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Viktig henvisning:

Våre produkter skal brukes i overensstemmelse 
med de gjeldende nasjonale-og europeiske sikker-
hetsbestemmelser.

Bildene i denne brosjyren er øyeblikksbilder fra en 
byggeplass. Sikkerhet eller detaljer av forankring av 
forskaling må derfor ikke oppfattes som den endeli-
ge rettledning for bruken av utstyret.

Forholdsregler når det gjelder sikkerhet og belast-
ningsopplysninger må følges nøye. Egne konstruk-
sjonsberegninger kreves for alle avvik fra standard 
konstruksjonsdata.

Informasjon som vedrører tekniske data i denne 
brosjyren kan bli endret som følge av produktutvik-
lingen. Med forbehold om feil, skrivefeil og trykkfeil.
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Allsidige arbeidsoppgaver løses med ett eneste system: 
PERI UP Rosett

PERI UP Rosett: Like komponenter - forskjellige anvendingsmuligheter

Bærende stillas Armeringsstillas Trappetårn Arbeidsplatt-
form

Stillaser skal oppfylle forskjellige 
krav:

– Skape sikre og produktive arbeids-
plasser

– Tilgang til høyereliggende arbeids-
plasser

– Belastningsoverføring for jevnt for-
delte- og punktlaster

Vanligvis kreves det mange forskjelli-
ge komponenter med lav utnyttel-
sesgrad for å finne den optimale løs-
ningen for alle disse oppgavene.

PERI UP modulstillas med inte-
grert brukerssikkerhet og type-
godkjennelse gir brukeren mulig-
het til å bruke de samme kompo-
nentene for bærende stillaser, 
trappetårn, armeringsstillaser eller 
arbeidsplattformer. Dessuten fin-
nes det andre anvendingsmulig-
heter som f.eks. hengestillas. 

Dermed reduseres materialbeho-
vet og ombruksmuligheten økes. 

Med PERI UP kan du effektivisere 
byggeprosesser og øke personalets 
sikkerhet betraktelig.
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Effektiv armering og forskaling med PERI UP  
stillasenheter hos Van Technology Centre Daimler 
Chrysler i Stuttgart.

Andre bruksområder:

Fassadestillas

Hengestillas

Understøttelse for broer
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PERI UP Rosett
Få komponenter = lave investeringskostnader

Antallet på komponenter som skal 
lagres, flyttes og transporteres er 
avgjørende for en effektiv avvikling 
av stillasarbeider og dermed også 
for lønnsomheten. Dessuten reduse-
rer færre komponenter investerings-
kostnadene og øker utnyttelsesgra-
den.

Med modulstillaset PERI UP er det 
tilstrekkelig med få komponenter 
for å utføre byggeentreprenørens 
forskjellige arbeider på en lønn-
som måte. 

Kun 9 kjernekomponenter for allsidig bruk

Basisstender  
UVB 24

Vertikalstender UVR

Horisontalrigel UH

Plattformrigel UHD

Fotspindel UJB 
38-50/30

Stillasplank UDS

Rigeldiagonal UBL

Stigeplank UAL

Stillastrapp UAS
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Kostnadsandel for kjerne-
komponenter i totalinves-
teringen.

PERI UP Rosett som:

Bærende stillas

Armeringsstillas

Trappetårn

Arbeidsplattform

80%

73%

71%

72%

Kostnadsandel for kjerne-
komponenter i totalinves-
teringen.

Kostnadsandel for kjerne-
komponenter i totalinves-
teringen.

Kostnadsandel for kjerne-
komponenter i totalinves-
teringen 
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PERI UP Rosett
Lett - bærende - fleksibel - sikker

Med det metriske rastersys-
temet i PERI UP kan stillas-
monteringen tilpasses opti-
malt. Slik kan f.eks. et 3 m felt 
inndeles hvor som helst i sys-
temet i 2 x 1,50 m eller i 4 x 
0,75 m.

En lønnsom og sikker utførelse av 
arbeidene er summen av mange 
gjennomtenkte detaljer. 
Dette får en perfekt løsning med 
modulstillaset PERI UP Rosett.

3,00

3,00

3,00

1,50

1,50

0,75
0,75

0,75 0,75

1,50

1,50

Høy bæreevne

– med ekstra høy knuteforstivning

– med ekstra belastbare plattformer

Stor fleksibilitet

– med metrisk linjesystem i lengde, 
bredde og høyde

– med mulighet til å forskyve rigelen 
utover ved rosetten inntil 45°

– med modulmontering

Produktfordeler

Lett montering

– med lav enkeltvekt

– gravity lock, selvsikrende systemlås
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Den integrerte plattformsikringen 
reduserer monteringsarbeidene.Sikkerhet:

Ved montering og demontering

– med integrert plattformsikring

– med rosettens spesielle form

– rigelmontering fra en sikker posi-
sjon med Gravity Lock

Rosettens kontur forhin-
drer at stenderrør ruller 
bort.

