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Hos oss på MonZon hittar du byggnadsställningar  
för alla behov – på våra 35 000 kvm stora lager i 
Stockholm och Göteborg har vi alltid byggställningar 
på lager. Bland vårt sortiment av byggnadsställningar 
och tillbehör hittar du allt från smidiga aluminiumställ-
ningar och en gedigen stålställning till en funktionell 

SERVICE HELA VÄGEN
Vi är specialister på Byggställningar och  

Väderskydd och vi hjälper Dig hela vägen ifrån 
idé till leverans. Kontakta gärna vår kundtjänst 

redan idag på mejl eller telefon.

PRISGARANTI
Som internetaktör kan vi hålla landets  

lägsta priser på byggnadsställningar och 
väderskyddstak. Det är vi så säkra på att  

vi lämnar en prisgaranti!

SNABBA LEVERANSER
När Du beställer från oss så kan Du förvänta Dig 

en snabb leverans tack vare vårt stora lager. 
Vi levererar till Dig i Sverige, Norge, Danmark, 

Finland och inom EU.

BYGGSTÄLLNINGAR 
FÖR ALLA BEHOV!

ställningstrailer, byggskyltar och robusta avspärr-
ningsprodukter – alltid med 10 års garanti. Alla våra 
ställningsprodukter är testade och certifierade av RISE 
och Arbetsmiljöverket för att Du alltid ska känna Dig 
säker när du arbetar på en byggnadsställning från oss.

www.monzon.se  •  031-773 04 30  •  info@monzon.se
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BYGGSTÄLLNINGAR 
i Sveriges bredaste utbud!
Oavsett om du behöver ställningar för industri, för att bygga scengolv och 
läktare eller för att ge ditt projekt ett väderskydd, så finns det produkter i vårt 
sortiment som kommer att uppfylla Dina krav på byggställningar. Oavsett vad 
du har tänkt använda din byggställning till, vill vi uppfylla just Ditt behov och 
hjälpa dig att få precis rätt ställning för ditt projekt!
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Ser du en QR-KOD kan du 
skanna den med din mobil och 
få prisuppgifter samt mer info 
om våra produkter! 
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MonZon FRAME® ramställningar är en idealisk bygg-
nadsställning av aluminium för fasad-, konstruktions- 
och underhållsarbete. Våra aluminiumställningar 
FRAME® består av lätta komponenter i aluminium av 
hög kvalitet. 

Med testade och godkända glasfiberplattformar är in-
stallationen snabbare och säkrare. Förutom lägre vikt 
än stål är aluminium också 100 % återvinningsbart. 

Du kan bygga din aluminiumställning med FRAME® 
50,5 m högt med aluminium i lastklass 3 med 40 cm 
skruvade fötter, vilket innebär att MonZon har det star-
kaste aluminiumramstativet på marknaden.

RAMSTÄLLNING
ALUMINIUMSTÄLLNING FÖR ALLA ARBETEN

Vår ramställning i aluminium är enkel att installera och hantera på arbets platsen 
och är det bästa valet för dig som ofta använder byggnadsställningar. Hos oss får 
du alltid kvalitet till rätt pris och ramställningar i aluminium som uppfyller dina 
krav och behov. Med MonZon FRAME® är arbetet smidigt och enkelt.

NÄR ÄR EN ALUMINIUMSTÄLLNING DET BÄSTA?

En ramställning i aluminium passar utmärkt för dig 
som ofta har olika byggprojekt i gång som du behöver 
någon typ av ställning till. Tack vare sina lätta kompo-
nenter är en aluminiumställning enkel att hantera både 
vid montering och nedmontering.

Du väljer själv vilket behov du har; om du vill beställa 
ett ställningspaket för att skapa en grund, om du vill 
välja till ställningsdelar eller kanske till och med köpa 
ett trapptorn för arbeten som kräver att du jobbar på 
höjden. Vi har även färdiga villapaket med aluminium-
ställningar.

SVENSK KVALITET

KOMPLETTERA OCH UTÖKA  
DIN BYGGSTÄLLNING

EN RAMSTÄLLNING  
FÖR DINA BEHOV

RAMSTÄLLNING I  
ALUMINIUM 

Ställningsdelar till FRAME® 
Du kan använda våra ställningsdelar för att antingen 
komplettera eller utöka din redan befintliga byggnads-
ställning så att den passar för just dina behov. Flera av 
våra komponenter finns tillgängliga i både aluminium 
och i stål samt i olika mått. 

PRODUCT MADE BY MONZON
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STÄLLNINGSPAKET
PRODUCT MADE BY MONZON

STÄLLNINGSPAKET -  
FRAME®  
(9 × 6 m med gaveltopp)

STÄLLNINGSPAKET -  
FRAME®  
(3 × 6 m)

Vi erbjuder kompletta ställningspaket till vår ramställning FRAME® i aluminium. 
Med våra ställningspaket får du en fullständig byggställning med fackverks räcken 
för alla typer av jobb: målning, bygg och putsning. VILLAPAKET FRAME® 

POPULÄRT FÖR HUSPROJEKT
Våra villapaket är helt sonika ett färdigt paket med 
byggställningar för din villa. Att sätta upp en bygg-
ställning mot en villa är allra enklast att göra med 
komponenter som är lätta att hantera. Därför har vi 
skapat får byggställning för villor av ställningsdelar 
ur vår serie med aluminiumställningar. 

Vi har skapat villapaketen för att du ska kunna få ut 
optimalt av sin byggnadsställning när du jobbar på 
ditt husprojekt. I våra villapaket har vi inkluderat 
extra ställningsdelar som gör det möjligt för dig att 
nyttja din byggställning för villa på både längden 
och på höjden. Om du utför arbeten där du behöver 
arbeta högt, som när du jobbar på husets gavel, kan 
det även finnas en poäng i att komplettera med ett 
trapptorn.

Vid andra tillfällen kanske man behöver upp på en 
lägre nivå men nå så långt som möjligt t.ex. lång-
sidor på hus, garage m.m.

SNABB OCH ENKEL MONTERING SAMT HÖG SÄKERHET
Med ett ställningspaket av vår ramställning i aluminium är det enkelt att bygga samman alla delar.  
Monteringen är helt skruvlös och resultatet blir en stabil byggställning med hög säkerhetsgrad. 

ETT STÄLLNINGSPAKET MED RÄCKEN FÖR SÄKERT ARBETE
I alla våra ställningspaket ingår fackverksräcken som gör din byggnadsställning  
både stabilare, starkare och säkrare. Våra ställbara fötter går även att justera  
60 cm i höjd vid ojämnt underlag för att du ska kunna säkerställa ett  
säkert arbete med din fasad.

ENKEL MONTERING MED VALMÖJLIGHETER
För att ditt ställningspaket ska bli lättare att montera  
ihop, ingår nu våra smidiga stålplank i samtliga av  
våra baspaket. De är lättare, starkare och  
skapar en bättre arbetsmiljö för dig. Om du  
istället vill ha våra godkända plattformar i glasfiber,  
väljer du antingen standard- eller proffspaketen. 

MONZON STÄLLNINGSPAKET - EN FLEXIBEL  
BYGGNADSSTÄLLNING
Vår byggställning FRAME® bygger på ett c/c-mått  
på 3,07 meter, men går även att bredda med konsoler.  
Ställningen går också att anpassa i höjd vid exempelvis  
takarbeten eller stora variationer i underlaget. Höjden  
justeras med en variabel plattformshållare eller  
med kortare ramar.

STÄLLNINGSPAKET -  
FRAME®  
(halva villan)

TRAPPTORN FRAME®  
SÄKRARE ARBETE
Våra trappor och uppgångar i serien MonZon  
FRAME® håller hög kvalitet och ger dig funktionella 
lösningar. 

