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PERI Norge AS

PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. 
Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som 
skal bygge og bruke dette utstyret. Vi leverer heldekkende 
stillasgulv med integrert sikringslås som hindrer oppløft, dette 
gjelder også våre trappeløp. Alle åpninger lukkes med plank 
i 25 cm moduler. Komponentene vi bruker er av uorganisk 
materiale og påvirkes ikke av vær og vindstyrke. Materiellet er 
HMS-messig utformet for å gi best mulig trygghet for 
brukerne, ved transport og lagring. Stillaset kan fint monteres 
av èn mann med tanke på vekt og stabilitet.



PERI Norge AS tilbyr skreddersydde 
løsninger av stillas, dekkereis og
brureis som er tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Utleie av stillasmateriell:

Stillas er den mest benyttede løsningen for adkomst ved arbeid i høyden. Stillasløsninger kan være 
alt fra enkle løsninger til mere kompliserte konstruksjoner som krever kompetanse innen stillasfaget.

PERI Norge AS leverer stillas for utleie i ulike varianter til de fleste formål innen bygg og anlegg. 
Alle våre stillaser er typegodkjent og sikre i bruk. Vi har egen teknisk avdeling som påtar seg alle 
oppdrag innen tegning og prosjektering. 

Dette følges opp sammen med materialleveranser av dyktige formenn ute på prosjektene. Her får vi 
til smarte og sikre løsninger.

Trappeløsning
Tilpasses dekkeforkanter

Gulvløsninger
Her tilpasses gulvet i henhold til reglement og det gir 
en best mulig arbeidsplattform for arbeiderne

n  Det finnes ingen organiske materialer
n  Alle komponenter er vindsikret
n  Bredt utvalg i trappeløp som tilpasses dekkeforkanter
n  Systemet har samme komponenter i flere type løsninger (Stillas og reis)
n  Spirestillas er HMS-vennlig
n  Adskilt farge på fotlist, lett å få øye på mangler
n  Materiellet er tilpasningsdyktig til de fleste konstruksjoner
n  Stillas og reis tegnes og prosjekteres av egne stillas- og forskalingsplanleggere

Derfor bør du velge PERI som leverandør!

Utleie av produkter

n  Fasadestillas
n  Armeringsstillas
n  Trappetårn
n  Arbeidsplattformer
n  Rullestillas
n  Reis (bro/dekke)
n  Industristillas



Trappetårn i to varianter

n  Kan være løftbar eller monteres på hjul

n  Stabil

n  Kan tettes i alle åpninger

n  Ingen organiske materialer

n  Alt utstyr har integrert vindsikring

FORDELER

med PERI UP trappetårn

1 m bred trapp med sklisikker overflate0,75 m bred trapp



n Løftbar

n  Stabil

n  Ingen organiske materialer

n  Alt utstyr har integrert vindsikring

n  Kan monteres på hjul

n  Trenger ikke å forankres i betonglodd eller dekke 

n  Kan velge adkomsttype

FORDELER

med PERI UP armeringsstillas

Armeringsstillas

Bruksområder

g  Armering av vegger

g  Monteringsplattform

g  Støpeplattform

g  Lukkeplattform

g  Kan monteres med konsoll for å øke bredden på plattformen



n  Løftbar i seksjoner

n  Stabil

n  Ingen organiske materialer

n  Alt utstyr har integrert vindsikring

n  Fleksible tilpasninger

n  Metriske moduler på 25 cm

n  Kan planlegges med monteringsplank og adkomster

FORDELER 

med PERI UP reis

Reis i kombinasjon



Fasadestillas

n  Stabil

n  Ingen organiske materialer

n  Alt utstyr har integrert vindsikring

n  Fleksible tilpasninger

n  Metriske moduler på 25 cm

FORDELER 

med fasadestillas



Fasadestillas - trappetårn

n  Stabil

n  Ingen organiske materialer

n  Alt utstyr har integrert vindsikring

n  Fleksible tilpasninger i høyden

n  Trapper sikret med fotlist

FORDELER 

med fasadestillas
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Planken monteres på horisontal 
profil. Det er ikke nødvendig med 
en atskilt horisontal for plankene

Bøylen på stålplank UDG åpnes 
ved plassering

Låses med tyngdekraft. Dermed 
er planken sikret mot oppløft

Horisontaler blir låst automatisk 
når de blir satt på plass uten bruk 
av hammer

HjørneløsningHjørneløsning

For den nye PERI UP industriplank valgte man et 
bredderaster på 25 cm. Dermed kan arbeidsplatt-
former dekkes til helt uten spalter. 

