Project Informatie Blad
Steiger tekening en berekening

Opdrachtgever
Contactpersoon
Telefoonnummer
Email
Datum aanvraag
Projectnaam

Mobiel nummer
Datum gereed

Contactgegevens t.b.v. Facturatie
Contactpersoon
Email
Inkoopnr. / Bonnr.:
Gewenste uitwerking
☐Tekening
☐Berekening

☐Plattegrond

☐Doorsnede

☐Aanzichten

Opm.:

Systeem
☐ Traditioneel/tube-lock
☐ Layher Allround
☐ Layher Blitz
☐ Cuplok
☐

Notitie:

Beschikbaar materiaal
(schakellengtes, buislengtes, afmeting steigerdelen anders dan 200x32

☐
☐
☐
Gewenste vak afmetingen
☐
☐
Vloeropbouw
☐ Hout (32mm)
☐ Hout (50mm)
☐ Stalen roosters
☐
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Voor de binnen staander
☐ Uitschuifkorteling
☐ 4e plankbeugel
☐ Consoles
☐

Notitie:
Grootte:

Afstand hart staander tot buitenkant gevel
☐
Belastingklasse
☐ 4 (300 kg/m2)
☐ 3 (200 kg/m2)
☐ 2 (150 kg/m2)
☐ 1 (75 kg/m2)
☐

Notitie:

Slaghoogte
☐ ~3,0m
☐ ~2,5m
☐ ~2,0m
☐ Verdiepingshoge slagen
☐ Anders:
Bekleding
☐ Geen
☐ 50% winddicht
☐ 100% winddicht
☐ Steigerkap
☐

Notitie:

Notitie:

Verankering
☐ 2-slag patroon verspringend
☐ 2-slag patroon
☐ Koppen van de wanden
☐
Plaatsing
☐ Buiten
☐ Binnen

Project Informatie Blad V2.0

Notitie:

Notitie:

10-04-2019

2/4

Ondergrond
☐ Zand
☐ Dak
☐ Hellend vlak
☐ Bestrating
☐ Beton
☐

Notitie:

Bij zachtere ondergronden gaan wij ervan uit dat deze altijd voldoende draagkrachtig is.

Ankertype
☐ Kunststof anker met houtdraadbout of
steigeroog
☐ Stalen anker
☐ Oogboutanker
☐ Anker in kalkzandsteen
Ankerbuis
☐ Ankerbuis met plaat
☐ Layher schakel
☐ Haakbuis
☐

Notitie:

Svp opgave type anker

Extra’s
☐ Hijsvoorziening, belasting:
☐ Lift aan steiger verankerd (ja / nee)
☐ Trappentoren (intern / extern)
☐ Ladderhuis (intern / extern)
☐ Tralieligger: (staal / alu.)
☐ Steigerkap (systeem / trad.)
☐ Bevoorradingsteiger belasting:
☐
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kg
Afmeting en opbouw:
Afmeting en opbouw:

10-04-2019

kg/m2 (600 / 1100 kg/m2)
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Bijzonderheden:
Bijvoorbeeld: Hoogte Maaiveld, grondslag dichtleggen, deuren vrijhouden etc…

Opdrachtgever:
Probeert u zo goed en zo veel mogelijk informatie aan te leveren, hierdoor kunnen wij een zo scherp mogelijke offerte voor u
maken.
Maak schetsen waar steiger om het gebouw nodig is. Wanneer nodig op meerdere verdiepingen. Waar wordt gaas
toegepast. Waar komen de liften, trappentoren, bevoorradingsteiger etc. te staan.
Aan te leveren digitale bestanden 2D-DWG of 3D-RVT, 3D-IFC
Architecten tekeningen (plattegronden, doorsneden, gevels, details) en evt. mits noodzakelijk betontekeningen/vormtekeningen.
U kunt het totale informatiepakket emaillen naar info@steigertekening.nl onder vermelding van uw projectnaam en plaats.
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