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SCAFOM-RUX
SVERIGE
DIN PARTNER FÖR UTHYRNING OCH 
FÖRSÄLJNING AV BYGGNADSSTÄLLNINGAR  

STRONGER. TOGETHER.
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SCAFOM-RUX I SVERIGE

På Scafom-rux får du stöd av ett team med 50 års erfarenhet av tillverkning, försäljning och 
uthyrning av högkvalitativa ställningar och stödsystem. Tillsammans gör vi dina projekt 
framgångsrika genom att tillhandahålla följande:

■	 Högkvalitativa ställningslösningar som är certifierade för säker användning på byggarbetsplatser 
och industrianläggningar.

■	 Flexibel uthyrning av ställningar, alternativ för hyra och köp eller utbyte av din nuvarande utrustning.
■	 Tekniskt stöd från utformning av nya ställningskomponenter som är anpassade till dina individuella 

behov till tekniska ritningar och konsultation.
■	 Utbildningar för ställningsbyggare och ingenjörer som förbättrar byggtiden och säkerheten.
■	 Utmärkt kundservice oavsett när du behöver den. Från att hitta den bästa lösningen för dig när du 

snabbt behöver ett alternativ till dina ursprungliga planer till kortsiktiga leveranser av material. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

■	 Introduktion Scafom-rux  02 - 03
■	 Försäljning och uthyrning av byggnadsställningar   04 - 05 
■	 Ställningslösningar  06 - 09 

■	 Starkare tillsammans 10 
■	 Hur du hittar oss     11
■	 Kontaktuppgifter     12

  SCAFOM-RUX 
STÄLLNINGSLÖSNINGAR 
OCH TJÄNSTER
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Oavsett om du planerar ett bygg-, industri- eller infrastrukturprojekt är ett krav alltid detsamma: 
du måste kunna lita till 100 procent på kvaliteten och säkerheten hos de ställningsystem som 
används. Certifikat och godkännanden som våra produkter har fått från erkända institut ger dig 
denna säkerhet.

STRONGER. TOGETHER.

Kvaliteten och 
överensstämmelsen med de 
högsta säkerhetsnormerna för 
Scafom-rux ställningsystem 
har bekräftats av bland annat 
följande institut: 

DIBt 

National
Technical 
Approval1

Date:
Reference:

30.03.2016 I37-1.8.22-69/15

Deutsches 
Institut 

für 

Bautechnik 

Approval body for construction products and types of 

construction

Construction audit body

An institution under Public Law jointly advocated by 

the Federal Government and the States

Member of EOTA, UEAtc and WFTAO

              

Authorisation number:

Validity period

Z-8.22-869

from: 9. April 2016

until:   9. April 2021

Applicant:
Scafom Holding BV

De Kempen 5 

6021 PZ BUDEL 

NETHERLANDS

Subject of approval: 

Modular Scaffold system “RINGSCAFF"

This above mentioned approval subject is hereby officially building inspectorate authorized. 

This National Technical approval document comprises 22 pages plus Annex A (page 1 to 4), 

Annex B (page 1 to 62), Annex C (page 1 to 4) and Annex D (page 1 to 8).

The approval subject was granted for the first time on March, 5th 2001 a National Technical 

Approval.

DIBt | Kolonnenstraße 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

1. Translation of the original German version, not authorised by the Deutsches Insitut für Bautechnik

05.01.2016 I 37.1-1.8.22-37/12 

Z-8.22-901

5. Januar 20165. Januar 2021

Scafom-rux HoldingDe Kempen 5 6021 PZ BUDEL NIEDERLANDE

Modulsystem "RINGSCAFF-V"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 24 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 2), 

Anlage B (Seiten 1 bis 101), Anlage C (Seiten 1 bis 4) und Anlage D (Seiten 1 bis 12). 

Der Gegenstand ist erstmals am 27. Juli 2005 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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SCAFOM-RUX I SVERIGE

UTHYRNING OCH 
FÖRSÄLJNING 
AV STÄLLNINGAR

SCAFFOLD SALES
 
Med en Scafom-rux-produkt investerar du inte bara i dina nästa projekt, utan även i framtiden. 
Du kommer att kunna använda den i årtionden och för ett stort antal tillämpningar och 
branscher. Detta garanteras av den enastående mångsidigheten hos våra ställningsystem 
och den högkvalitativa produktionsprocessen. Godkännandet från RISE garanterar också 
att de aktuella svenska säkerhetsnormerna uppfylls. 

