun met klauwen aan de ene kant die om een sport van het 
standelement grijpen en 2 koppelingen die om de bomen van de ladder zitten zorgen ervoor dat 
de ladder altijd onder de juiste hoek en stabiel in de constructie hangt.
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Steigerkap
Layher heeft, voor zijn steigersystemen Allround, Blitz en de rolsteigers, een steigerkap 
ontwikkeld. Deze uit aluminium profiel en steigerbuis geconstrueerde overkapping laat 
zich op een groot aantal manieren stellen en sluit de bovenzijde en een gedeelte van 
de rugzijde van de steiger regendicht af.
De dakhelling is verstelbaar waardoor steeds een goede aansluiting met de gevel 
gewaarborgd is. De bevestiging van de zeilprofielen op de kapstaanders zijn traploos 
instelbaar. Daardoor is de Layher-kap ook over de dakrand te steken. Rubberspanners 
houden het zeil strak zodat deze bij wind niet kan klapperen. Een aantal onderdelen van 
de Layher-steigerkappen zijn universeel inzetbaar voor zowel de Allround en Blitz 
systeemsteigers als de Layher rolsteigers.

Voor de rolsteigers zijn de volgende afmetingen leverbaar: 
-1.50 en 2.00m (breedte)
-1.80 en 2.85m (lengte).

Bij gebruik van een steigerkap dient de rolsteiger degelijk verankerd te worden.
Raadpleeg hiervoor de montagerichtlijnen.

Stabilisatiebalk
De uitschuifbare stabilitatiebalk die ingeschoven mini-
maal 2.28m en uitgeschoven maximaal 3.20m lang is kan 
voor de 0.75m of 1.50m brede rolsteiger gebruikt worden. 
Doordat de staanderpennen excentrisch op de stabilisa-
tiebalk zijn aangebracht kan de rolsteiger, als deze is 
ingeschoven, dicht tegen een gevel geplaatst worden.     
Bij een vrijstaande steiger kunnen de stabilisatiebalken 
tot maximaal 3.20m worden uitgeschoven. Door deze 
grote basisbreedte kunnen vrijstaande rolsteigers veilig 
tot een maximale hoogte van 12.0m worden opgebouwd.

Voor hoge rolsteigers waar geen zijsteu-
nen geplaatst kunnen worden en die niet 
verankerd kunnen worden, heeft Layher 
ballastblokken van 10kg met een halve 
koppeling, die gemakkelijk om de onder-
ste sport van de rolsteiger zijn aan te 
brengen. Zie voor de noodzakelijke bal-
last de brochures van de verschillende 
rolsteigerbouwvormen.
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Opstapbeugel 0.30m
Art.nr. 1344/002

Opstapbeugel 0.90m
Art.nr. 1344/003

Opstapbeugel 0.30m Opstapbeugel 0.90m



Borging

250mm

Borging

2.8mm

48.3mm

Geprofileerde, zelfreinigende 
verbindingspen, lang 155mm.

Borging tegen verschuiven 
van leuningen en diagonalen.

Kleurgekodeerde diagonalen.

Rondom gelaste sporten 
met anti-slipprofiel op 
klimafstand (250 mm).

De zowel in zwenk- als rijrich-
ting geremde wielen staan lood-
recht onder de standelementen.
Ongeremd staan ze 40mm
excentrisch!

Wielen met spindelborging!

Brede standelementen
met tussenstijl.

Standelementen van 48,3mm buis 
met een wanddikte van 2.8mm 
zodat een standaard steigerkop-
peling gemonteerd kan worden.

Tegen beschadiging is de 
anti-slipvloer in het profiel 
gemonteerd.

Luiken vallen automatisch 
dicht!

Speciale klauwen voor 
demontage door
één persoon!

De belangrijkste veiligheids- en gebruiksvoorschriften volgens:
(NBN)EN 1004 en EU richtlijn 2001/45/EG.*

 1  De afstand van de grond tot de eerste 
sport mag max. 400mm bedragen. 
Ligt er op de onderste sport een plat-
form, dan mag de afstand tot de 
grond 600mm bedragen.