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste krav (2013:4), 
måste alla byggställningar utrustas med trapptorn 
för att säkerställa en bättre och säkrare arbetsmiljö. 

Alla våra trappor till våra ramställningar i serien 
MonZon FRAME® (aluminium) är tillverkade i alu-
minium – ett lätt och stabilt material.
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Den flexibla kransen med åtta förbindelser möjliggör 
en mycket komplex stålställning som är idealisk för 
projekt inom industrin eller byggbranschen.

STÅLSTÄLLNING SOM ÖKAR SÄKERHETEN

Vår stålställning ger ökad säkerhet tack vare att hori-
sontalerna går att byta ut mot vårt nya MonZon-räcke 
som har patenterade kilhuvuden. Detta snabbar också 
upp monteringstiden avsevärt. 

Vår modulställning är prefabricerad i stål och är därför 
bättre lämpade för att klara av höga lastklasser i jäm-

MODULSTÄLLNING
STÅLSTÄLLNINGEN FÖR KOMPLEXA PROJEKT

PRODUCT MADE BY MONZON

MonZon MODULAR® är vår modulställning i stål som kännetecknas av sin 
kostnadseffektivitet, sin flexi bilitet och sin styrka. Med våra modul ställningar 
får du byggnadsställningar som håller och en lösning som du kan anpassa 
efter ditt behov!

Ställningsdelar till MODULAR® 
Du kan använda våra ställningsdelar för att antingen kom-
plettera eller utöka din redan befintliga byggnads-
ställning så att den passar för just dina 
behov. Flera av våra komponenter finns 
tillgängliga i både alumi nium och i stål 
samt i olika mått. 

MODULSTÄLLNING FÖR 
KOMPLEXA PROJEKT

STÅLSTÄLLNING SOM  
ÖKAR SÄKERHETEN

EN STÄLLNING MED  
MÅNGA MÖJLIGHETER

SVENSK KVALITET

förelse med en aluminiumställning.

MODULSTÄLLNING MED MÅNGA MÖJLIGHETER

MODULAR® stålställning har nästan obegränsade möj-
ligheter vad gäller montering och användning. 

Eftersom ställningssystemet består av starka kompo-
nenter i stål kan du bygga hur högt du vill med bibehål-
len lastklass 6. 

Välj mellan fyra olika typer av inplankning och sju olika 
bredder där standardbredden är 73 cm.
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STÄLLNINGSPAKET

STÄLLNINGSPAKET -  
MODULAR®  
(9 × 6 m med gaveltopp)

STÄLLNINGSPAKET -  
MODULAR®  
(3 × 6 m)

Vår modulställning MonZon MODULAR®, tillverkad i stål, är en ställning som 
ger dig stor höjdmässig flexibilitet, en hög hållfasthet och obegränsade möjlig-
heter med 50 cm mellan infästningarna! Med vårt byggställning-paket får du 
en ställning av hög sta kvalitet.

VILLAPAKET MODULAR® 
POPULÄRT FÖR HUSPROJEKT
Vi har skapat villapaketen för att man ska kunna få 
ut optimalt av sin byggnadsställning. I dessa har 
vi lagt med extra ställningsdelar som gör att man 
så bra som möjligt kan nyttja sin byggställning på 
längden och höjden. 

MonZon MODULAR® stål byggställning ger dig obe-
gränsade möjligheter med stor flexibilitet höjdmäs-
sigt, hög hållfasthet och 50 cm mellan infästningarna!

Byggställning MonZon MODULAR® bygger på  
3,07 m c/c mått. Ställningen kan även breddas med 
konsoler samt även anpassas i höjd med variabel 
kranskopplingar eller kortare vertialspiror vi tex 
takarbeten eller vid stora variationer i marken.

STÄLLNINGSPAKET -  
MODULAR®  
(halva villan)

TRAPPTORN MODULAR®  
SÄKRARE ARBETE
Våra trapptorn och uppgångar för MonZon  
MODULAR® modulställning ger dig funktionella 
lösningar och hög kvalitet. Gör det enkelt att trans-
portera material upp och ner längs din byggnads-
ställning. 

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste krav (2014:3) 
är det obligatoriskt att utrusta alla ställningar med 
trapptorn för en säkrare och bättre arbetsmiljö. 

MonZon MODULAR® är utvecklad, kontrollerad och 
certifierad i Sverige, vilket säkerställer högsta kva-
litet och 10 års garanti. Dessa trapptorn är tillver-
kade för att monteras utanpå våra ställningspaket 
i stål och har trappor tillverkade i aluminium – ett 
lätt och hållbart material som ger högsta säkerhet.

PRODUCT MADE BY MONZON

I vårt MonZon ställningspaket är alla delar tillverkade i stål; spiror, dubbelräcken, 
horisontalstag, diagonalstag samt u-bommar. Detta bidrar till en högre vikt att 
hantera och till fler transporter eftersom fordonen kan ta mindre mängd material 
per lastat kilo, än vad exempelvis aluminium ställningar kan göra. Detta vägs i 
stället upp av en stadig och säker arbetsmiljö för de som har ett MonZon  
ställningspaket som sin arbetsplats.

FLEXIBELT BYGGSTÄLLNING-PAKET  
MED HÖG LASTFÖRMÅGA
Med vårt byggställning-paket får du en  
ställning som har en lastförmåga upp till  
lastklass 5 (4.5KN/m2). Ställningen  
bygger på 3,07 m c/c-mått och kan  
breddas med konsoler, men också  
anpassas i höjd med hjälp av  
variabel-kranskopplingar eller kortare  
vertialspiror vid exempelvis takarbeten  
eller vid stora variationer i marken.
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Vår byggställning i aluminium är en lättviktare, vilket 
gör den enkel att hantera och transportera, samtidigt 
som den går att bygga 360° på ojämn mark. Detta gör 
det lättare för dig att få den på plats. Den har också ett 
högre andrahandsvärde än många andra byggställning-
ar, just tack vare sin flexibilitet, tålighet och lätta vikt.

SMIDIG STÄLLNING FÖR ENKLARE ARBETE
Om du ska montera upp en byggställning och använda 
denna ofta, rekommenderar vi modulställningar i alu-
minium. För dig som söker en högkvalitativ, smidig 
modulställning som är lätt att montera ihop, är MonZon 
MODULAR LIGHT® det rätta valet!

MODULSTÄLLNING
I ALUMINIUM - EN LÄTTVIKTARE

PRODUCT MADE BY MONZON

MonZon MODULAR LIGHT® är en byggställning i aluminium och ett system som 
har nästan obegränsade möjligheter när det gäller montering och användning. 
Ställningssystemet består av starka komponenter i aluminium, vilket gör den 
flexibel och ger dig valmöjligheter när du har arbeten som du vill utföra med 
hjälp av en ställning som är enkel att hantera.

FLERA OLIKA STORLEKAR
Denna byggställning låter dig välja mellan 4 olika typer 
av inplankning och 7 olika bredder där standardbredden 
är 73 cm. Med exempelvis glasfiberplattformar och Mon-
Zon-räcken blir montering både snabbare och säkrare.

Ur vårt sortiment kan du också välja att köpa en alu-
miniumställning som monteras upp med ramar snarare 
än med färdiga moduler. En modulställning är smidig 
att montera tack vare sina moduler – välj mellan olika 
färdiga paket och komplettera med fler delar för att 
skapa en byggställning som uppfyller dina behov.