Ved bruk

– av plane plattformgulv som man 
ikke kan snuble i

– bærekraftig stålplank som alltid er 
like sikker å gå på

Rigelen kan monteres fra 
et sikkert ståsted. Kilen 
låses av seg selv.

PERI UP stillaskonstruk-
sjon med en arbeidsbred-
de på 1,50 m.

80
80

80
80

80 80

Den integrerte brukersikkerheten 
hos PERI UP skaper sikre arbeids-
plasser i enhver høyde og bidrar 
dermed til bedre arbeidsytelser 
for personalet på byggeplassen. 
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Kriterier for en knirkefri montering

Tidsplanene for gjennomføring av 
byggeprosjekter blir stadig stramme-
re. Alle som arbeider på byggeplas-
sen må oppfylle ulike krav med hen-

syn til en mest mulig effektiv utfø-
relse av prosjektet. 

Med hypermoderne materialtek-
nikk og omfattende serviceytelser 
bidrar PERI til å støtte byggspesi-
alisten for å ferdigstille byggepro-
sjekter med godt resultat.

Europeiske godkjenninger  
for stillas PERI UP Rosett.

Typegodkjenning 
for PERI UP bærende stillaser.

– søker en pålitelig leverandør og en 
kompetent partner

Byggelederen

– er avhengig av en enkel og hurtig 
mulighet for bestilling og retur.

Personalet på bygge-
plassen

– trenger en enkel arbeidsforberedelse 
og kontroll av utførelsen

 – ønsker en optimal utnyttelse av 
personal og materialer

– må sørge for sikkerheten på arbeids-
plassen og kontroll av sikkerheten

Optimal lønnsomhet:
forskaling og stillas tilpasses hver-
andre optimalt.

PERI Software
ELPOS og PERI CAD kan brukes for 
rask stillasplanlegging.

Standardiserte 
stykklister.

PERI kundeopplæring
for en høy kvalifisering av bygge-
plasspersonalet.

– trenger rettssikkerhet for material-
bruken (konformitet med gjeldende 
forskrifter)

– trenger kostnadssikkerhet

– må være ansvarlig for resultatet på 
byggeplassen

– ønsker lette komponenter for 
ergonometrisk montering

– ønsker lett og sikker montering

– ønsker å arbeide uten for mange 
avbrudd

Byggeentreprenøren

Materialleveranser innen fristen. 

Kunden mottar bindende - tilbud.
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échafaudages

Alt fra en leverandør
Material og serviceytelser

Godkjenninger fra Deutsches Institut 
für Bautechnik

Alle artiklene kan også 
leies ut for bestemte prosjekter.

Generell stabilitetsattest for stan-
dardstillaser og utvidede bærende 
stillaser.

Emballeringsanvisning 
for effektiv lagring og trafikksikker 
transport.

Et stort program med paller som 
kan løftes med kran og stables.

Integrert brukersikkerhet med 
PERI UP stillassystem.

Monterings- og brukerveilednin-
ger (AuV) 
med visning av enkelte monterings-
trinn og generell oppbygging.

Et lett forståelig system med kon-
struksjonsmessig logisk monte-
ringsforløp.

PERI prosjektstatikker for spesial-
utførelser som avviker fra standard-
utførelsen.

Tydelig regulerte kriterier for leie og 
retur.

Høye sikkerhetsstandarder som er 
anerkjent av kontrollorganene.

Fagmessig opplæring av persona-
let på byggeplassen fra PERI fag-
rådgiver eller PERI supervisor.

Det franske NF-merket fra AFNOR Godkjent i Polen med B-merke Godkjent av det svenske organet 
for materialtesting og forskning

Typegodkjent av Landesgewerbeanstalt Bayern

PERI systemet for kvalitetssikring 
garanterer en høy produkt- 
og leveringskvalitet.
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PERI UP Rosett understøtningsstillads
Typegodkendt bæreevne

Gennem systematiserede bygge-
processer og gentagne arbejdsme-
toder, kan omkostningerne redu-
ceres og kvaliteten i udførelsen 
øges.

PERI UP Rosett understøtningsstil-
ladser, er typegodkendt af Landes-
gewerbeanstalt Bayern indtil en 
højde på 21,89 m. Anvendelsen på 
byggepladsen er derfor meget enkel. 
Projektorienterede statiske doku-
mentationer for stilladserne falder 
bort, og der ligger færdige styklister 
klar til enhver højde.

