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Szanowne Czytelniczki, szanowni Czytelnicy!

Nowe wydanie Informatora technicznego PERI ukazuje się w jubileuszowym, 50. roku 

istnienia Firmy. PERI zostało założone przez Artura Schwörera i jego żonę Christl w 

1969 roku. Ze skromnych początków Firmy powstało jedno z największych przedsię-

biorstw w branży deskowań i rusztowań.

Siłą napędową i podstawą tej wyjątkowej historii sukcesu był i jest jasny cel, którym 

żyjemy w PERI od dnia powstania i którego nigdy nie straciliśmy z oczu w trakcie 

 całej naszej działalności: przy pomocy naszych produktów i systemów chcemy w 

 znaczący sposób przyczyniać się do sukcesu naszych klientów. To jest nasza misja 

oraz inspiracja. Najlepsza pod każdym względem obsługa klienta. Każdego dnia.

Na kolejnych stronach przedstawiamy Państwu informacje o naszych produktach, 

systemach i usługach, dzięki którym spełniamy swoją obietnicę. Prezentujemy 

 również szerokie spektrum projektów, które z sukcesem zrealizowaliśmy na całym 

świecie wspólnie z naszymi klientami. Otrzymujecie Państwo od nas z jednego 

 źródła: deskowania, rusztowania i komplesową ofertę usług. Wszystko w PERI jest 

ze sobą zharmonizowane i dokładnie dopasowane do indywidualnych oczekiwań, 

 jakie nam Państwo stawiacie.

Nasza branża szybko się zmienia. Chcielibyśmy razem z Państwem kształtować 

przyszłość tak pomyślną, jak to jest tylko możliwe. Ważnym jest dla nas odpowie-

dzialne, długoterminowe partnerstwo. Na kolejnych stronach tego Informatora 

przedstawiamy rozwiązania, jakie oferujemy, by zapewnić sukces Państwa projek-

tom i długofalowy Państwa firmom.

Życzymy Państwu ciekawej, inspirującej lektury, mając nadzieję na wspólne sukcesy 

w przyszłości.

Z poważaniem

Dr Fabian Kracht Alexander Schwörer Leonhard Braig



4

PRZEDSIĘBIORSTWO

SYSTEMY I USŁUGI

 32 Deskowania ścienne
 34 MAXIMO

 36 TRIO

 38 DOMINO

 40 LIWA

 42 VARIO GT 24

 44 RUNDFLEX

 46 GRV, Zastrzały RS, Technika 

uszczelnień

 48 Kozioł oporowy SB

 