Ställningsdelar till MODULAR LIGHT® 
Du kan använda våra ställningsdelar för att antingen 
komplettera eller utöka din redan befintli-
ga byggnadsställning så att den passar för 
just dina behov. Flera av våra komponenter 
finns tillgängliga i både aluminium och i 
stål samt i olika mått. 

SMIDIG STÄLLNING FÖR 
ENKLARE ARBETE

BYGGSTÄLLNING I 
 ALUMINIUM

EN LÄTTVIKTARE

FLEXIBEL OCH TÅLIG

ENKEL ATT HANTERA
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STÄLLNINGSPAKET

STÄLLNINGSPAKET -  
MODULAR LIGHT®  
(9 × 6 m med gaveltopp)

STÄLLNINGSPAKET -  
MODULAR LIGHT®  
(3 × 6 m)

Komplett byggställning med fackverksräcken för alla typer av jobb, målning, 
bygg & putsning. Enkel, snabb och säker! 

STÄLLNINGSPAKET -  
MODULAR LIGHT®  
(halva villan)

TRAPPTORN MODULAR LIGHT®  
SÄKRARE ARBETE
Våra trapptorn och uppgångar för MonZon  
MODULAR® modulställning ger dig funktionel-
la lösningar och hög kvalitet. Gör det enkelt att 
transportera material upp och ner längs din bygg-
nadsställning. 

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste krav (2014:3) 
är det obligatoriskt att utrusta alla ställningar med 
trapptorn för en säkrare och bättre arbetsmiljö. 

MonZon MODULAR® är utvecklad, kontrollerad och 
certifierad i Sverige, vilket säkerställer högsta kva-
litet och 10 års garanti. Dessa trapptorn är tillver-
kade för att monteras utanpå våra ställningspaket 
i stål och har trappor tillverkade i aluminium – ett 
lätt och hållbart material som ger högsta säkerhet.

Flexibel byggnadsställning med lastkapacitet upp till Lastklass 5, 4,5 kN/m2.  
MonZon MODULAR LIGHT® aluminium byggställning ger dig obegränsade 
möjligheter med stor flexibilitet höjdmässigt, hög hållfasthet och 50 cm mellan 
infästningarna!

I detta ställningspaket så är alla delar i aluminium, såsom: spiror, horisontal-
stag, dubbelräcken, diagonalstag samt u-bommar. Detta gör att vikten på dom 
delar som hanteras mest reduceras med  
upp till 50% mot vår motsvarande i stål,  
MonZon MODULAR®. Detta bidrar till  
förbättrad arbetsmiljö, och transporterna  
minskas då det går att lasta mer material  
på samma kärra/lastbil.

Byggställning MonZon MODULAR  
LIGHT® bygger på 3,07 m c/c mått. Ställningen  
kan även breddas med konsoler samt även  
anpassas i höjd med variabel kranskopplingar  
eller kortare vertialspiror vi tex takarbeten  
eller vid stora variationer i marken.

Modulställningen är utvecklad, kontrollerad  
och certifierad i Sverige, vilket säkerställer  
högsta kvalitet och 10 års garanti.

PRODUCT MADE BY MONZON

VILLAPAKET MODULAR LIGHT® 
POPULÄRT FÖR HUSPROJEKT
Vi har skapat villapaketen för att man ska kunna 
få ut optimalt av sin byggnadsställning. I dessa 
har vi lagt med extra ställningsdelar som gör att 
man så bra som möjligt kan nyttja sin byggställ-
ning på längden och höjden. 

Flexibel byggnadsställning med lastkapacitet upp 
till Lastklass 5, 4,5 kN/m2. MonZon Modular Light® 
Aluminium byggställning ger dig obegränsade 
möjligheter med stor flexibilitet höjdmässigt, hög 
hållfasthet och 50 cm mellan infästningarna!

I detta ställningspaket så är alla delar i aluminium 
vilket gör att vikten på dom delar som hanteras 
mest reduceras med upp till 50% mot vår motsva-
rande i stål, MonZon Modular®. 

Byggställning MonZon Modular Light® bygger på 
3,07 m c/c mått. Ställningen kan även breddas 
med konsoler samt även anpassas i höjd med vari-
abel kranskopplingar eller kortare vertialspiror vi 
tex takarbeten eller vid stora variationer i marken.

Modulställningen är utvecklad, kontrollerad och 
certifierad i Sverige, vilket säkerställer högsta 
kvalitet och 10 års garanti.
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NO LIMIT™ JÄMFÖRT 
MED MODULAR® 
NO LIMIT™ i jämförelse med vårt äldre multiriktningssystem MODULAR® som 
är fullt förenligt med de flesta av dagens tysktillverkade system som baseras på 
facklängder av 3.07, 2.57, 2.07 m etc.

Jämförelsen baseras på en 24 m lång och 1 m bred ställning med 4 m till  
översta våningsplanet och med ett spann på 6 m. Ställningarna hade  
ett externt stegfack i ena änden och trappa i den andra. 

Båda ställningarna monterades av tre erfarna  
ställningsmontörer med över 60 års  
sammanlagd erfarenhet av ställnings- 
system som MODULAR® men endast  
ett års erfarenhet av NO LIMIT™.

PRODUCT MADE BY MONZON

TM

TM

1 568 kg

3 066 kg

49% lägre vikt med NO LIMITTM

TM

285 delar388 delar

26% färre komponenter med NO LIMITTM

TM

60 min 40 min

33% snabbare montering med NO LIMITTM

TM

50% mindre arbetskostnader med NO LIMITTM
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NO LIMIT™ = LÄTTVIKT
NO LIMIT™ ställningssystem är tillverkat av högkvalitetsaluminium som är 
återvinningsbar. Vattenkraft är huvudkällan av energin som används för att 
extrudera och producera komponenterna. Detta gör aluminium till det bästa 
miljövalet och minskar även transportkostnaderna på grund av sin lätta och 
innovativa design. NO LIMIT™ väger ungefär 50% mindre än vårt äldre  
MODULAR® ställningssystem i stål!

PRODUCT MADE BY MONZON

TM
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MonZon NO LIMITTM

MonZon MODULAR®

Montering & demontering
Den låga vikten gör montering och demontering 

av ställningen säkrare och effektivare.

Ergonomi
Risken för upprepade belastningsskador 

minskar drastiskt eftersom materialet som 
hanteras dagligen är mycket lättare.

Miljö
Lägre vikt minskar transporter, bränsleför-

brukning och slitage på vägarna. Dessa punkter 
har en positiv inverkan på miljön.
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PRODUCT MADE BY MONZON

TMEFFEKTIV LASTNING
NO LIMIT™ delar som Spiror och  
O-Horisontaler resulterar i färre 
transporter till och från byggarbets-
platsen. Begränsningen för en lastbil 
är vanligtvis maxvikten och inte vo-
lymen. När det gäller en lastbil med 

MER MATERIAL PÅ DIN LASTBIL

Spiror med en vikt på 320 kg inklusive Häck 80. Full 
lastbil rymmer 1 716 stycken med en totalvikt på 

10 574 kg vs 27 334 kg (Spiror 300 cm tillverkade i 
stål) inklusive Häckar 80 och 65 cm.

MonZon DubelräckenTM med en vikt
eller 414 kg inklusive Häck 225 cm. PSI-Plank med en vikt på 573 kg 

inklusive Häck 225 cm. MonZon Sparklister™ med en vikt
på 1 104 kg inklusive Häck 225 cm.

Aluminium Häckar kommer i tre olika 
storlekar och kanstaplas på varandra.

max lastkapacitet på 23 ton, kan man 
normalt lasta ställningsutrustning för 
att montera en ställning på 6 400 m³.