Med standardbredderne på 1,50 m 
til 3,00 m kan kvadratiske eller rek-
tangulære opstillinger opbygges med 
50 cm intervaller. Derved får man en 
økonomisk tilpasset understøtning 
og geometri. På denne måde kan 10 
forskellige understøtningsstilladser 
opbygges til vidt forskellige formål.

Selv ved store højder kan belast-
ninger på indtil 40 kN per ben 
overføres sikkert!

Med kun nogle få forskellige komponenter er 
det hurtigt at montere ethvert understøtnings-
stillads. Fra det omfattende tilbehørsprogram 
kan man integrere trapper og dækniveauer 
for materialetransport.

Med den modulære opbygning af PERI UP 
Rosett kan man få en optimal tilpasning af 
benenes bæreevne. Med 50 cm intervaller er 
det muligt at opbygge indtil 10 understøtnings-
varianter til forskellige formål.

Krydshovedspindel

Horisontal rigel

Vertikal stolpe

Basisstolpe

Fodspindel

Sikker PERI UP understøtning af pillehovedfor-
skalling.

1,50

2,00

2,50
3,00

1,
50

2,
00

2,
50

3,
00

Rigeldiagonal
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Effektiv løsning på 
understøtningsstillads, 
tilpasset byggepladsens 
forhold ved opførelsen 
af en administrations-
bygning.

Byggetilsynets tilladelse 
Z-8.22-863

Typegodkendt af Landes-
gewerbeanstalt Bayern

Man kan opnå alle højder mellem 1,33 m og 21,89 m. 
Nøjagtige styklister ligger klar på samtlige opbygninger.

1,
33

21
,8

9

21
,8

9
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PERI UP Rosett bærende stillas 
For store konstruksjoner

Et 11 m høyt bærende stillas for en 
betongring med 50 m diameter.

Et bærende stillas PERI UP inntil 38 m 
med perfekt tilpasning til MULTIFLEX - 
dekkforskaling.

Et 14 m høyt PERI UP bærende stillas 
som bærende reis for MULTIFLEX 
bærende dekkforskaling. En sikker og 
hurtig adkomst til høytliggende 
arbeidsområder oppnås med PERI UP 
stillastrapper.

PERI UP bærende stillas med stan-
dard-basisraster på 1,50 m x 1,50 m 
skapte romslige arbeidsområder og 
adkomster under de integrerte arbeids-
plattformene. 

72 m lange underliggende drage-
re i avgangshaøøen på en flyplass 
forskalet med flyttbare bordenhe-
ter. 



13

Selv ekstra store PERI UP stillasen-
heter beholder formen ved flytting 
med kran eller på hjul på grunn av 
rigelkoplingenes store stivhet. Alle 
stendere kan koples til hverandre 
med bolt for å ta strekk-krefter.

På denne måten kan komplette 
enheter formonteres sikekrt og hur-
tig på bakken og deretter settes 
sammen til en stor bærende stilla-
senhet.

Flytting
Bærende og avstivet PERI forska-
lings- og stillasenhet av VARIO GT 24 
og PERI UP rosett flyttes med 
hydraulisk jekk til neste støpeavsnitt. 

Transport
Et bærende stillas med komplett 
forskalingsenhet og arbeidsplatt-
form for en underligggende drager 
flyttes uten kran med PERI deke-
bordsvogn.  

Flytting med kran
Hurtig flytting av en 15 m 
lang stillasenhet.

Arbeidsplattformer for betjening av 
forskalingen skaper optimal arbeids-
sikkerhet. Disse kan integreres i det 
bærende stillaset med systemplank.

Flyttbare enheter  
for en knirkefri montering
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Modul PERI UP Rosett armeringsstillaser
Med modulprinsippet for PERI UP armeringsstillas 
kan du raskt finne frem til og lett bestille det nødven-
dige materialet.

Enhet Påbygging 
Plus

Enhet PåbyggingEnhet Basis

Enhet Basis Plus

PERI UP Rosett armeringsstillas
Sikker forskaling, armering og støping

Byggeplassen omfatter enheter 
som er stabile uten forankring og 
bruk av ballast og dermed kan 
flyttes uten monteringsarbeider.  

Den medfølgende monteringsveiled-
ningen for armeringsstillaser innehol-
der sikkerhetsrelevante henvisninger 
helt ned til punktene der kranen skal 
hukes fast. 

Det tas hensyn til de nødvendige 
forskjellige høydene allerede ved 
sammensetningen av stillasenhete-
ne under planleggingen av forskalin-
gen. 