Alle planker har en integrert plattformsikring og en 
sklisikker overflate med hull. 

Med den lave konstruksjonshøyden og den spesielle 
profilen kan den lett transporteres ergonomisk for 
hånd.

Ved å montere horisontaler mellom plankene kan 
hvert felt inndeles for gjennomføring av søyler, 
støtter og rør.

Optimalisert sikkerhet og lønnsomhet 
Stillasplank med systemraster

Gunstige
HMS-løsninger



Sikker dekkeløsning

Sikker arbeidsplattform ved montering av dekke.

n  Sikker arbeidsplattform uten åpninger

n  Håndlist, knelist og fotlist kan monteres

n  Adkomst kan integreres i reis / plattform

n  Kan tilpasses i høyden for hver 50 cm

n  Stillasgulv i stålplank med integrert sikring mot oppløft

FORDELER 

med dekkereis



Tilbud om kurs

n Modul 1: Stillasgulv opp til to meter | Teori 7,5 timer og praksis 7,5 timer

n Modul 2: Stillasgulv opp til fem meter | Teori 15 timer og praksis 15 timer

Vi tilbyr kurs i både Modul 1 og Modul 2 i stillasmontering.

Kurs i montering av stillas

PERI Norge AS gjennomfører på forespørsel stillaskurs for entreprenører 
og brukere som ønsker dette.

Det gjelder i første omgang kursene:

n Bruk av stillas (1-3 timer teori)
n Montering og bruk av stillas med høyde opptil 2 meter 
 (7,5 timer teori/7,5 timer praksis)
n Montering og bruk av stillas med høyde opptil 5 meter 
 (15 timer teori/15 timer praksis)

Alle moduler har visse krav til forhåndskompetanse.
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Prosjektering

Prosjekterer etter 
kundens ønsker



Selv ekstra store PERI UP stillasenheter beholder formen ved flytting med kran eller på hjul på 
grunn av horisontal innfestningens stivhet. Alle stendere kan kobles til hverandre med bolt for å ta 
strekkrefter. 

På denne måten kan komplette enheter formonteres sikkert og hurtig på bakken og deretter 
settes sammen til en stor bærende stillasenhet. 

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

Flyttbare enheter
for en knirkefri montering

Flytting med kran

Hurtig flytting av en 15 m lang stillasenhet



 

 

 
 
Bestilling av stillas  

 
 
 
PERI Norge AS 
Postboks 246, N-3003 Drammen 
Telefon: 32204940 
Besøksadresse: Dråpen 9 
Foretaksregisteret: NO 959 514 798 MVA 
http://www.peri.no 
 

 

 
 
 

 

  Stillasfirma Prosjektinfo  

  
Firma        

Prosjektnr.        

  
Kontaktperson        

Prosjektnavn        
  

E-postadresse        
Kontaktperson        

  
Telefon (fast/mob)              

E-postadresse        
    

Telefon (fast/mob)              
  

 

    

 Bestillingen gjelder                 Montering  Demontering  Forandring      
 
 

 Plassering   
    Type stillas                         Fasade  Trappetårn  Rulle  Taksikring  Andre   
 Hva skal stillaset brukes til        
 Belastningsklasse       Total lengde       Bredde       Høyde til 1. gulv        
 Avstand fra spir til akse    
    Konsoll JA        NEI  Bredde konsoll        
 Inndekking (beregnes) JA        NEI    
 Utvendig adkomst JA        NEI  Ved nei spesifiser   
 Skal stillaset løftes JA        NEI  NB! Krav til spesielle spir, ekstra diagonalstagning og låsebolter/løftekroker  
 Skjerming av 

gangsoner JA        NEI    
    Oppstartsdato       Ferdig dato        
       Avtale om kontroll JA        NEI  Daglig          Ukentlig          14 dager   

  
Kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Dato        

Underskrift        
  

Dato        
Underskrift        
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