Med NO LIMIT™ komponenter går  
antalet upp till cirka 8 500 m³. Din  
fördel är cirka 33 % mer volym. Så ett 

medelstort ställningsprojekt sparar 
två-tre resor. Detta innebär mindre 
bränsle och arbetstimmar vilket också 
sparar miljön. Ditt team behöver min-
dre tid för att lasta och lossa, vilket 
minskar risken för ryggsmärtor och  
andra begränsningar.
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SÄKERT OCH FLEXIBELT
NO LIMIT™ är ett metriskt ställningssystem. Hori-
sontalerna, PSI-bommarna, PSI-planken, MonZons-
parklisterna™ och MonZonräckena™ låter dig montera 
ställningar från 25-300 cm med 25 cm intervall i vilken 
vinkelrät riktning som helst. Du kan även använda Va-
riabla hörnplattformar för att bygga runda ställningar 
med vinklar från 0-90°.

ETT SYSTEM FÖR ALLTING
Möjligheten att kunna montera ditt system med både 
PSI-ramar och Spiror i samma ställning gör din plane-
ring flexiblare. Bara montera en PSI-ram om du får slut 
på Spiror och tvärtom.  

TIDSBESPARING MED NO LIMIT™
Om du bygger vanliga fasadställningar kan du dra nytta 
av att det är färre delar i vårt självlåsande system för 
inplankning och sparkbrädor.

NO LIMIT™ = LÄTTVIKT
NO LIMIT™ ställningssystem är tillverkat av högkva-
litativt återvinningsbart aluminium. Detta gör NO 
LIMIT™ till det bästa miljövalet och minskar också 
transportkostnaderna tack vare sin lätta och innovativa 
konstruktion. NO LIMIT™ väger ca 50% mindre än vårt 
äldre MODULAR® ställningssystem i stål! 

EFFEKTIV LASTNING - MER MATERIAL PÅ DIN LASTBIL
NO LIMIT™-artiklar ger färre transporter till och från 
byggarbetsplatsen. Detta innebär mindre bränsle och 
färre arbetstimmar men belastar också miljön mindre. 
Ditt team behöver mindre tid för lastning och lossning 
vilket minskar risken för ryggont och andra besvär.

INDUSTRISTÄLLNING
ETT STÄLLNINGSSYSTEM FÖR ALLTING

PRODUCT MADE BY MONZON

Ställningssystemet MonZon NO LIMIT™ har utvecklats som ett resultat av 
många års forskning och studier av vår tekniska avdelning. Nu kan vi stolt 
presentera ett system som kan byggas snabbare, är lika flexibelt som rör och 
koppling men samtidigt lika enkelt att montera som ramställningar. Systemet 
måste vara lätt och starkt för att förbättra ergonomin och miljöaspekterna 
utan att kompromissa med säkerheten.

TM

SÄKERT OCH FLEXIBELT

LÄTT ATT MONTERA

FINNS I BÅDE  
ALUMINIUM OCH STÅL

EFFEKTIV LASTNING - MER 
MATERIAL PÅ DIN LASTBIL

Ställningsdelar till NO LIMIT™ 
Du kan använda våra ställningsdelar för att antingen komplet-
tera eller utöka din redan befintliga bygg nads- 
ställning så att den passar för just dina  
behov. Flera av våra komponenter  
finns tillgängliga i både aluminium  
och i stål samt i olika mått. 
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PRODUCT MADE BY MONZON

TMSTÄLLNINGSPAKET
Komplett byggställning med fackverksräcken för alla typer av jobb, målning, 
bygg & putsning. Enkel, snabb och säker! 
Flexibel byggnadsställning med lastkapacitet upp till 
Lastklass 5, 4,5 kN/m2. MonZon NO LIMIT™ Aluminium 
byggställning ger dig obegränsade möjligheter med 
stor flexibilitet höjdmässigt, hög hållfasthet och 50 cm 
mellan infästningarna!

I detta ställningspaket så är alla delar i aluminium, 
såsom: ramar, spiror, horisontalstag, dubbelräcken, 
diagonalstag samt psi-bommar. Detta gör att vikten på 
dom delar som hanteras mest reduceras med upp till 
49%, antalet komponenter reduceras med upp till 26%, 
monteringstiden reduceras med 33% samt lönekostna-
den reduceras med 50% mot vår  
motsvarande äldre version i stål,  
MonZon MODULAR®. Detta bidrar till  
förbättrad arbetsmiljö, och transpor- 
terna minskas då det går att lasta  
mer material på samma kärra/lastbil. 

RAMSTÄLLNING - PAKET 
NO LIMITTM  
(9 × 6 m med gaveltopp)

RAMSTÄLLNING - PAKET  
NO LIMITTM  
(9 × 4 m)

RAMSTÄLLNING - PAKET 
NO LIMITTM  
(halva villan)

MonZon NOLIMIT™ ramställning i aluminium är 
alltid 100 cm bred/djup utan konsoler. Alla paket-
varianter är kompletta på så sätt att alla nödvändiga 
ställningsdelar vad gäller stabilitet ingår från början.

Vår senaste ställning med 1.0 meter bredd på 
Aluminium Ramarna gör den till en helt unik  
byggställning.

• Byggställning som väger 50% lägre än  
motsvarande ställning i stål.

• PSI-Ram 100 × 200 cm gör monteringen  
25% snabbare.

• MonZonräcke eliminerar behovet av vertikal 
diagonalstag.

• Dubbla PSI-Plattformar 250 × 50 i glasfiber eller 
aluminium ger en solid och greppande arbetsyta.

• Trapptorn i lättvikt för säker och enkel tillgång 
till båda våningsplanen.

• Kan användas i Lastklass 3 eller 4*, (2.0 eller  
3.0 kN/m2)

• Vid putsningsarbeten eller fönsterbyten lägg 
till konsol 25 och PSI-Deck 25 för ökat avstånd 
mellan byggställningen och husfasaden.

• Paketet finns även som modulställning version  
i stål eller aluminium.

* Gäller endast baspaket.

EN KOMPLETT BYGGSTÄLLNING NO LIMITTM RAMSTÄLLNING

Byggställning MonZon NO LIMIT™ bygger på 3,00 m 
c/c mått. Ställningen kan även breddas med konsoler 
samt även anpassas i höjd med variabel kranskopp-
lingar eller kortare vertialspiror vi tex takarbeten eller 
vid stora variationer i marken.

Ram- och Modulställningen är utvecklad, kontrol- 
lerad och certifierad i Sverige, vilket säker ställer  
högsta kvalitet och 10 års garanti.
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MODULSTÄLLNING - PAKET  
NO LIMITTM  
(9 × 6 m med gaveltopp)

MODULSTÄLLNING - PAKET  
NO LIMITTM  
(9 × 4 m)

MODULSTÄLLNING - PAKET  
NO LIMITTM  
(halva villan)

MonZon NOLIMIT™ modul byggställning i stål 
eller aluminium kan levereras i olika bredder 
(djup). Alla paketvarianter är kompletta på så 
sätt att alla nödvändiga ställningsdetaljer vad 
gäller stabilitet ingår från början. Dessutom 
medföljer våra MonZonRäckenTM i standard 
och proffspaketen.

• Byggställning som väger 50% lägre än 
motsvarande ställning i stål.

• Trapptorn i lättvikt för säker och enkel 
tillgång till båda våningsplanen.

• Kan användas i Lastklass 3 eller 4*,  
(2.0 eller 3.0 kN/m2)

• Vid putsningsarbeten eller fönsterbyten 
lägg till konsol 25 och PSI-Deck 25 för 
ökat avstånd mellan byggställningen och 
husfasaden.

• Paketet finns även som ramställning  
version i aluminium.

