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Ny Spacefiller fra Nordic Platform høster både international interesse og dansk anerkendelse.

Stilladsleverandøren Nordic Platform er blevet kendt 
internationalt for deres kompositdæk. Produktet blev 
oprindeligt udviklet til det danske marked, men det er de 
udenlandske markeder, som for alvor har taget produktet 
til sig. Her er interessen markant, og på den nyligt afvik-
lede Bauma 2016 i München tiltrak den danske stand sig 
stor opmærksomhed.

Med på messen havde Nordic Platform også et nyt pro-
dukt i form af Spacefiller. Det er helt basalt en skinne 
udført i polypropylen, der er en syntetisk fiber. Skinnen 
er specielt designet til at lukke de huller, som er mellem 
stilladsdækkene. Der findes allerede andre mærker og 
modeller på markedet, men Spacefiller byder dem op til 
dans med sin meget lave vægt
kombineret med stor styrke.

- Det virker måske som en meget lille ting, men i vores 
branche er det stort. Spacefiller vejer et kilo per meter og 
er det letteste overgangsstykke, der findes på markedet, 
og den har allerede skabt stor interesse internationalt, 
siger Per Mose Jakobsen, adm. direktør i Nordic Platform.

Mellemstykkerne leveres i seks meters længde, hvoref-
ter det er op til kunden selv at save dem til i de ønskede 
længder. Der sker let med en almindelig fukssvans. Med 
et Ø10 millimeter bor er der hurtigt udført huller til de 
tilhørende stropper, som fastgør stykket til stilladset.

Meget simpelt
Under messen kom en gruppe medlemmer fra danske 
Stilladsklubben på besøg på standen, og i modsætningen 
til mange andre gæster - men helt i produktets ånd - tog 
de fat i produkterne og håndterede dem, som var de på en 
byggeplads. Dommen er ikke til at tage fejl af.

- Det er nemt, det er simpelt, og det virker.
Det er ikke atomfysik, men det skal det heller ikke være, 
siger Thomas Strømsholt, bestyrelsesmedlem i Stillad-
sklubben.

Han har noteret sig, at der findes et lignende system på 
markedet allerede, men det kræver en håndtering af flere 
koblinger, og det er ikke hensigtsmæssigt, mener han.

- Samtidig kan Spacefiller skæres til, som man vil. Det 
kan ikke være meget mere simpelt. Og så er det dejligt, at 
man har en producent, som lytter til de udfordringer, som 
stilladsarbejderne står med, og gerne vil indgå i en dialog 
om løsninger, siger Thomas Strømsholt.
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 Det virker måske som en 
meget lille ting, men i
vores branche er det stort. 
Spacefiller vejer et kilo per 
meter og er det letteste 
overgangsstykke, der findes 
på markedet, og den har 
allerede skabt stor interesse 
internationalt.

Per Mose Jakobsen
adm. direktør i Nordic Platform

Skinnen kommer i længder på seks meter og kan tilpasses i længden 
med en håndsav. De fastgøres nemt med stropper.  
Foto: Kim Ebbesen.

Spacefiller hedder det nye overgangsstykke til stilladser fra

Nordic Platform. Foto: Kim Ebbesen.


