UNI ROOF -BROSCHYR

Bli inte blöt, håll dig torr!

DESSA:s tillfälliga taksystem skyddar arbetsplatsen
och utrustningen från effekterna av väder- och
platsrelaterade problem, t.ex. buller, föroreningar
och skräp.

IIntroduktion till DESSA

DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety och Access)
grundades 2010 av ett team av ledande experter
inom byggnadsställningar i Storbritannien. DESSA
har vuxit och blivit en av de största leverantörerna av
tillfälliga tak- och kapslingssystemen, fackverksbalkar av
aluminium, ställningstillbehör, trappor för arbetsplatser och
säkerhetsprodukter. DESSA blev en del av
Altrad-företagsgruppen 2015 och
fortsätter att utveckla spännande,
innovativa och kostnadseffektiva lösningar.
Erbjuder supporttjänster för design och har blivit
den gemensamma lösningen för entreprenörer på alla nivåer.
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DESSA UNI Roof är ett lättviktigt och modulärt tillfälligt taksystem
som kan användas till många typer av ställningsbalkar för allmänt bruk.
De är tillgängliga med ett djup på 40 cm, 70 cm, 78 cm och 133 cm, och ett
mellanrum på 1,5 m, 1,57 m, 2,0 m, 2,07 m, 2,5 m, 2,57 m, 3,0 m, 3,07 m. DESSA UNIRoof har en
struktur av aluminium med hög kapacitet och PVC-täcktafördjupningar, vilket ger oöverträffade. En
lösning baserad på utförlighet kontra kostnad för dina tillfälliga takläggningskrav. Komponenterna
är multifunktionella och är helt kompatibla med rör, kopplingar och helmodulära systemställningar
i många typer av monteringar.
Mer än bara ett tak...

Balkar och stagningselement kan användas till att konstruera fågelburar
och plattformsområden med fullständiga däck, vilket ger stora
besparingar inom utrustning och arbetskraft. Med tillägget med
fästen för den nedre ramstången kan spårning och plåtar enkelt
installeras, vilket ger fullständig inkapsling medmaximalt skydd.

Användningsområden för UNI-Roof
UNI-Roof-takenfrån DESSA erbjuder en innovativ lösning för många
krav, med allt från fristående skyddsrum, tillfälliga byggnader,
järnvägar och inkapslade byggnader till skydd för arbetsplatser,
arkeologiska utgrävningsplatser rockkonserter och evenemang.
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Funktioner och fördelar
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Använder ställningsbalkar för allmänt bruk
Flera stigningskonfigurationer
Tåligt PVC-lagerordentligt säkrade i oberoende
Keder-spår
Säker metod för uppförande med en metod för
utrullning
Delade eller sicksack-formade fack kan enkelt
användas
Keder-spår skjuts in på plats, vilket ger en säker
och snabb montering
Unik legeringsspårplugg förbättrar den
gemensamma stabiliteten mellan spår
Individuella fack öppnas enkelt, vilket ger
åtkomst för upphängt material

Ett utförligt testat utbud av system med över
20 års kontinuerlig användning i extrema
klimatförhållanden. Hela utbudet har låg
vikt och är utformat för att sättas upp utan hjälp av en kran. De vind- och vattentäta
flerfunktionsmonteringarna passar för både tak och arbetsställningar, och de tillfälliga taken
från DESSA kan sättas upp med enkel stigning, dubbel stigning eller lutande konfigurationer.
Unik teknik utan skruvar som utvecklats av DESSA innebär att hela tak kan sättas upp utan
verktyg. DESSA:s takläggning är lämplig för användning med
alla ställningsprodukter, och maximalt lagerutnyttjande
säkerställs då dessa taksystem utnyttjar universalbalkar som
Inbyggda
kan användas för alla typer av vanliga ställningsuppgifter.
säkerhetsegenskaper

Tillgänglighet
DESSA:s balkar är tillverkade i vanliga buntar, och stora
enheter lagras för leverans, oftast tillgängligt
för sändningar samma dag eller nästa
dag. DESSA:s tekniska byrå och
distributionscenter ligger i
Cambridgeshire i Storbritannien och
har anslutning till trafiklederna A1, A14
och M1. DESSA hjälper dig med alla dina
logistiska krav.
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Minimalt antal delar
Bygg utan verktyg
Alternativa metoder för
uppförande
• Låg vikt
• Lätt att hantera
• Omfattande
användarhandbok
• Formning av
plattorunderifrån
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