* Gäller endast baspaket.

BYGGTRAPPA NO LIMITTM 
GÖR DITT ARBETE SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE
Byggtrappor används ofta som tillfällig tillträdesled till byggarbets-
platser. Särskilda krav ställs på dem när det gäller säkerhet, flexibel 
konstruktion och effektivitet. 

Torn med våningsplan och trappa kan byggas i samma riktning eller 
endast trappor motsatta riktningar. Vi föredrar den motsatta versionen 
eftersom den ger mer utrymme när du går i trappan. 

DEN FRISTÅENDE BYGGTRAPPAN KAN ENKELT LYFTAS OCH FLYTTAS 
RUNT PÅ BYGGARBETSPLATSEN MED HJÄLP AV KRAN. 

Modulställningen är utvecklad, kontrollerad och certifierad i Sverige, 
vilket säkerställer högsta kvalitet och 10 års garanti.

BYGGTRAPPA NO LIMITTM (2 m)
Byggtrappa på plats som tillträdelseled fri-
stående, eller åtkomst till byggnadsställning, för 
säker materialtransport och som en flyktväg.

• 100% i Aluminium!

• Byggtrappan är godkänd enligt AFS 
2013:4.

• Tilläggs- eller integrerad åtkomsttrappa 
för säker åtkomst

• Systemkompatibla trappor av aluminium

• Bärförmåga 150 kg/m²

• Lastklass 3

• Bredd 0,75 m

• Trappsteg höjd: 20 cm

1. BASPAKET 

Spiror, O-horisonter, sparklister, diagonaler och 
PSI-plank är tillverkade i stål.

2. STANDARDPAKET

Som baspaketet men där spiror, O-horisonter, 
sparklister, diagonaler, MonZonräcket™ och 
PSI-plank är tillverkade i aluminium.

3. PROFFSPAKET

Som standardpaket men med säkerhetsbe-
klädnad med MonZon Brickguard™ som är 
den perfekta lösningen för arbetssäkerhet som 
förbättrar allmän säkerhet.

1.

2.

3.

PRODUCT MADE BY MONZON

TM

NO LIMITTM MODULSTÄLLNING

STÄLLNINGSPAKET
EN KOMPLETT BYGGSTÄLLNING
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HÄNGSTÄLLNING
SKRÄDDARSYDDA HÄNGSTÄLLNINGSSYSTEM

PRODUCT MADE BY MONZON

Vi kan leverera helt skräddarsydda hängställningssystem för upphängd  
åtkomst som passar individuella kundspecifikationer till standard åtkomst  
arbetsplattformar för tillgänglighet för en hängande modulställning. 

TM

SÄKERT OCH FLEXIBELT

LÄTT ATT MONTERA

KRÄVER INGA  
SPECIELLA VERKTYG

KAN ANPASSAS TILL DE FLESTA 
FORMER OCH STORLEKAR

Ställningsdelar till NO LIMIT™ 
Du kan använda våra ställningsdelar för att antingen  
komplettera eller utöka din redan befintliga  
byggnadsställning så att den passar för just  
dina behov. Flera av våra komponenter  
finns tillgängliga i både aluminium och  
i stål samt i olika mått. 

Utmanande tidsfrister inom industrin med avstängd till-
gång kräver maximal produktivitet. MonZon NO LIMIT™ 
hängandes underhåll och reparationer plattform kan an-
passas till de flesta former och storlekar - vilket gör den 
till den perfekta lösningen för en mängd olika projekt.

• Komponenter kan enkelt hanteras av en person.

• Kräver inga speciella verktyg att montera.

• Lastkapaciteten sträcker sig från 2kN/m2 till 6kN/m2

• Kan byggas i luften eller på marken och sedan 
hissas på plats.

• Utrustning kan flyttas och ihopmonteras när arbe-
tet fortskrider.

Våra projektingenjörer har tagit fram konstruktioner 
för många olika applikationer, inklusive:

• Broar  •   Militära fartyg
• Pannor •   Gruvor
• Offshore •   Flygplan
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En ställningstrailer bidrar till ett smidigare jobb när du ska transportera och 
montera din ställning. Våra populära MonZon BACK PAC™ ställningstrailers 
är perfekt för snickare, murare och plåtslagare. Köp med FRAME®, MODULAR 
LIGHT® eller NO LIMIT™ - alla i aluminium. 

STÄLLNINGS-
TRAILERN 
MED FLER FÖRDELAR

STÄLLNINGSTRAILER  
FRAME® - RAMSTÄLLNING
Vår mest framgångrika ställningstrailer  
sedan lanseringen 2007. Kommer lastad  
med 0.73 m bredd på Aluminium  
ramställning logist lastad, där allt  
material har sin plats.

• Byggställning som väger 50% lägre än  
motsvarande ställning i stål.

• U-Ram 73 × 200 cm gör monteringen 25% snabbare.
• Dubbelräcken och vertikal diagonalstag ingår.

• Kommer med U-Plattform 307 × 61 i glasfiber som säkras mot  
utlyftning med hjälp av nästa U-Ram, L-bom eller toppstopp.

• Trapptorn i lättvikt för säker och enkel tillgång till båda  
våningsplanen.

• Kan användas i Lastklass 3, (2.0 kN/m2)

• Totalvikten på ställningstrailern är  
1093 kg.

• 10-års garanti på byggställningen!

STÄLLNINGSTRAILER  
NO LIMIT™ - RAMSTÄLLNING
Vår SENASTE Ställningstrailer  
lastad med 1.0 m bredd på  
aluminium ramarna.

• Byggställning som väger 50% lägre  
än motsvarande ställning i stål.

• PSI-Ram 100 × 200 cm gör monteringen  
25% snabbare.

• MonZonRäcken™ eliminerar behovet av vertikal diagonalstag.

• Dubbla PSI-Plattformar 250 × 50 i glasfiber ger en solid och greppande  
arbetsyta.

• Trapptorn i lättvikt för säker och enkel tillgång till båda våningsplanen.

• Kan användas i Lastklass 4, (3.0 kN/m2)
• Totalvikten på ställningstrailern är 

1350 kg.

• 10-års garanti på byggställningen!

STÄLLNINGSTRAILER  
NO LIMIT™ - MODULSTÄLLNING
Vår SENASTE Ställningstrailer lastad med  
1.0 m bredd på modulställning i aluminium.

• Byggställning som väger 50% lägre än  
motsvarande ställning i stål.

• MonZonRäcken™ eliminerar behovet  
av vertikal diagonalstag.

• Arbetsplattformar är helt täckta utan luckor och överlappande plank.

• Dubbla PSI-Plattformar 250 × 50 i Aluminium med integrerad  
lyftspärr och halksäker yta med perforering.

• Trapptorn i lättvikt för säker och enkel tillgång till båda  
våningsplanen.

• Kan användas i Lastklass 4, (3.0 kN/m2)
• Totalvikten på ställnings trailern är 

1350 kg.

• 10-års garanti på byggställningen!

STÄLLNINGSTRAILER MODULAR  
LIGHT® - MODULSTÄLLNING
Vår Ställningstrailer lastad med 0.73 m  
bredd på modulställning i aluminium  
gör den till en helt unik byggställning.

• Byggställning som väger 50% lägre än  
motsvarande ställning i stål.

• MonZonRäcken™ eliminerar behovet av  
vertikal diagonalstag.

• Kommer med U-Plattform 307 × 61 i glasfiber som säkras mot  
utlyftning med hjälp av inplankningslås.

• Trapptorn i lättvikt för säker och enkel tillgång till båda våningsplanen.

• Kan användas i Lastklass 3, (2.0 kN/m2)
• Totalvikten på ställningstrailern är 

1256 kg.