 50 Deskowania słupów
 52 QUATTRO, TRIO

 54 LICO, VARIO GT 24

 56 RAPID, SRS

 58 Deskowania stropowe
 60 SKYMAX

 62 SKYDECK

 64 GRIDFLEX

 66 MULTIFLEX,  SKYTABLE

 68 VARIODECK, Stoły stropowe na 

wymiar, Osprzęt

 70 Deskowania uniwersalne
 72 DUO

 74 Deskowania specjalne
 76 Deskowania przestrzenne

 78 UNO +

 6 Kilka słów o PERI

 80 Rusztowania podporowe
 82 Podpory stropowe PEP Ergo,

  Podpory stropowe PEP Alpha 2

 84 Rusztowanie podporowe PD 5, 

Rusztowanie podporowe PD 8

 86 Podpora stropowa MULTIPROP, 

Wieża stosu ST 100

 88 Wieża podporowa PERI UP Flex 

MDS K, Wieża podporowa PERI 

UP Flex

 90 Podpora wysokonośna PERI UP 

Flex HD, Podpora wysokonośna 

HD 200

 92 Rusztowania roboczo- 
zabezpieczające

 94 Rusztowanie fasadowe  

PERI UP Easy

 96 Platforma robocza PERI UP Flex

 98 Rusztowanie podwieszane  

PERI UP Flex,  

Przewieszenia PERI UP Flex

 100 Rusztowania zbrojarskie  

PERI UP Flex

 102 System kratownicowy LGS  

PERI UP Flex

 104 Rozwiązania indywidualne

 106 Technika dostępu
 108 Schodnia PERI UP Flex 75

 110 Schodnia PERI UP Flex 100/125

 112 Systemy pomostów
 114 Pomost składany FB 180, Pomost 

roboczy ASG

 116 Pomost roboczy CB, Pomost 

 szybowy BR

 118 System pomostów SCS

 120 Szynowy system wspinania RCS

 122 Platforma przeładunkowa RCS MP, 

Osłony LPS

 124 System samoczynnego wspinania 

ACS

 126 ACS Core 400

 128 Budownictwo inżynieryjne
 130 Zestaw inżynieryjny VARIOKIT

 132 VARIOKIT do bud. mostowego

 134 Wysokonośna wieża VST, 

 kratownica VRB

 136 Modułowy zestaw rusztowań 

 podporowych ALPHAKIT

 138 VARIOKIT do bud. tunelowego

 140 Stalowe urządzenie przejezdne do 

bud. tunelowego

 142 Akcesoria i osprzęt 
 budowlany

 144 Komponenty

 146 Bezpieczeństwo i logistyka

 148 Dźwigar deskowaniowy GT 24, 

Dźwigar deskowaniowy VT 20

 150 Płyty poszycia, Środki antyadhe-

zyjne

 152 Usługi
 154 Doradztwo techniczne

 156 Building Information Modeling

 158 Zarządzanie projektem

 160 Szkolenia i warsztaty, Obsługa 

 logistyczna

 162 Serwis materiałów

 164 Oprogramowanie i aplikacje
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PROJEKTY REFERENCYJNE

 170 Budynki 
 wielokondygna cyjne

 172 Osiedle „Viertel Zwei-Rondo“, 

Wiedeń, Austria

 174 Kompleks handlowy „Panorama 

City III“, Bratysława, Słowacja

 176 Budynek biurowy Kopp, 

 Emerkingen, Niemcy

 178 Gminny Ośrodek Kultury 

  i Edukacji w Antinkangas, Raahe, 

Finlandia

 180 Budynek mieszkalno-handlowy 

„Ypsilon“, Ulm, Niemcy

 182  Budynki wysokie i wieże
 184 Young Towers, Tel Awiw, Izrael

 186 Kompleks handlowy Maakri- 

Kvartal, Tallinn, Estonia

 188 Wieżowiec-ogród Aglaya, Ritsch 

Rotkreuz, Szwajcaria

 190 Lakhta Center, Sankt Petersburg, 

Rosja

 192 Generali Tower, Mediolan, 

  Włochy

 194 Möbius Tower, Bruksela, Belgia

 196 Mercury Tower, St. Julians, Malta

 198 JACX, Nowy Jork, USA

 200 Hotel NHOW, Amsterdam/RAI, 

Holandia

 202  Obiekty kulturalne
 204 Muzeum Wiktorii i Alberta, 

 Dundee, Wielka Brytania

 206 The Mandel Institute of Leader-

ship, Jerusalem, Izrael

 208 Kasyno i centrum kongresowe, 

Cap d’Agde, Francja

 210 Chadstone Shopping Centre, 

 Melbourne, Australia

 212 Katedra w Kazaniu, Rosja

 214 Muzeum II Wojny Światowej, 

Gdańsk, Polska

 216 National Veterans Memorial and 

Museum, Columbus, Ohio, USA