Anvendingsmuligheter
– Plasseing av forskalingsstag
– Plassering av lukkelem
– armeringsarbeider
– støpearbeider

Allerede etter noen gangers bruk 
har du en inntjening på mer enn 
kostnadene for et forskriftsmessig 
stillas.
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Spindelsikringen UJS for-
hindrer at fotspindelen fal-
ler ut ved flytting.

PERI UP Rosett som 
bærende stillas
Koplingen med bolter 
gjør det mulig å flytte 
komplette enheter og 
sørger for en knirkefri 
gjennomføring av monte-
ringen.

Spindelsikring UJS
Art.-nr.: 100863

Det innvendige rekkverket gjør 
forskalings-, armerings- og stø-
pearbeider enda sikrere og der-
med hurtigere.

For forskalings-, armerings- og støpe-
arbeider for de 14 m høye stålbetong-
søylene brukes skreddersydde PERI 
UP stillasenheter på en effektiv måte.  
Det komplette stillaset kan flyttes med 
et kranløft.
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Enhet Top

Enhet Plus

Enhet Basis-P

2,50/3,00

PERI UP Rosett stillastrapper
Med modulprinsippet kan du 
raskt finne frem til og lett bestille 
det nødvendige materialet.

Motgående stillastrapper

gir en bedre bevegelsesfrihet for hodet og 
kortere gåavstander ved store høyder.

PERI UP Rosett kan brukes som 
frittstående og formonterte enhe-
ter på inntil 90 m høyde.

Enkel og hurtig montering med tre 
tilleggskomponenter

– Stillastrapp

– Rekkverk

– Plattformgulv

utvider stillasets bruksområde. Trap-
peløpet veier kun 24 kg og er på 
tross av den lave vekten godkjent for 
den høye belastningen på 2 kN/m2.

Dermed kan stillastrappen brukes 
som adkomst til arbeidsplassen. 
PERI har attest for stabiliteten for en 
løpelengde på 20 m med last.

Horisontalrigler brukes som rekkverk 
og avstiver tårnet. Diagonaler er ikke 
nødvendige.

PERI UP Rosett trappetårn
En hurtig og behagelig vei til arbeidsplassen

PERI UP Rosett som mot-
gående stillastrapp på  
50 m høyde ved en silo.
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2,50/3,00

Parallelle stillastrapper

er fordelaktige under monteringen og ska-
per ekstra arbeidsnivåer.

PERI UP Rosett som paral-
lell stillastrapp med 18 m 
høyde ved bygging av et 
administrasjonsbygg.

Forankring av parallelle stillastrap-
per.

Høye trappetårn forankres trykk- og 
strekkfast med bolter til bygningen 
hver 4 m i den nederste delen inntil 
12 m høyde, deretter hver 8 m. Det 
øverste nivået bør ikkke stikke mer 
enn 2 m over den siste forankringen. 

Høyde
[m]

Antall
Veggfes-

ter
8-14
16-22
24-30
32-36

2
3
5
6

Monteringshøyde  
veggfester [m]

 4,0 – 12,0

 4,0 – 12,0 20,0

 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0

 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0 36,0
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PERI UP arbeidsplattformer lar 
deg arbeide sikkert og produktivt 
på vegger og dekker - i alle høy-
der.

Lengder og bredder kan tilpasses 
metrisk i 50 cm raster.

Den medfølgende monteringsveiled-
ningen inneholder alle opplysninger 
for sikker montering og bruk. 

Stenderne kan koples til hverandre 
med bolter for å ta strekk-krefter. 
Dermed kan komplette plattformen-
heter flyttes med kran. Med påmon-
terte ruller kan de også flyttes for 
hånd.

Modulprinsippet gjør det lett å bygge 
på flere nivåer ved behov. Dermed 
kan du hurtig finne frem til og lett 
bestille det nødvendige materialet.

PERI UP Rosett Arbeidsplattform
Produktivt og sikkert arbeid i alle høyder

Arbeidsplattformer med komplett 
inndekking av stillasgulv i alle eta-
sjer
gjør det mulig å arbeide på veggen 
over hele høyden og samtidig bear-
beide dekkene.

Med stillashjul kan du også montere kjørbare  
PERI UP arbeidsplattformer raskt og enkelt. Den 
store rulldiameteren og ruller med spindel sørger  
for å utjevne eventuelle ujevnheter i terrenget under 
kjøring og ved oppstilling.  