• 10-års garanti på byggställningen!

Gör hanteringen av dina byggnadsställningar enklare med 
en ställningstrailer. Välj själv om du vill köpa en komplett 
ställningsvagn eller om du vill komplettera den med ytter-
ligare lösa delar för ställningssläp, såsom bottenplattor, 
spännband, dubbdäck och trailerlås. Använd din ställ-
ningstrailer för alla dina projekt – året runt.

Arbetsytan blir minst 100 m² oavsett alternativ och allt är 
logiskt packat på trailern. Alla körs med B-körkort och är 
försedda med lätta glasfiberplattformar, dubbelräcken samt 
utvändiga trapptorn. Alla tre alternativen är självklart god-
kända enligt AFS:s senaste regler. 

FÖRDELAR MED EN  
STÄLLNINGSTRAILER:
• Du får alltid alla delar med dig snabbt  

och smidigt

• Du behöver inte lasta av allt från trailern 
direkt, ta delarna du behöver

• Logiskt packande på din trailer

• Godkänd enligt AFS regler

PRODUCT MADE BY MONZON
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TAKSYSTEM
VÄDERSKYDD FÖR DITT BYGGPROJEKT

PRODUCT MADE BY MONZON

Marknaden för väderskydd växer i takt med ökade krav på skyddat underhålls- 
och byggnadsarbete. På MonZon tillverkar vi väderskydd för byggställningar 
som håller måttet och som uppfyller kraven.

VÄDERSKYDD FÖR DITT 
BYGGPROJEKT

BYGG OVAN PÅ DIN 
BYGGSTÄLLNING 

TAKSYSTEM MED MÅNGA 
MÖJLIGHETER

LÄTT, FLEXIBELT & STARKT

SNABB OCH SÄKER 
MONTERING

Takdelar till PROTECT IT™ 
Alla takdelar till våra väderskydd (tillfälliga tak) finns att köpa separat. Vi 
levererar och garanterar en fri spännvidd på upp till 50 meter. Våra lösa 
takdelar kan användas för att komplettera eller utvidga ditt redan befint-
liga väderskydd – eller för att skräddarsy ett utifrån dina behov. Många 
delar finns i både stål och aluminium samt i flera olika dimensioner.

TM

europeiska standarder: SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 
och SS-EN 16508:2015. Tack vare det, kan vind- och 
snölaster hanteras på ett säkert sätt.

ERGONOMISKA OCH MILJÖMÄSSIGA VÄDERSKYDD
Systemet måste vara lätt, flexibelt och starkt för att 
förbättra ergonomiska och miljömässiga aspekter utan 
kompromisser på säkerheten. Driftstopp bör reduceras 
för huvud- och underleverantörer. Fastighetsägare 
och slutanvändare måste skyddas från regn-, snö-, och 
vindskador för att kunna sänka sina kostnader.

Tillsammans med ställningsbyggare och -användare 
från hela världen, har vi hittat problemområden som 
kräver en lösning. Vi har identifierat de krav som bran-
schen ställer på ett tillfälligt väderskyddssystem som 
är redo för framtiden och det är där som våra väder-
skydd tar sitt avstamp.

TYDLIGA KRAV PÅ TAK ÖVER TAK
Kraven var tydliga, ställningsmontörer och användare 
vill endast ha ett system som kan utformas och ana-
lyseras för belastningar enligt gällande svensk och 

VÄDERSKYDD – BYGG OVANPÅ DIN STÄLLNING I 
ALUMINIUM
Våra väderskydd är utrustade med MonZon-räcken™ 
för snabb och säker montering. Monteringen av taksto-
len sker helt skruvlöst tack vare vår innovativa lösning 
MonZon Lås™. Väderskydden går att montera på följan-
de ställningar:

• MonZon NO LIMIT™ (75 & 100)

• MonZon MODULAR® (73 & 109)

• MonZon MODULAR LIGHT® (73)

SÄKRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN MED VÄDERSKYDD
Genom att göra taksektionerna mobila och fjärrstyrda 
med vårt unika manövreringssystem med elektriska 
motorer monterade på en eller flera åkvagnar, sä-
kerställs säkerheten vid öppning och stängning av 
väderskyddet samt vid hantering av materiel innanför 
väderskyddet.

Underhålls- och snöröjningsarbeten kan utföras säkert 
tack vare vårt integrerade fallskyddsystem i taknocken.
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PRODUCT MADE BY MONZON

TMTAKDELAR
KOMBINERA TAKDELAR FÖR DITT BEHOV
Vi levererar och garanterar en fri spännvidd på upp till 50 meter. Våra lösa tak-
delar kan användas för att komplettera eller utvidga ditt redan befintliga väder-
skydd – eller för att skräddarsy ett utifrån dina behov. Många delar finns i både 
stål och aluminium samt i flera olika dimensioner. På varje produktsida väljer 
du vilket mått du vill beställa.

Alla takdelar till våra väderskydd (tillfälliga tak) finns 
att köpa separat. Du hittar takdelar för vårt väder-
skyddssystem i aluminium PROTECT IT™, men även 
stål- och aluminiumrör, fackverksbalkar, kopplingar 
etc. för olika ändamål.

TAKDELAR MED 10 ÅRS GARANTI
Väderskyddet är utvecklat och kontrollerat i Sverige 
samt uppfyller de europeiska krav som finns standardi-
serade i SS-EN 16508.2015. Med det kan vi säkerställa 
att alla våra takdelar håller högsta kvalitet och 10 års 
garanti.

Du kan också välja att köpa ett färdigt takpaket ur vår 
PROTECT IT™-serie – komplett med de delar som du 
behöver!

TAKDELAR 

TAKPAKET 

KEDERDUKAR TILL TAK
KEDERDUKAR TILL GAVEL PERSONLIGT FALLSKYDD

MOTVIKT OCH MARKFÖRANKRING
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TILLBEHÖRBYGGSKYLTAR
UTRUSTA DIN MONZON BYGGSTÄLLNINGTALA OM VEM  

SOM BYGGER Har du en byggnadsställning som du vill utrusta med tillbehör som gör ditt 
arbete både säkrare och mer flexibelt? Här hittar du ett stort utbud av  
ställningsprodukter för olika användningsområden.

Med BILLBOARD™ skyltställ ger du din kommande byggarbetsplats en bra 
start genom att placera en skyltställning som talar om vem som bygger. 
Skyltställning bygger på MODULAR® som i sin tur baseras på världens mest 
sålda ställningssystem. Med skyltställningen kan du utforma din reklamplats i 
stort sett hur du vill. Skyltstället är vindlastberäknad enligt svensk byggnorm 
och är därmed vindtålig.

Vårt utbud av tillbehör innehåller ställningsprodukter som du kan behöva för att utöka dina 
ställningar. Sortimentet av ställningsprodukter består av allt från ställningsdukar och identifie-
ringsfärg till produkter för personligt skydd och ställningsverktyg. Få komplett utrustning till 
dina ställningar med ställningsprodukter av hög kvalitet som håller länge. 