 218 University of Technology, Sydney, 

Australia

 220 Bee’ah Headquarters, Sharjah, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

 222 Mahatma Mandir, Gandhinagar, 

Indie

 224  Budownictwo 
 infrastrukturalne

 226 Mersey Gateway, Wielka Brytania

 228 Nowy most Pumarejo, 

 Barranquilla/Atlántico, Kolumbia

 230 Most drogowy M-8, obwodnica 

m. Szczecinek, Polska

 232 Most Fjordforbindelsen 

 Frederikssund, Dania

 234 Wiadukt autostradowy Las 

 Truchas, Nayarit, Meksyk

 236 Nowy most Champlain Bridge, 

Montreal, Kanada

 238 Most autostradowy Podvis, 

 Kiczewo, Macedonia Północna

 240 Stacja kolejowa „Porta del Sud“, 

Neapol Afragola, Włochy

 242 Port lotniczy Istanbul Airport, 

  Turcja

 244 Stacja metra Plaza de Armas, 

Santiago, Chile

 246 Terminal promowy Gazenica, 

 Zadar, Chorwacja

 248 Budynek techniczny Hongkong- 

Zhuhai-Macao Bridge (HZMB), 

Chiny

 250 Tunel Marieholm, Göteborg, 

Szwecja

 252 Tunel dla pieszych, Neplachov, 

Czechy

 254 Tunel portowy, Bremerhaven, 

Niemcy

 256 Tunel autostradowy E 75 koło 

 Manajle, Serbia

 258  Budowle hydrotechniczne
 260 Elektrownia wodna Laúca, Angola

 262 Oczyszczalnia ścieków, Korneu-

burg, Austria

 264 Wieża ciśnień, Gasperich, 

 Luksemburg

 266 Śluza na Mozeli, Trewir, Niemcy

 268  Budynki przemysłowe
 270 Kompleks rafineryjno-petroche-

miczny, Johor, Malezja

 272 Park zbiorników OTMS Saldanha, 

Republika Południowej Afryki

 274 Linia technologiczna do produkcji 

acetylenu, BASF Ludwigshafen, 

Niemcy

 276 European Spallation Source (ESS), 

Lund, Szwecja

 278 Gulf Coast Petrochemicals 

 Project, Baytown, Teksas, USA

 280 Nowa linia do wypału klinkieru, 

cementownia HeidelbergCement, 

Schelklingen, Niemcy

 282 Budowle modernizowane
 284 Remont budynku bramnego, 

 zamek Neuschwanstein, Füssen, 

Niemcy

 286 Remont mostu Willemsbrug, 

 Rotterdam, Holandia

 288 Renowacja tamy, Kružberk, 

  Czechy

 290 Olympiaturm, Monachium, 

  Niemcy



6

Jesteśmy
Produkty PERI mają usprawniać pracę na budowach naszych klientów, czynić 

ją bezpieczniejszą oraz bardziej opłacalną. To nasza misja, inspiracja i siła napę-

dowa naszego sukcesu.

Od 50 lat marka PERI oznacza najnowocześniejszą technologię, innowacyjność 

oraz bycie blisko klienta. Dzięki przedsiębiorczemu myśleniu, wiarygodności 

oraz naszemu zaangażowaniu staliśmy się jednym z wiodących producentów 

i usługodawców na rynku deskowań i rusztowań.

Jesteśmy PERI. Niezależnym, rodzinnym przedsiębiorstwem z silną, dojrzałą 

oraz wyjątkową kulturą i wartościami, które określają sposób naszej współpracy 

oraz ducha PERI.
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Budowanie to kształtowanie.
Towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia.
My, w PERI, nie budujemy sami.
My pomagamy budować.
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Nasza tożsamość

„Najlepsza obsługa klienta” – to dewiza, która nam przyświeca każdego dnia. 

Jako nowoczesne przedsiębiorstwo rodzinne o szczególnej kulturze zaliczamy 

się dzisiaj do grupy wiodących przedsiębiorstw w branży deskowań 

i rusztowań.

Jesteśmy z tego dumni. Nasza unikalna kultura jest fundamentem sukcesu 

ekonomicznego. Ten sukces nie byłby możliwy bez niesamowitego wkładu 

wielu ludzi. Jego podstawą jest wzajmne zaufanie i szacunek.