UTHYRNING AV BYGGNADSSTÄLLNINGAR

Förutom försäljning av byggnadsställningar erbjuder Scafom-rux även uthyrning av 
byggnadsställningar på flexibla villkor. Våra globala hyresflottor omfattar över 85 000 ton 
ställningsmaterial för att säkerställa att vi alltid kan erbjuda våra kunder de bästa, mest 
attraktiva och flexibla lösningarna.
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STRONGER. TOGETHER.

KÖPA ELLER HYRA STÄLLNINGSMATERIAL
 
När du planerar att göra ett inköp bör du kanske i stället överväga att hyra i stället, om du 
inte har gjort det än. Det finns dock ingen formel för om ställningshyra eller köp är rätt val 
för dig, så professionell rådgivning är desto viktigare.

Skall du starta upp en ny materialgård, bestycka ett projekt eller öka verksamheten? Då kan 
vi alltid erbjuda en skräddarsydd hyreslösning som passar dina behov.
Det är inte längre självklart att köp slår hyra:

■	 INGEN INITIAL INVESTERING

■	 LÄGRE, RÄNTEFRIA OCH FÖRUTSÄGBARA KOSTNADER

■	 FLEXIBILITET ATT ÖKA ELLER MINSKA VID BEHOV

■	 MÖJLIGHET ATT KÖPA LOSS MATERIALET TILL ATTRAKTIVT PRIS

Skanna QR-koden för mer information om uthyrning av byggnadsställningar. 
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SCAFOM-RUX I SVERIGE

  RINGSCAFF 
MODULÄRA STÄLLNINGAR 
Oavsett vilket projekt som står på din agenda ger Scafom-rux modulära ställningar RINGSCAFF 
dig maximal flexibilitet. RINGSCAFF-anslutningen gör inte bara monteringen och demonteringen 
av din ställning särskilt enkel, utan sparar också mycket värdefull tid. Systemet består endast 
av några få grundkomponenter som är lätta att förvara. RINGSCAFF är certifierat av erkända 
myndigheter över hela världen, t.ex. RISE, DIBT, AFNOR, AENOR och LNEC, och är ett högkvalitativt 
modulärt ställningsystem som gör att du kan arbeta säkert i årtionden med knappt några 
underhållskostnader. 

RINGSCAFF 
NYCKELFAKTA 
Ibland behöver man bara fakta. Här är de: Scafom-rux levererar det modulära RINGSCAFF-
ställningssystemet i metriska, brittiska och 07-mått. Ytterligare tekniska detaljer är följande: 

■	 Ståldäck med en bärförmåga på upp till 6,0 kN/m2 gör det möjligt att lagra mer än 600 kg 
byggmaterial på en enda kvadratmeter av en RINGSCAFF-ställning * 

■	 Varje RINGSCAFF-koppling kan bära upp till 6,7 ton (66 kN). 
■	 Tillverkad av varmförzinkat stål för längre livslängd 
■	 Kompatibel med andra byggnadsställningar på marknaden 
■	 Internationellt certifierade och granskade 
 av externa myndigheter 

*Alla belastningar som anges i detta marknadsföringsmaterial är referensvärden.
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STRONGER. TOGETHER.

OSLAGBART 
MÅNGSIDIG
När du monterar en ställning måste du tänka på olika saker 
beroende på var den ska användas. Inom sjöfartsindustrin har 
man ofta att göra med små materialåtkomster och oregelbundna 
former. I industrianläggningar byggs ställningar runt rör och 
man måste hålla snäva tidtabeller. RINGSCAFF-användare över 
hela världen klarar av de mest varierande utmaningar inom alla 
tänkbara sektorer, t.ex. 

Olja och gas 

Off-shore

Kraftverk

Sjöfarten 

Byggnation och renovering

Infrastruktur

Gruvdrift

Kemiska anläggningar
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SCAFOM-RUX I SVERIGE

HÖGKVALITATIV 
PRODUKTION

Att driva våra egna produktionsanläggningar är det bästa sättet att se till att vi kan leverera 
våra ställningsanläggningar till dig med högsta kvalitet. Samtidigt hålls leveransvägarna så 
korta som möjligt, så att du alltid har enkel och snabb tillgång till våra ställningsprodukter.