IDENTIFIERINGSFÄRG KRYMPFILM

BOTTENFÖTTER FACKVERKSBALKAR

STÄLLNINGSDUK  
& STÄLLNINGSVÄV MOBILT FALLSKYDD

RÖR & KOPPLINGAR
VÄGGFÖRANKRINGAR  

& FÄSTELEMENT

PERSONLIGT SKYDD
LYFT- & HANTERINGS-

UTRUSTNINGSTÄLLNINGSVERKTYG HÄCKAR

SKYLTSTÄLL BILLBOARDTM 
(8 × 11 m)

SKYLTSTÄLL BILLBOARDTM 
(3 × 4 m)

SKYLTSTÄLL BILLBOARDTM 
(3 × 5 m)

SKYLTSTÄLL BILLBOARDTM 
(5 × 8 m)

PRODUCT MADE BY MONZON
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SCAFFCADTM
KONSTRUKTIONS- OCH BERÄKNINGSPROGRAM

PRODUCT MADE BY MONZON

Innovation och erfarenhet hos MonZon har lett till ett eget utvecklat design-, 
konstruktions- och beräkningsverktyg för internt bruk och för extern använd-
ning av våra kunder och deras intressenter.

TM

För att säkerställa säkerhet och effektivitet på byggarbets-
platsen är välplanerade och utformade byggnadsställning-
ar, väderskydd och tillfälliga tillträdesleder väsentliga.

Genom att involvera vårt team av ingenjörer i ett tidigt skede 
kan MonZon erbjuda lösningar och konceptmodeller som 
säkerställer att arbetet utförs under säkra förhållanden.

På kortaste möljliga tid utför vårt team ställningsmodeller i 
3D och ritningar genom att använda MonZon SCAFFCAD™. 
Verktyget kan med licens också användas av våra kunders 
interna konstruktörer. 

Med vårt unika SCAFFCAD™-verktyg kan 3D-modeller, 
ritningar och materiallistor delas med alla relevanta pro-
jektdeltagare via en länk som visar innehållet i Autodesk 

Viewer. Här kan alla användare interagera runt projektet 
genom att markera detaljer och lägga till kommentarer 
direkt i modellen.

SCAFFCAD™ är en unik plattform som genererar 3D-visua-
liseringar och uppskattade materiallistor (BOM) för stan-
dardutförande av byggnadsställningar och väderskydd.

Designverktyget är snabbt och lätt att använda och kan 
användas av alla utan speciell datorkunskap.

SCAFFCAD™ är specialdesignat för ställningskonstruktö-
rer och ingenjörer från en ställningsmontörs sätt att se på 
själva monteringsförfarandet, vilket påskyndar designpro-
cessen för komplexa projekt och reducerar ledtiderna för 
våra kunder.

Användare kan skapa detaljerade 3D-modeller och expor-
tera materiallistor (BOM), vikter och ritningar, för alla typer 
av applikationer – från fristående och utbredd ställning, till 
tillfälliga broar och tak.

SCAFFCAD™ ger användarna möjlighet att uppleva bygg-
nadsställningar i virtual reality (VR).

Till skillnad från andra VR-applikationer kan SCAFFCAD™ 
användas med standardskärmar så att du kan uppleva en 
”rundtur” genom byggnadsställningen. Flera deltagare kan 
se samtidigt och inga VR-glasögon krävs!

Det är det perfekta verktyget för att visa en konceptmodell 
och byggnadsställning för kunden, så att de kan diskutera 
lösningar och gå igenom designen innan den byggs.

MONZON SCAFFCAD™ PLUG-IN TILL AUTODESK®

• Utforma ditt ställningsprojekt från din .pdf eller 
3D-modell.

• Designa, konstruera, beräkna och verifiera bygg-
nadsställningen och väderskyddet som en hel 
konstruktion enligt kraven från Arbetsmiljöverkets 
senaste krav (2013:4) samt europeiska standar-
derna SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1 och SS-EN 
16508:2015.

• Lägg till snö-, direkt-, punkt- och dödlaster.

• Lägg till en vindbelastningssimulering enligt  
EN-1991-4.

• Verifiera utformningen med tredje gradens 
FEM-analys.

• Få en optimerad materialspecifikation (BOM).

• Beräkning av arbetstid.

• Exportera 2D- och 3D-ritningar till .PDF-, .XLSX-, 
.DWF-, .DWG-, .IAM- och .NWD-filer.

• Designen kan också enkelt delas med andra via en 
länk. Med ett klick kan användare studera 3D-mo-
deller, ritningar och (BOM) i Autodesk Viewer i en 
webbläsare. De kan också utforska och markera 
direkt i modellen och kommentera lösningen, som 
sedan kan granskas av kollegor eller konsulter 
med tillgång till den länkade modellen.

• Design, konstruktion, beräkning och verifiering 
kan göras för alla projekt med FRAME®, MODULAR 
LIGHT®, MODULAR®, NO LIMIT™, PROTECT IT™, 
BILLBOARD™ och EVENT® .

• Vindtunnelsimulering och alla andra belastningar 
tillsammans med Autodesk Robot® gör det möj-
ligt att beräkna både ställning och väderskydd 
enligt EN-1991-4 i enlighet med kraven i SS-EN 
16508:2015.

• En användare license av SCAFFCAD™- 
Design inbegriper en tvådagars- 
kurs och certifiering.

Med SCAFFCAD™ tillhandahåller vi en komplett lösning för ditt ställ-
nings- och väderskyddsprojekt. 

Vindtunnelsimulering och hållfasthetsberäkningar i Autodesk Robot® 
ger dig enkelt alla vindbelastningar enligt EN-1991-4.

Analysera resultatet med SCAFFCAD™ i enlighet med de europeiska 
kraven i SS-EN 16508: 2015.

Byggställnings informations modellering (BIM) är ett nytt sätt att genom informativ 3D-modell ge ställningsentreprenörer, projektörer och bygg-
herrar insikt och verktyg för på ett effektivare och mer proffessionellt projektering av temporära byggnationer.
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MONZON TJÄNSTER

SVENSK KONSTRUKTION

MONZON INGENJÖRSKONST

MonZon tillhandahåller ställnings- och väderskyddssystem i aluminium som  
löser problem och samtidigt ger en torr arbetsmiljö på arbetsplatser jorden 
runt. Vi förstår att varje projekt måste anpassas utifrån de krav som finns och 
att de inte kan stöpas i en och samma form som passar alla.

MONZON TILLHANDAHÅLLER EN HELTÄCKANDE  
LÖSNING FÖR ALLA DINA STÄLLNINGSBEHOV:

• Arbetsställningar för byggare

• Byggnadsställningar för fasadarbeten

• Ställningar för industrier

• Väderskydd

• Dockningssystem för flygplan

• Tillträdesställningar

STÄLLNINGAR OCH VÄDERSKYDD TILL FÖRSÄLJNING
Alla produkter från MonZon uppfyller de högsta stan-
darderna för säkerhet och driftsäkerhet som gör att 
våra aluminiumställningar har ett mycket gott rykte 
jorden runt. På grund av vår globala räckvidd kan vi 
erbjuda skräddarsydda köpalternativ som passar alla 
kunders enskilda ställningsbehov. När du köper en 
ställning från MonZon kan du förvänta dig:

Komponenterna i båda systemen har utvecklats med hjälp av de senaste 3D-CAD-verktygen och FE-analyser har 
utförts under produktutvecklingsprocessen.

• Konkurrenskraftig prissättning på nytt ställnings-
material.

• Inga initiala kostnader vid godkänd kredit.

• Överlägsen kundtjänst.

• Stränga kvalitetskontroller och försäkringspolicyer.

• Regelbunden materialtestning för att uppfylla  
globala krav.

• 10 års garanti på alla aluminiumdelar.

MonZon ser till att en arbetsplats är säker att arbeta 
på genom att garantera säkra, robusta och pålitliga 
lösningar. Låt oss hjälpa dig att hitta en lösning som 
uppfyller dina behov. Om du har frågor som rör köp 
av ställningar är du välkommen att kontakta oss här 
via webbplatsen eller via någon av våra distributörer. 
Våra representanter pratar med dig om dina behov, 
går igenom olika anpassningsalternativ och diskuterar 
finansieringsalternativ.