Sukces nigdy nie jest oczywisty, lecz trzeba na niego pracować każdego dnia 

od nowa. Nasze wartości oraz jasna strategia tworzą podwaliny sukcesu 

PERI w przyszłości. 

Rodzinne przedsiębiorstwo 
 zorientowane na wartości.
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Do czego dążymy:

Nasza wizja
Chcemy być wiodącym partnerem dla zastosowań 
deskowań i rusztowań na całym świecie.

Co reprezentujemy:

Nasza misja
Sprawiamy, że praca na budowie jest bardziej opłacalna, 
szybsza i bezpieczniejsza. Najlepsza obsługa klienta jest 
dewizą, którą kierujemy się każdego dnia.



Dealer and Offices
Subsidiaries
18.09.2018
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Mówimy Twoim językiem.
Wszędzie na świecie.

■■ Krajowe spółki-córki PERI
■■ Biuro lub przedstawicielstwo handlowe



Dealer and Offices
Subsidiaries
18.09.2018
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Światowa obecność oznacza dla nas w PERI jedno: na rynkach, 

na których jesteśmy obecni, chcemy być jak w domu. Mocno 

 zakorzenieni i od razu na miejscu. Jesteśmy przekonani, że tylko 

w taki sposób możemy dokładnie poznać i zrozumieć swoich 

klientów i ich potrzeby.

Z tego powodu jesteśmy obecni w ponad 70 krajach. Niejedno-

krotnie z wieloma oddziałami i dodatkowymi biurami handlowymi. 

I stale poszerzamy naszą działalność.

Ponad 145 centrów logistycznych oferuje potrzebny materiał 

 deskowaniowy i rusztowaniowy w sposób, w jaki oczekują tego 

nasi klienci: niezawodnie, wydajnie oraz „just in time”.

Europa

1969 Niemcy

1974 Szwajcaria, Francja

1975 Hiszpania

1979 Belgia / Luksemburg, Holandia

1983 Włochy

1989 Wielka Brytania

1990 Węgry

1992 Czechy, Austria

1993 Finlandia, Polska, Dania, Norwegia, 

Szwecja

1994 Portugalia

1996 Rumunia, Słowacja

1999 Grecja

2000 Ukraina, Bułgaria

2002 Estonia, Litwa

2003 Łotwa, Serbia

2004 Chorwacja

2006 Rosja

2007 Białoruś

2018 Irlandia

Ameryka Północna i Południowa

1982 Stany Zjednoczone

1995 Kanada

1996 Brazylia, Argentyna, Chile

2003 Meksyk

2008 Panama, Peru

2012 Kolumbia

Afryka

2011 RPA

2012 Algieria

2014 Nigeria

2015 Namibia, Mozambik

2016 Maroko

Azja

1990 Turcja

1991 Singapur, Malezja

1994 Korea

1997 Zjednoczone Emiraty Arabskie

1999 Izrael

2006 Japonia

2007 Kazachstan, Katar, Indie

2013 Arabia Saudyjska, Kuwejt

2014 Filipiny, Liban

2015 Tajlandia, Hongkong

2017 Wietnam, Chiny

2018 Indonezja

 

Oceania

1997 Australia
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Produkty oraz know-how PERI sprawiły, że na całym świecie 
 powstały arcydzieła architektury, budynki mieszkalne oraz 
 biurowce, mosty, tunele i drogi, które łączą ludzi. Jesteśmy  
w domu na budowach całego świata.
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Silnie związani.

W dwóch głównych zakładach wytwarzających deskowania (Weißenhorn) i rusztowa-

nia (Günzburg) wdrażamy światowe standardy produkcji oraz jakości, jakich oczekują 

nasi klienci. To tutaj definiowane są procesy, które następnie stosowane są w naszych 

zakładach produkcyjnych w Indiach, Rosji czy Indonezji.