 2  In rolsteigers die vertikaal beklom-
men worden, moet minimaal om de 
4m een vloer gemonteerd worden. In 
zo’n werkvloer of rustbordes moet 
minimaal één platform met luik zijn. 
Ook de rustbordessen kunt u met 
standaard Layher platforms maken.

 3  Werkvloeren dienen voorzien te zijn 
van kantplanken, heup- en knieleu-
ningen. Bij rustbordessen volstaat 
een heup- en knieleuning.

 

 4  Rolsteigers dienen voldoende sta-
biel te zijn om een winddruk van 
0.1kN/m2 (windkracht 6 Beaufort) of 
een horizontale werkbelasting van 
0.3kN te weerstaan. Hulpmiddelen 
om de stabiliteit te verhogen zijn 

Max
600 mm

van obstakels. De normale loopsnel-
heid niet overschrijden.

 11  Vóór gebruik moet worden gecontro-
leerd of de rolsteiger correct is opge-
bouwd en waterpas staat. Wegrollen 
voorkomen, door de wielen op de 
rem te zetten.

 12  Zonder speciale voorzieningen 
mogen geen hijswerktuigen aan rol-
steigers bevestigd worden.

 13  Er mogen geen overbruggingen wor-
den gemaakt tussen rolsteigers en 
gebouwen.

 14  De rolsteiger mag uitsluitend via de 
binnenkant van de standelementen of 
via de daarvoor bedoelde trappen of 
ladders betreden of verlaten worden.

 15  Het is verboden op de werkvloeren 
of rustbordessen te springen.

 16  Bij windverwachting groter dan         
6 beaufort of wanneer geen zijsteu-
nen geplaatst kunnen worden, de 
rolsteiger aan gebouw of andere 
constructie verankeren.

 17  Onbevoegden mogen rolsteigers niet 
betreden.

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Layher b.v. 0162-58 68 00
Lissenveld 18, Postbus 167 mail@layher.nl
4940 AD Raamsdonksveer, NL www.layher.nl

Layher n.v. 015/31.03.39
Mouterij 6 mail@layher.be
2550 Kontich, B   www.layher.be 

LAYHER Rolsteigers: voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid

*= Voor de volledigheid zie ook de Layher
     P2 rolsteigermontage- en
     gebruikshandleiding.

onder andere basisverbreders, zoals 
zijsteunen en stabilisatoren en ballast.

 5  De maximale werkvloerhoogte voor 
binnen geplaatste rolsteigers 
bedraagt 12m. Voor rolsteigers buiten 
bedraagt deze 8m. Hogere opbouw 
valt buiten de (NBN)EN1004 norm en 
noodzaakt tot verankeren.

 6  Rolsteigers mogen alleen worden 
ge(de)monteerd door personen die 
vertrouwd zijn met de opbouw- en 
gebruiksaanwijzing.

 7  Alleen onbeschadigde, originele 
onderdelen mogen worden gebruikt 
volgens de aanwijzingen van de fabri-
kant.

 8  Voor het veilig (de)monteren moeten 
tijdelijke tussenvloeren of het speci-
ale montageplatform worden ge-
monteerd.

 9  De rolsteiger mag niet worden ver-
plaatst met materiaal of personen 
erop.

 10  Rolsteigers uitsluitend met hand-
kracht verplaatsten en alleen op een 
stevige, horizontale ondergrond, vrij 

De veilige rolsteigermontagemethode P2
U Gebruik van speciaal ontwikkelde (P2) montagehaken
U Platformen op iedere 2.0m
U Veilige opbouw d.m.v. voorloopleuningen

P2 Vrijstaande rolsteigers
(getekend zonder zijsteunen) 

Beginnen met 1.0m
standelementen

Beginnen met 2.0m
standelementen

Platformen
op iedere 2.0m

Maximale stahoogten
met zijsteunen

Binnen: 11,50m
Buiten: 7.50m


