
GEBRUIKSAANWIJZING 

GEVELSTELLING 

Volgens EN 12810 - 12811 

Deze handleiding moet overhandigd worden aan de gebruiker 

TYPE SERIE 2500 - 2600 - 2700 

MONTAGEHANDLEIDING 





 
Instructies voor het gebruik van stellingen   
 

 Het monteren of demonteren van de stelling mag enkel gebeuren door be-
voegd personeel.  De montage dienst steeds volgens deze handleiding te ge-
beuren. 

 Nooit beschadigde elementen gebruiken. 
 Enkel originele onderdelen van de fabrikant gebruiken. 
 De stelling enkel gebruiken op een stevige ondergrond die het gewicht van de 

stelling, materiaal en personen kan dragen. 
 Controleer ook of de stelling zich loodrecht t.o.v. de ondergrond bevindt. 
 Het is niet toegelaten apparaten of hijstoestellen aan de stelling te bevestigen.  

De stelling is daar niet op voorzien. 
 Controleer of alle voorzorgsmaatregelen genomen zijn vooraleer de stelling in 

gebruik te nemen. 
 Men mag enkel de stelling betreden op de voorziene platforms. 
 Het is verboden op de stelling te springen. 
 Bij een buitenopstelling is het aangewezen de stelling indien mogelijk te beves-

tigen aan de gevel of een ander voorwerp of oppervlak. 
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INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK 
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KENMERKEN 

Constructie 
 Aluminium legering.  

GEVELSTELLING Serie 2500 - 2600 - 2700 

Konform aan norm EN12810 en EN12811 

Platform klasse 4 
 Totaalgewicht max. 300 kg/m². 

Buitenafmetingen 
 Lengte 2m, 2m50 en 3m 
 Breedte 0m75, 0m90 en 1m34 

Montagevoorschriften 
 Opbouw van de stelling volgens de montagehandleiding 
 Verzeker u ervan dat alle onderdelen en borgpennen gebruikt worden. 

De gevelstelling type 2500 - 2600 - 2700 mag enkel gebruikt worden 
wanneer de volledige montage gebeurd is volgens deze handleiding. 

In geval er meerdere platforms gebruikt worden mag het totale 
gewicht niet overschreden worden. 

Classificatie criteria Klasse 

Totaal max. belastbaar gewicht volgens EN12811-1 4 

Platforms en steunen D 

Breedte steiger SW06 / SW09/ SW12 

Hoofdruimte volgens EN12811-1 H2 

Afscherming A 

Verticale toegang LA 

TYPE 

S2700 - EN12810- 4D -SW09/300 -H2 –A –LA  

NORM KLASSE breedte / lengte KLASSE gewicht 

hoofdruimte 
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OPBOUW en SAMENSTELLING 

4 zwenkwielen regelbaar

2 stand elementen

1 vaste verbinding

1 onder diagonaal

Basis element

1 diagonaal
2 horizontalen

2 stand elementen

2 stand elementen
1 vaste verbinding
2 horizontalen

2 diagonalen
2 horizontalen

1 platform

1 set plinten

Tussen element

Kop element

1X

Steunbalk type Z2 en N2 



OPBOUW en SAMENSTELLING 

5 De stelling waterpas zetten 

Altijd controleren of de koppe-
lingen goed ingehaakt zijn ! 
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3 Plaatsen van dubbele leuning 

4 Plaatsen van standelement 

1 Samenstelling S2500 

2 Plaatsen van regelbare voeten 

Samenstelling S2700 Samenstelling S2600 

breedte stelling 0m75 breedte stelling 0m90 breedte stelling 1m34 

6 Plaatsen van diagonaal 



MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN 
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7 Plaatsen van platforms 

9 Plaatsen van opbouwelementen 

De elementen van het eerste niveau 
kunnen geplaatst worden nadat het 
platform en de nodige leuningen / 
horizontalen gemonteerd werden. 

8 Borgen van platforms 

10 Borgpennen plaatsen 

Veranker de opbouwelementen door 
de borgpennen aan ieder element aan 
te brengen. 

Zeer belangrijk.  Niet vergeten ! 

11 Het is verplicht altijd langs de binnenzijde van de 
stelling door het platform omhoog te klimmen.  
Er kan gebruik gemaakt worden van een ladder. 
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MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN 

14 Plaatsen van set plint 

Altijd zorgen voor de nodige leuningen ! 

12 Plaatsen van dubbele leuningen en diagonalen op de volgende etage 

13 Plaatsen van zijsteunen 

1 

Bevestiging boven 1 

2 

Bevestiging dwars-
verbinding 

2 

3 

Uitschuiven steun 3 
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MONTAGE VAN OPBOUWELEMENTEN 

15 Plaatsen van de leuningpijpen en dwarsverbindingen op het laatste niveau 

14 Nu kan het volgende niveau geplaatst worden. 

16 De stelling borgen met de-
muurklemmen 



blz. 8 

 Voorzie een ruime plaats rondom de stelling. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken indien niet alle elementen gemon-

teerd zijn. 
 Ga na of het terrein voldoende geschikt is om de stelling te gebruiken. 
 Laat geen onnodige delen achter. 
 Ga na of er zich geen obstakels bevinden op het terrein. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Werkzone 

 Het is verboden hulpstukken te bevestigen aan de buitenkant van de stelling.   
 Het is verboden de stelling te gebruiken bij een windkracht van meer dan 45 km/u. 
 Het is verboden de stelling meer te belasten dan het voorziene gewicht. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken op helling van meer dan 1°. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder plint boven de 2 m. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder stabilisatoren/zijsteunen. 
 Het is verboden de stelling te gebruiken zonder leuningen. 

Het is verboden... 

 Inspecteer alle delen van de stelling alvorens te monteren. 
 Nazicht van lassen of vervormingen aan de stellingelementen. 
 Nazicht van koppelingen en bevestigingen alvorens te monteren. 
      

Inspectie en onderhoud 

 Respecteer de maximale belasting van de platforms (200 kg/m²). 
 De horizontale krachten mogen niet meer bedragen dan 30 kg buiten de stelling. 
 Bij windsnelheden van meer dan 45 km/u mag men niet meer werken zonder ver-

ankering. 

Gebruiksaanwijzing 



VERBINDINGSELEMENTEN 2m00 
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VERBINDINGSELEMENTEN 2m50 
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VERBINDINGSELEMENTEN 3m00 
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