Wydajna infrastruktura techniczna, najnowocześniejsze metody oraz w pełni zautoma-

tyzowane roboty spawalnicze, jak również kierowanie procesem produkcyjnym według 

strumienia wartości zapewniają na całym świecie doskonałą jakość, dostępność 

 materiału i pewność dostaw. I tworzą konkurencyjne oraz bezpieczne miejsca pracy 

dla wielu ludzi. 

Nasza sieć produkcyjna. 
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Pacemaker.
Z siłą innowacyjności  
i  blisko klienta.

Aby móc zapewnić naszym klientom najwięcej korzyści, jako podmiot wprowadzający innowacje, 

chcemy wskazywać kierunki rozwoju. Niejednokrotnie produkty PERI stawały się źródłem nowych 

impulsów na naszych rynkach. I to się nie zmieni. Siła innowacyjności należy do nas. Wchodzi w 

skład naszej tożsamości oraz naszego DNA.

Duch wynalazczości oraz kreatywność nigdy nie są dla nas celem samym w sobie, lecz zawsze 

środkiem do osiągnięcia celu, którym jest jak największa satysfakcja naszych klientów.

Nasza branża zmienia się coraz szybciej. Jako technologiczny i rynkowy lider mamy  ambicję 

zmierzać w przyszłość budownictwa wspólnie ze wszystkimi naszymi klientami i razem 

 kształtować tę drogę w sposób jak najbardziej satysfakcjonujący.
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Doradztwo techniczne.
Na najwyższym poziomie.

PERI zatrudnia ponad 2000 inżynierów i doradców technicznych, 

pracujących przy najbardziej wymagających projektach na całym 

świecie. To ich know-how oraz doświadczenie sprawiły, że na 

wszystkich kontynentach powstały spektakularne budowle. Arycy-

dzieła nowoczesnej architektury, jak nowy Luwr w Abu Zabi, 

 niesamowite drapacze chmur, jak Petronas Towers w Kuala Lumpur, 

 kamienie milowe budownictwa inżynieryjnego, jak rozbudowa Kanału 

Panamskiego czy też najdłuższy tunel zatapiany na świecie, łączący 

Hongkong z Macao, zapisały się na trwałe w historii budownictwa. 

Dzięki intensywnej wymianie naszych inżynierów w ramach sieci 

PERI i stałemu podnoszeniu kwalifikacji oraz dokształcaniu, oferujemy 

naszym klientom ogromną specjalistyczną wiedzę, dopełnioną 

 doświadczeniem i ekspertyzami z niezliczonych, dużych, międzyna-

rodowych projektów. I przede wszystkim: dzięki naszemu zapałowi 

oraz pasji do wszystkich projektów, w których uczestniczyliśmy.
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Dział techniczny PERI towarzyszy wszystkim projektom od momentu 
przetargu, aż po satysfakcjonujący finał. Cel: optymalizacja procesów, 
bezpieczeństwo i ekonomiczność realizacji. 
Dla Państwa sukcesu.
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Wszystkie usługi PERI mają jedną cechę wspólną:
wspierają klienta przy każdym ogniwie jego łańcucha 
 wartości dodanej oraz czynią jego pracę bardziej 
 opłacalną, szybszą i bezpieczniejszą. 
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Prawdziwa wartość dodana.
Nasze usługi.

W PERI produkty oraz usługi idą ze sobą w parze.

W powiązaniu z naszymi produktami i systemami stworzyliśmy komplesową ofertę 

usług dla naszych klientów: doradztwo techniczne, pierwomontaże, projektowanie 3D, 

oprogramowanie oraz wiele innych rozwiązań.

Ręka w rękę z klientem, PERI projektuje techniczne rozwiązania, które optymalizują 

 wykorzystanie materiału oraz przebieg budowy. Gotowe do użycia systemy zapewniają 

poprawę produktywności i zyskowności, jak również bezpieczeństwo finansowe. 

