
stillas

Produktenes nøkkelfunksjoner

spesialstillas

Instant Spandeck
Instant Snap-out
Instant Trapphus
Instant Aviation
Instant TankSCAF

RulleSTIllAS
Instant 

Rullestillas

Instant Span 300/400
Instant Snappy 300/400 og Snappy jr.

INSTANT har vært sammenhengende representert på det norske 
markedet i 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@instantlatvija.lv

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

www.instant.no
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stillas

Stillaser som er produsert under Instant-merket kjennetegnes av lang 
levetid og meget god kvalitet. Stillasene produseres kun av førsteklasses 
råmaterialer, og må gjennom en meget omfattende sluttkontroll før de 
forlater fabrikken.

Alle Instant stillas er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og 
tilfredsstiller gjeldende Europeisk regelverk og de strengeste sikkerhetskrav 
verden over. 

INSTANT rullestillas er lette, men robuste tårnstillas, designet for å enkelt 
kunne monteres uten verktøy. Rullestillas er en allsidig løsning som krever 
lite vedlikehold og er lett å transportere, og  dessuten kan settes sammen 
til alt fra enkeltstående tårn til mer komplekse stillaskonstruksjoner.

INSTANT aluminiumsstillaser produseres av Instant UpRight, som er 
verdens største produsent av rulle-, tårn- og spesialstillas i aluminium. 
Produksjonen startet i 1947 og har vært sammenhengende representert 
på det norske marked siden 1973.

INSTANT stillaser produseres kun av førsteklasses råmaterialer, bl.a. 
aluminium tilsvarende flyindustriens krav. En meget omfattende 
sluttkontroll gjennomføres før produktet forlater fabrikken.

INSTANT stillasene kjennetegnes lett ved de helt spesielle sammenføyninger 
under betegnelsen Rib-Grip®, en teknikk som ble utviklet av produsentens
ingeniører allerede i 1966. Kort fortalt vil dette si at man unngår sveising ved 
at bærende konstruksjoner kaldpresses og klemmes sammen under høyt 
trykk. En rekke uavhengige tester har vist at denne produksjonsteknikk gir 
en overlegen styrke og holdbarhet. Rib-Grip® sammenføyninger har 10 års 
garanti.

pRoduKteNes NøKKelfuNKsjoNeR

Rib-Grip® – kaldformede koblinger
•	 Tre ganger sterkere og lengre varighet enn 

tradisjonelle koblinger
•	 10 års garanti

Justerbar fot 
•	Mulighet for justering av høyde til terreng

Automatiske låsekroker
•	 Krokene går inn i lås enkelt 
•	 Enkle å løsne under demontering

Riller i rammetrinn
•	 Bedre grep og sklisikkerhet under og etter 

montering når man går opp eller ned

Plattform
•	 Lettvektsplattform
•	Alle kompnenter kan enkelt bli byttet ut hvis det 

skulle oppstå skade
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Instant Span

•	 Belastningsklasse 3. Maks. belastning 200 kg pr. kvm. Maks. belastning 
pr. stillas 720 kg

•	 Maks. arbeidshøyde frittstående: 14m Maks. arbeidshøyde forankret: 
30m

•	 Stillas bredde, 0,74m (enkel bredde) og 1,37m (dobbel bredde)
•	 Stillas lengde: 1,3 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m
•	 Alle vertikalrammer kan brukes med benjustering og hjul/fotplater
•	 Rib-Grip® sammenføyninger av bærende konstruksjoner
•	 Grunnseksjoner i løse deler eller sammenleggbare
•	 Lav egenvekt, rask montering/demontering uten bruk av verktøy
•	 Stor fleksibilitet ved f.eks. montering i trapperom, auditorier, kino- og 

teatersaler etc
•	 Mulighet for sammenleggbar grunnseksjon (VX)
•	 Mulighet for Advanced Guardrail rekkverk

Instant Span 300

INSTANT Span 300 består av vertikalrammer med trinnavstand 30 cm. 
Stillaset har sklisikre trinn og er godkjent som adkomststige. Stillaset er 
meget fleksibelt, med flere valgmuligheter med tanke på lengde, bredde 
og plattform.

Vertikalrammer med trinnavstand 30 cm, og godkjent som adkomststige 
(sklisikre trinn). To meter vertikalramme har 7-trinn.

Instant Span 400

Instant Span 400 har vertikalrammer med en trinnavstand på 40 cm. 
Stillaset utstyres med innvendige skråstilte trapper. Instant leverer deler til 
Instant Span 400.

Vertikalrammer med trinnavstand 40 cm. Utstyres med innvendige skråstile 
trapper, eller ett rammefag med integrert stige. To meter vertikalramme har 
5-trinn. 

Instant Snappy / Snappy jr.

INSTANT Snappy er det ideelle lettstillas for innendørs installasjons- og 
vedlikeholdsarbeider. Stillaset monteres på kun få sekunder og har ingen 
løse stag. Diagonalstag låses automatisk og garanterer full sikkerhet.

INSTANTs  Snappy er en sammenleggbar grunnseksjon som enkelt kan 
påbygges med standard INSTANT Span-utstyr. Grunnseksjonen (Snappy) gir 
en plattformhøyde på 2,0 m (arbeidshøyde 4.0 m) og har en plattfomlengde 
på 2,0 m. Forskjellene på INSTANT Snappy 300 og 400 er at det i en 2 m 
vertikalramme er 30 cm avstand i trinnene, og 40 cm i 400.

Instant Snappy 300

•	 7-trinns vertikalrammer for alternative 
plattformhøyder

•	Max. plattformhøyde uten påbygning 1,95 
m (arbeidshøyde 3,95 m)

•	 Bredde 0,74 m., lengde 2 m., vekt 41 kg, inkl. 
platform m/luke og hjul

•	 Kan påbygges med Instant Snappy 300 
komponenter

•	Meget prisgunstig alternativ

Instant Snappy 400 

•	 5-trinns vertikalrammer for alternative 
plattformhøyder

•	Max. plattformhøyde uten påbygning 1,95 
m (arbeidshøyde 3,95 m)

•	 Bredde 0,74 m., lengde 2 m., vekt 44 kg, inkl. 
platform m/luke og hjul

•	 Kan påbygges med Instant Snappy 400 
komponenter

•	Meget prisgunstig alternativ

Instant Snappy Jr.

•	 4-trinns vertikalrammer for alternative 
plattformhøyder

•	 Todelt plattform
•	Max. plattformhøyde 1,0 m (arbeidshøyde 

3,0 m)
•	 Bredde 0,74 m., lengde 1 m, vekt 27 kg, inkl. 

plattform og hjul
•	Meget prisgunstig alternativ
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