FE-analys av förbindelsemoment för Horisontal/Spira (My+).FE-analys av Monzonräcke™ (enhetligt fördelad belastning).

ARBETAR DU PÅ EN BYGGNAD MED EN UNIK  
KONSTRUKTION?
Vi kan göra en kundanpassad ställningslösning som 
passar dessa parametrar.

ARBETAR DU MED ETT PROJEKT MED STRIKTA  
OCH RIGORÖSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER?
Vi säkerställer att din ställning uppfyller alla relevanta 
standarder, inklusive SS-EN 12810-1, SS-EN 12811-1,  
SS-EN 16508:2015, AS/NZS 1567.1.2010, AS/NZS 
1567.3.2015, ANSI SC100-5/05, CSA S269.2 och OSHA.

ARBETAR DU PÅ ETT KOMMUNALT PROJEKT I EN  
TÄTBEFOLKAD STADSMILJÖ?
Vi tar fram en ställning som fungerar inom stränga 
utrymmesbegränsningar.

Vi kan vara till hjälp i alla dessa utmanande situationer 
och inte endast för att vårt team med tekniker arbetar 
med kraftfulla verktyg, utan också för att våra team-
medlemmar har unika erfarenheter som ställnings-
montörer. Vi har förståelse för de utmaningar som du 
står inför och vet vad vi kan göra för att hjälpa till att 
lösa de problem som uppkommer gällande ställningar.

BEPRÖVAD INGENJÖRSVETENSKAP
MonZons ingenjörer använder branschens mest av-
ancerade konstruktionsprogram för att utveckla och 
ta fram ställningskonstruktioner och materiallistor, 
inklusive:

• AutoCAD 2D, 3D och 4D.

• AutoCAD-insticksprogram som Revit och BIM för att 
bygga informationsmodeller.

• Autodesk Inventor 3D.

• Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

• SOLIDWORKS för produktkonstruktion och anime-
ringar.

• MonZon SCAFFCAD™ för unika och anpassnings-
bara komponenter, för att ta fram materiallistor, 
arbetstimmar, analysera olika arbets- och snöbe-
lastningar samt vindtunnelsimulering. Integrerar 
med AutoCAD och Autodesk Robot.

Om du vill undersöka hur ett ställningssystem som 
uppfyller alla dina unika behov tas fram är du välkom-
men att kontakta oss eller ringa till ett lokalt kontor 
i din närhet. Sedan pratar vi tillsammans om vilka 
utmaningar du står inför och vilken lösning som skulle 
fungera för dig.

När du köper en ställning från MonZon går du in i en samarbetsprocess med våra yrkeskunniga tillämpnings-
tekniker. Vi vet att arbetet med att ta fram en byggnadsställning är en fin balans mellan erfarenhet, teknik och 
konstruktion. Vi anpassar alla projekt så att de passar dina specifika krav. Våra erfarna tekniker pratar med dig 
om dina specifika ställningsbehov, hur din arbetsplats ser ut och vilka säkerhetskrav som finns. Efter detta samtal 
är vi väl rustade för att utforma och ta fram en komplett lösning som löser dina specifika behov.
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TEKNISK SUPPORT UTBILDNING
Att arbeta med MonZon innebär mycket mer än bara beprövad ställnings- och 
tillgångsutrustning. Det innebär att arbeta med människor som har teknisk 
expertkunskap när det gäller byggnadsställningar och insikt i branschen  
världen över. 

När du köper NO LIMIT™ ställningssystem eller PROTECT IT™ väderskydds-
system får du mer än bara utrustning. Du får också ett heltäckande lära  
känna-program som ett stöd för dig att utnyttja din nya investering till max.

MONZONS TEKNISKA EXPERTKUNSKAP INOM 
STÄLLNINGAR
Vårt nätverk av tekniska experter inom teknisk design 
och tillverkning erbjuder stödjande projektinformation, 
inklusive beräknande programlösningar, bedömning av 
lösningar på plats och rekommendationer.

MONZONS DOKUMENTATION
Vi tillhandahåller aktuella monteringsanvisningar och 
övrigt material som täcker hela omfattningen av vårt 
tekniska team för att stödja våra partners och kunder.

MONZONS TEKNISKA TEAM
Vi tillhandahåller anvisningar på plats och problem lösning 
tillsammans med råd om själva arbetet. Tillsammans 
säkerställer den yrkeserfarenhet och kunskap som våra ex-
perter besitter inom ingenjörskonst och teknik att kunderna 
får absolut maximal produktivitet, hastighet, säkerhet och 
anpassningsbarhet från MonZons komponenter på varje 
enskilt jobb. På förfrågan undertecknar en ingenjör en  
teknisk rapport med konstruktionsberäkningar för att veri-
fiera och garantera konstruktionen. Handla av MonZon och 
du får en livslång investering i tekniskt kunnande, expertis 
och förstklassiga supporttjänster.

Vi levererar inte bara din ställning eller ditt väder-
skydd och lämnar dig att själv fixa resten. Istället 
erbjuder vi ett heltäckande lära känna-program där du 
och dina medarbetare får lära er hur det nya systemet 
ska monteras, användas och demonteras på bästa sätt. 

VAD SOM INGÅR I MONZONS STÄLLNINGS-
MONTERINGSUTBILDNING

I vår ställningsbyggnadsutbildning ingår våra lära  
känna-program som är utformade för att ge dig och 
dina medarbetare den information som ni behöver för 
att på ett säkert och bra sätt använda ert nya system. 

Vi visar bokstavligen hur monteringen av det nya 
systemet ska göras från ruta ett tills allt är klart samt 
förklarar varje steg i monteringsprocessen på ett sätt 
som säkerställer att dina medarbetare kan använda 
systemet på ett säkert sätt. Med MonZons utbildnings-
kurs kan du förvänta dig:

• Anpassade alternativ utifrån dina behov. Dessa lära 
känna-workshops passar inte alla. Istället är de 
specialgjorda utifrån ditt specifika projekt. I utbild-
ningskursen pekar vi på alla unika egenskaper 
som MonZon NO LIMIT™-ställningar eller MonZon 
PROTECT IT™-väderskydd har så att du verkligen 
kan utnyttja deras fulla potential.

• Support på plats oavsett var. Vi skickar regelbun-
det ut utbildare till avlägsna platser i världen för 
att tillhandahålla den support som våra kunder 
behöver och vi kan göra detsamma för dig.

• Vi förbereder våra introduktionskurser på engelska 
så att alla kan vara med från början vilket är viktigt 
på alla arbetsplatser där arbetet pågår. Om dina 
medarbetare kommer från olika länder och talar 
olika språk försöker vi vara behjälpliga med en 
översättare så att du inte behöver oroa dig för att 
en del av medarbetarna går miste om nödvändig 
utbildning. 

Dessutom har både NO LIMIT™ och PROTECT IT™ båda 
ett antal fördelar. För entreprenörer eller projektledare 
som står inför tuffa deadlines är förmågan att snabbt 
montera ställningen eller väderskyddet, sedan demon-
tera det och montera det igen på annat sätt för att klara 
av olika behov ovärderlig. 

Vi förstår dock att det bland dina medarbetare finns 
olika erfarenheter, däribland veteraner och sådana som 
nästintill är nybörjare. Till och med dina erfarna medar-
betare kan sakna kunskap om specifika delar i systemet 
som du har köpt. Det är därför vårt utbildningsprogram 
är en ovärderlig del av paketet som du får när du köper 
en produkt från MonZon.

Alla deltagare får ett utbildningscertifikat.

Lokal tillgång till våra utbildningscentra.