W celu dotrzymania budżetu oraz harmonogramu, PERI oferuje profesjonalne wsparcie 

i doradztwo w trakcie przebiegu całego projektu.
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Kompleksowe rozwiązania.
Od jednego dostawcy.

Dotrzymujemy obietnic, ponieważ traktujemy swoje słowa poważnie, gdy mówimy: jesteśmy 

 zaufanym partnerem i kompleksowym dostawcą, towarzyszącym swoim klientom w trakcie całego 

procesu tworzenia wartości dodanej. W sposób ciągły i na podstawie wspólnie opracowanych 

 rozwiązań. By zapewnić klientowi jak największy sukces.

Ofrujemy zarówno deskowania, rusztowania, jak i usługi. Nasz model biznesowy jest podobnie 

elastyczny jak nasi klienci. Dzierżawa? Zakup? A może i to, i to? Wspólnie ustalamy najlepsze 

 rozwiązanie. W zależności od projektu oraz indywidualnego zapotrzebowania. Działamy według 

Waszych życzeń. Możecie trzymać nas za słowo.
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Produkty oraz usługi oferowane przez PERI sprawiają, 
że  praca na budowie jest bardziej opłacalna, szybsza  
i  bezpieczniejsza. Z tą misją pracujemy każdego dnia.
Na całym świecie.
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Nowe myślenie 
o budownictwie.

Wspólnie z naszymi klientami chcemy podążać w kierunku cyfrowej przyszłości budownictwa.

W PERI mamy do tego warunki: ponad 2000 naszych inżynierów i doradców dysponuje 

 kompleksowym doświadczeniem i niezbędną wiedzą, aby stworzyć dopasowane cyfrowe 

 rozwiązania, które ułatwią klientom tworzenie swojej wartości dodanej.

Wierzymy w to, że cyfryzacja stworzy naszej branży ogromne szanse. Jesteśmy na to przygoto-

wani. Nasi klienci mogą być tego pewni: kto pracuje z PERI, decyduje się na silnego partnera.

Wykorzystanie cyfrowych szans.
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Budować to znaczy:
kształtować przyszłość.
Patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, jak ludzie będą kształtować swoje otoczenie 

za 30 lat. W jaki sposób będziemy budować? Z jakich materiałów? Przy użyciu jakich 

technologii? Poszukujemy odpowiedzi oraz perspektyw.

Bo jedno jest pewne: ludzie zawsze będą budować i kształtować swoje otoczenie. 

A PERI, jako zaufany partner, będzie ich w tym wspierać.
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Patrzeć przed siebie. Kształtować przyszłość. 
Brać  odpowiedzialność. Taka postawa była i jest najistotniejszym 
czynnikiem sukcesu PERI. Otwartość na nowości, przedsiębiorcza 
odwaga, niezawodność w działaniu. Tego wszystkiego możecie 
Państwo oczekiwać od PERI również w przyszłości.



Zaprezentowane systemy deskowań i rusztowań PERI oraz komponenty stanowią 

przegląd produktów PERI oferowanych przez koncern. Oferta dostosowana do 

uwarunkowań rynku lokalnego jest definiowana przez odpowiednią spółkę krajową 

PERI. Systemy i usługi dostępne w poszczególnych krajach są zaprezentowane na 

ich stronach internetowych.
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Deskowania ścienne były dawniej wykonywane przez cieśli 

z desek i krawędziaków. Z takich form wykształciły się syste-

my modułowe, o długim okresie użytkowania i różnorodnych 

możliwościach zastosowania. Ze względu na konstrukcję 

 wyróżnia się deskowania ścienne dźwigarowe i ramowe.

