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INSTANT har vært sammenhengende representert på det norske 
markedet i snart 40 år. Alt fra Norges ledende utleieforretninger til større 
offentlige etater samt en rekke entreprenører og håndverksbedrifter er i 
dag blant våre fornøyde og trofaste kunder.

Stillasprodukter har og vil fortsette å være et viktig forretningsområde 
for oss. Vår virksomhet har imidlertid utvidet seg til å omfatte et bredere 
produktsortiment som inkluderer lifter, materialheiser, pedallifter, 
byggegjerder, gangbaner og material- og avfallshåndteingsprodukter 
(blåprodukter). I tillegg er vi sertifisert virksomhet og utfører 
sakkynding kontroll og annen service på personløftere og løfteutstyr, 
samt opplæringsvirksomhet.

Vår hovedmålsetning skal alltid være å levere produkter av høy kvalitet 
til fornuftige priser. Det viktigste for oss er at du skal føle deg sikker når 
du bruker våre produkter.

Derav vårt slagord: Vår kvalitet – Din sikkerhet.

norway

estonia

lithuania

latvia

Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Tel.: +371 263 58 152
info@instantlatvia.lv

Tel.: +372 680 76 33
info@instant.ee

www.instant.no



Fakta

•	 Typegodkjent	av	Direktoratet	 for	Arbeidstilsynet,	belastningsklasse	3	
(200	kg/m2).

•	 Maksimal	plattformhøyde:	24m	(uten	beregning)

•	 Basis	 stillasfag:	 3,07m.	 Komplette	 detaljer	 også	 for	 stillasfag:	 0,50m,	
0,73m,	1,09m,	1,57m,	2,07m	og	2,57m

•	 Basis	vertikalramme:	2,00m	x	0,73m.	Utligningsrammer:	0,66m,	1,00m	
og	1,50m

•	 Doble	rekkverk	i	aluminium	eller	enkle	rekkverk	i	galvanisert	stål.

•	 Plattform	med	 aluminium	 firkantprofiler	 og	 plattformplate	 i	 12mm	
sklisikker	 vannfast	 finer.	 Konstruksjonen	 av	 plattformer	 gjør	 at	 disse	
også	bidrar	til	den	nødvendige	horisontale	avstiving.	Kan	også	leveres	
med	aluminium	plattformplate.

•	 Adkomst	via	plattform	med	luke	og	integrert	skråstilt	stige	alternativt	
luke	og	løs	stige.

•	 Fult	 sortiment	 for	 tilleggsutstyr	 som	 ut	 -	 og	 innvendige	 konsoller,	
nettinggitter	 for	 ekstra	 beskyttelse	 ved	 takarbeider,	 diverse	 typer	
koblinger,	 fagverksdragere,	 gjennomgangsrammer	 for	 fotgjengere	
etc.

Pakkeløsinger og tilhengerPakker

Vi	har	en	rekke	pakkeløsninger	for	komplette	stillas	og	tilpasser	også	tilbud	
dersom	andre	mål	er	ønskelig.	Alle	 tilbud	er	detaljspesifisert	og	med	de	
nødvendige	komponter	for	å	dekke	stillasforskriftene.	Vi	tilbyr	også	pakker	
hvor	tilhengere	er	inkludert.

tyPegodkjenning
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lettstillas

Instant Blitz-fix er	 et	 moderne	 moduloppbygget	 fasadestillas	 i	
aluminium,	 med	 hovedkomponenter	 vertikalrammer,	 plattformer	 og	
rekkverk.	 Systemet	 er	 meget	 godt	 egnet	 for	 en	 rekke	 byggeoppgaver,	
så	 som	 malerarbeide,	 isoleringsarbeide,	 snekker	 -	 og	 tømrerarbeide,	
murpussarbeider,	vindusutskifting,	blikkenslagerarbeide	etc.	Instant Blitz-
fix stillassystem	 er	 konstruert	 med	 mål	 og	 spesifikasjoner	 som	 gjør	 at	
systemet	også	kan	benyttes	sammen	med	flere	andre	stillasmerker.

Få	og	enkle	detaljer	gjør	 at	 Instant Blitz-Fix er	meget	enkelt	og	 raskt	 å	
montere/demontere	 noe	 som,	 øker	 effektivitet	 og	 reduserer	 kostnader.	
Blitz-Fix	 er	 konstruert	 i	 aluminium	med	 svært	 lette	 komponenter,	 som	
bidrar	til	minimal	risiko	ved	arbeid	i	høyden.

Enkel	og	rask	montering/demontering	gjøres	i	en	logisk	rekkefølge	som	
er	forutbestemt	og	som	derfor	bidrar	betydelig	til	å	eliminere	muligheten	
for	feilmontering.	

Det	er	heller	ingen	tvil	om	at	et	enkelt	systemstillas	i	aluminium	med	svært	
lette	komponenter	bidrar	til	betydelig	mindre	risiko	ved	arbeide	i	høyden,	
spesielt	under	montering	og	demontering.	Samtidig	vil	man	også	svært	
ofte	over	tid	oppnå	en	gevinst	i	form	av	mindre	risiko	for	belastning	-	og	
slitasjeskader.

For de aller fleste av oss som ferdes i høyden er følelsen av trygghet 
uvurderlig.

standardutstyr

Nøkkeldata:

Belastningsklasse 3 (200 kg/m2)

Basis	stillasfag 0.5 m - 3.07 m

Basis	vertikalrammer	(høyde) 2.0 m

Basis	vertikalrammer	(bredde) 0.73 m

inFormasjon

Instant	 Blitz-Fix	 fasadestillas	 er	 produsert	 i	 Tyskland	 	 under	 strenge	
kvalitetskrav	 både	 til	 råvarer	 og	 produksjon.	 Fabrikken	 er	 ISO	 9001	
sertifisert.	 Stillasene	 er	 testet	 hos	 TÜV	 og	 SP,	 og	 er	 typegodkjent	 av	
direktoratet	 for	 Arbeidstilsynet	 (i	 tillegg	 foreligger	 godkjenning	 fra	 en	
rekke	andre	land).

Når	man	 velger	 en	 stillasleverandør	 er	 det	 viktig	 å	 tenke	 fremover,	 et	
stillas	 skal	 vare	 i	 mange	 år	 og	 suppleringsmuligheter	 er	 derfor	 viktig.	
Instant	 ble	 etablert	 i	 Norge	 allerede	 i	 1973,	 takket	 være	 lojale	 kunder,	
konkurransedyktige	betingelser	og	konstant	 fokus	på	kvalitet,	har	vi	en	
historie	som	gjør	at	du	kan	føle	deg	trygg	-	på	 Instant	som	leverandør	
for	fremtiden.

tilleggsutstyr

•	 Ut	-	og	innvendige	konsoller;
•	 Nettinggitter	for	ekstra	beskyttelse	ved	takarbeider;
•	 Diverse	typer	koblinger;
•	 Skilt	og	verktøy;
•	 Trappeseksjoner;
•	 Fagverksdragere;
•	 Gjennomgangsrammer	for	fotgjengere;
•	 Tak	over	tak.
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hovedkomPonenter

1.	 Vertikalrammer
2.	 Plattformer
3.	 Fotlist
4.	 Siderekkverk
5.	 Avstiving
6.	 Enderekkverk
7.	 Benjusteringer
8.	 Stiger	og	trapper
9.	 Veggfester
10.	 Tildekking
11.	 Skilt
12.	 Transportpalletter
13.	 Verktøy
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Komplett	delekatalog	tilgjengelig
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