Enhet Top

Enhet Basis-T

Stillashjul UEW med tapp
Art.-nr. 101858

Stillashjul UEW 12 med spindel
Art.-nr. 101860
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Arbeidsplattform 
[m]

 2,50 1,50

 2,50 2,00

 2,50 2,50

 3,00 2,00

 3,00 2,50

 3,00 3,00

4,30

6,30

6,30

6,30

6,30

8,30

6,30

8,30

10,30

8,30

10,30

10,30

Maksimal høyde på det øverste  
plattformnivået [m]

Alt etter høyden på det øverste gulvnivået får 
man en minstebredde B for arbeidsplattformen.

Arbeidsplattformer med reduserte 
arbeidsnivåer.

Montering av gulv for å skape 
arbeidsnivåer er kun nødvendig der 
hvor det skal arbeides. Adkomsten 
skjer over stigeoppganger til mellom-
plattformer.

Enhet Top

Enhet Plus

Enhet Basis-P

Uteområde Innvendig område

I forhold til rullestillaser av alumi-
nium har PERI UP Arbeidsplattfor-
mer flere fordeler:

– Stigeoppganger over kun 2,00 m 
høyde øker sikkerheten og gjør det 
mulig å ta med seg utstyr av min-
dre format

– Vanligvis er det ikke nødvendig 
med ballast for å øke stabiliteten

– PERI UP stillastårn er svært stive 
og gir deg monteringsplasser også 
for presise arbeider i stor høyde

– En høy belastbarhet på inntil   
6 kN/m2 gjør at den også egner 
seg for montering av tunge deler

 L B
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PERI UP Rosett
Den perfekte løsningen for enhver bruk

Modulstillaset PERI UP Rosett har 
den optimale løsningen for enhver 
bruk.

Systemets fleksibilitet gir deg mulig-
het til å bruke de samme kjernekom-
ponentene for mange andre bruks-
områder på alle byggeplasser. 

Systemet kan brukes på mange for-
skjellige måter for ulike arbeider og 
dermed øker du utnyttelsen og spa-
rer monteringstid. 

Selve byggeforløpet går fortere og 
produksjonskostnadene reduseres 
tydelig. 

PERI UP Rosett er et lønnsomt sys-
tem for mange slags arbeider.

– Fassadestillas
– Monteringsplattform
– Murstillas
– Hengestillas
– Kabelbro

PERI UP Monterings-
plattformer
med adkomsttrapp for 
bygging av en komplisert 
takkonstruksjon.

PERI UP Rosett som fassade-
stillas
Med noen få tilbehørskomponen-
ter kan du montere beskyttelser 
for takoverbygg, beskyttelsestak 
og overgangsbroer.
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PERI totalløsning
Forskaling og stillas fra 
samme produsent.

PERI UP Kabelbro
for spennvidde 15 m og mer. 

Montering av stillas for 
bropilar
med PERI UP for montering 
av spennkabler. 

Kjørbart PERI UP hen-
gestillas
som kostnadsbesparen-
de adkomst til pilarhoder.

15,00

4,
75
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Vegg forskaling
Stål og Alu.forskaling
Tre og ståldrager forskaling
Rund forskaling
Fasade forskaling
Ensidig forskaling

Søyle forskaling
Firkant
Rektangulær
Rund

Dekkeforskaling
Panel system
Tredrager system
Dekkebord
Drager forskaling
Alu dragere

Forskalingsreis
Stålrørstøtter
Aluminiumsstøtter
Tårnreis av stål
HD 200 tungreis

Klatresystemer
Kranklatring
Selv klatring
Beskyttelses paneler
Plattformsystemer

Stillas
Fasade stillas
Arbeidsplattformer
Vær beskyttelse/telt
Trappetårn

Bru og tunnelforskaling
Kulvert og tunnel tunnelfor-
skaling
Kantdragerforskaling
Spesialforskaling/kundetil-
passet

Service
Spesialdesign
Rengjøring/reparasjon
Forskalingsplanlegging
Software
Statikk
Spesial konstruksjoner

Forskalingsforbruk
Alt innen forskalingsforbruk
Forskalingsfiner
Tredragere
Hjelpeverktøy
Transport containere

PERI Produkt oversikt

PERI Norge A/S
Dråpen 9
3036 Drammen
Tlf.: 32 20 49 40
Faks: 32 20 49 98/99

Avd. Bergen
Stamsneset 99
5251 Søreidgrend
Tlf.: 55 98 71 40/42
Faks: 55 98 71 45

Avd. Trondheim
Vikelvfaret 8
7054 Ranheim
Tlf.: 73 57 50 70/73
Faks: 73 57 50 71

PERI Norge A/S
Bedriftsveien 13
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51 42 38 15
Faks: 51 42 38 16
www.peri.no
info@peri.no
www.peri.de
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