CERTIFIERAD PRODUKTIONSPROCESS

Vår kvalitetssäkringsprocess börjar med valet av certifierade råvaror och fortsätter genom hela 
produktionskedjan tills varorna lastas säkert för leverans och transport. Detta innebär att du alltid 
får produkter av konstant hög kvalitet - oavsett från vilken av våra fem fabriker din beställning 
kommer. Detta bekräftas regelbundet genom interna och externa inspektioner av våra produkter 
och vår produktion. 

URVAL AV RÅMATERIAL  PRODUKTION  GALVANISERING  

  KONTROLL  PROVNING  FÖRPACKNING  TRANSPORT  
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STRONGER. TOGETHER.

SOM FINNS  
RUNT OM I VÄRLDEN 
Våra totalt fem fabriker ligger i Belgien, Polen, Rumänien och Kina. 
Detta gör att vi kan hålla våra leveransvägar så korta som möjligt och 
alltid ge dig enkel och snabb tillgång till våra ställningsbyggprodukter.  

Scafom-rux produkter tillverkas enligt europeiska standarder på 
alla våra produktionsanläggningar världen över. Våra certifierade 
och kompetenta team i våra fabriker ser till att både manuella 
och automatiserade produktionssteg alltid följer de högsta 
kvalitetsstandarderna. På så sätt får vi den bästa produkten för att 
göra ditt arbete med ställningar så säkert och effektivt som möjligt. 
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SCAFOM-RUX I SVERIGE

Oavsett om du är ansvarig för att sätta upp ställningen eller för att fatta affärsbeslut - Scafom-
rux produkter och tjänster erbjuder dig avgörande fördelar både på användarsidan och ur 
kommersiell synvinkel. Dessa sträcker sig från certifiering av våra produkter för säker användning 
i olika typer av industrier till snabba svar och reaktioner på dina förfrågningar. 

PARTNERS 
I BYGGNADSSTÄLLNINGAR.
Ett högkvalitativt byggnadsställningssystem hjälper dig att genomföra ditt projekt på ett 
framgångsrikt sätt. Det är dock minst lika viktigt att du med tillförsikt kan möta alla utmaningar 
som kommer i din väg. Med Scafom-rux vid din sida kan du lita på ett starkt och förtroendefullt 
partnerskap. Det kan hända att ett plötsligt problem uppstår på din projektplats och att du 
snabbt behöver ytterligare material. I sådana fall kan du alltid räkna med vårt stöd. 

STÖD I ALLA FRÅGOR
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STRONGER. TOGETHER.

HUR DU HITTAR OSS!! 

UTHYRNING OCH FÖRSÄLJNING

Scafom-rux Sverige 
Lextorps industriväg 7, 
443 41 Gråbo Sverige 
T.  +46 (0)706 965 830 
E.  team.sweden@scafom-rux.com 
www.scafom-rux.se

SCAFOM-RUX SVERIGE

Scafom-rux

Stockholm



SCAFOM-RUX 
DIN PARTNER INOM BYGGNADSSTÄLLNINGAR 

Scafom-rux är en tillverkare, distributör och uthyrningsleverantör av förstklassiga ställningslösningar. 
Hela vårt team är dedikerat till att förstå behoven och kraven hos ställningsarbetare inom 
byggbranschen och industrier som olja och gas, varvsindustri, gruvdrift, kemisk industri med mera. 
Kompletterat med ytterligare tjänster som professionell utbildning eller teknisk teknik kan vi ge råd 
och expertis för att hitta den bästa möjliga lösningen för varje ställningsbyggnadsprojekt över hela 
världen.  

För mer information om Scafom-rux, våra ställningsprodukter, projekt och tjänster, 
besök www.scafom-rux.se eller vår YouTube-kanal www.youtube.com/c/scafom-rux-scaffolds. 

SCAFOM-RUX I SVERIGE

STRONGER. TOGETHER.

SCAFOM-RUX.SE

DINA KONTAKTPERSONER

Tobias Persson 
(Operational Director) 
T.  +46 706 96 58 30
tobias.persson@scafom-rux.com 

Anders Olausson  
(Managing Director) 
T.  +46 762 44 78 96
anders.olausson@scafom-rux.com 

Scafom-rux Sverige 
Lextorps industriväg 7, 443 41 Gråbo Sverige
Tel. +46 (0)706 965 830 
E-mail team.sweden@scafom-rux.com  


