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Zakres ogólny szkoleń oferowanych przez Layher Sp. z o.o. 
 
Szkolenie nr 1 – BHP rusztowań na budowie (ok. 2 godz.): 
- przepisy prawa dotyczące BHP rusztowań zawarte w polskich rozporządzeniach; 
- przepisy BHP dotyczące rusztowań zawarte w polskich normach PN oraz europejskich PN-EN. 
 
Szkolenie nr 2 – konsekwencje łączenia elementów wytwarzanych przez różnych producentów w konstrukcji 
rusztowania (ok. 2 godz.): 
- m.in. kiedy wystarczy projekt, a kiedy instrukcja montażu; 
- dokumentacja do rusztowań; 
- rozwiązania specjalne Allround dla przemysłu. 
 
Szkolenie nr 3 – „jak przeżyć na rusztowaniu” – ogólne zasady montażu rusztowań bez powoływania się na 
przepisy (dla monterów i użytkowników rusztowań ok. 2 godz.): 
- m.in. poprawne posadowienie, kotwienie, przewieszenia, rusztowania wiszące, komunikacja, rusztowania wolnostojące, 
rusztowania przejezdne Allround, Blitz. 
 
Szkolenie nr 4 - ogólne z montażu naszych systemów (omówienie instrukcji montażu) (po ok. 1 godz. na system): 
- System Allround; 
- System Blitz. 
 
Szkolenie nr 5 – szkolenie produktowe dotyczące systemów specjalnych (informacje ogólne, montaż, tabele 
wytrzymałościowe itp.) (do 2 godz. w zależności od systemu): 
- system dźwigarów mostowych Allround oraz FW; 
- system rusztowań podporowych TG60; 
- system rusztowań przejezdnych FG; 
- systemy dachów Layher (kasetowy, plandekowy) i system osłonowy Protect; 
- systemy Event (sceny, trybuny); 
- akcesoria do rusztowań (dźwigary, złącza, rury, oprogramowanie do uproszczonego projektowania Layplan, Material 
Manager); 
- schodnie (podział ze względu na rodzaj użytkowników i cel zastosowania). 
 
Minimalna grupa szkoleniowa: 8 osób. 
Termin i miejsce szkolenia należy ustalić przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem z  
Działem Technicznym Layher Sp. z o.o. (tel. +48 535 529 437 piotr.rogowski@layher.pl lub krzysztof.ciolek@layher.pl). 
 
Każdy uczestnik (po podaniu danych firmy, nr tel. oraz email) otrzyma po szkoleniu certyfikat z opisanym tematem 
szkolenia oraz indywidualnie rejestrowaną książkę (do wyczerpania zapasów) wydaną przez Layher „Rusztowania Layher - 
praktyczny przewodnik”. 
 
UWAGA: 
Podane w nawiasie czasy dotyczą części teoretycznej (wliczone przerwy). 
Każde ze szkoleń może zawierać również część praktyczną. Ze względu na to, iż dysponujemy na miejscu salą 
szkoleniową, elementami rusztowań i przygotowanymi konstrukcjami do szkoleń praktycznych zachęcamy 
Państwa do przyjazdu na szkolenie do naszej siedziby w Siestrzeni. Maksymalna grupa szkoleniowa w naszej 
siedziebie: 16 osób. 
W przypadku szkoleń w innym miejscu (poza naszą siedzibą) będziemy ograniczeni w części praktycznej do 
materiału rusztowaniowego udostępnionego przez Państwa bądź tego co będziemy mogli przywieźć małym 
samochodem dostawczym lub w konsekwencji brak części praktycznej. 
Na szkoleniach w naszej siedzibie zapewniamy bezpłatny catering. 