Dźwigarowe deskowanie ścienne można indywidualnie dopa-

sowywać do skomplikowanych kształtów i dużych obciążeń, 

więc stosuje się je np. do obiektów z betonu architektonicz-

nego. Deskowania ramowe wykonane są ze stali lub alumi-

nium, składają się z mniejszej liczby elementów i umożliwiają 

szybsze zadeskowywanie dużych powierzchni. Możliwość 

przestawiania żurawiem większych jednostek dodatkowo 

przyspiesza roboty deskowaniowe.
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Szybszy montaż
System ściągów stożkowych pozwala 

na wykonanie deskowania ścian bez 

użycia rurek dystansowych i stożków, 

przy obsłudze tylko z jednej strony.

Mniej ściągów
Mniejsze nakłady robocze oraz oszczęd-

ność czasu i zasobów.

Lepsza powierzchnia betonu
Jakość powierzchni i równomierny 

 odcisk ściągów pozwalają sprostać 

 najwyższym wymaganiom inwestora.

System ściągów MX w systemie MAXIMO jest komfortowo 

obsługiwany przez jedną osobę tylko po jednej stronie desko-

wania. Ważna korzyść takiego rozwiązania to mniejsze zapo-

trzebowanie na siłę roboczą.  Zoptymalizowana liczba otworów 

na ściągi również redukuje nakłady robocze. MAXIMO spełnia 

wysokie wymagania dotyczące jakości wykonania ścian. 

 Centralnie rozmieszczone otwory na ściągi i uporządkowany 

układ odcisków płyt i otworów na ściągi kształtują atrakcyjną 

wizualnie powierzchnię betonu.

MAXIMO
Deskowanie ramowe
Deskowanie ścienne z technologią jedno-
stronnie obsługiwanych ściągów MX
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MAXIMO jest wykorzystywane przede wszyst-
kim w budownictwie wielokondygnacyjnym 
i przemysłowym. System oparty jest na przejrzy-
stym module płyt, wynoszącym 30 cm.

Modułowy system MXK składa się z lekkich, 
montowanych z wyprzedzeniem elementów 
konstrukcyjnych. Montaż odbywa się na pozio-
mie terenu, ręcznie.

Oprócz oszczędności czasu, atutem MAXIMO 
jest atrakcyjny wygląd betonu, wynikający z upo-
rządkowanego układu odcisków płyt i otworów 
po ściągach.

Płyty o wysokości 0,60 m, 0,90 m, 1,20 m, 2,70 m oraz 3,30 m i szerokości do 2,40 m

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²

Z jednostronnie obsługiwanym ściągiem MX do ścian o grubości od 15 cm do 60 cm, 
przy  grubszych ścianach – ściąg DW

Wszystkie otwory na ściągi zawsze w użyciu, brak konieczności zamykania 
 niewykorzystanych otworów

Zamek BFD do łączenia, licowania i uszczelniania styków płyt

Kompatybilny z deskowaniem ramowym TRIO

Łatwe czyszczenie dzięki powłoce proszkowej

Lepsza ochrona przed korozją w wyniku konserwacji wewnętrznych powierzchni profili

Technologia zaślepiania otworów spełnia wyższe wymagania, np. w przypadku betonów 
 wodoszczelnych, architektonicznych, F 90, wymagających odpowiednich świadectw

Rozszerzony asortyment

MAXIMO 300 / MAXIMO 360 (na specjalne zamówienie)
Płyty o wysokości do 3,00 m lub 3,60 m (z systemem ściągów MX 18).

Platforma MXP
System platform, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo użytkowania deskowań ramowych 
MAXIMO i TRIO.

System wsporników MXK
Modułowy system dla MAXIMO i TRIO o szerokości 0,90 m, 1,20 m i 2,40; bezpieczny montaż 
 wyprzedzający wspornika pomostu, podestu i siatki zabezpieczającej w pozycji leżącej.

Element grzewczy MXH MAXIMO
Element grzewczy, kompatybilny z systemem MAXIMO, ułatwiający betonowanie w chłodniejszych 
strefach klimatycznych; wysoka opłacalność dzięki szerszym możliwościom zastosowania deskowa-
nia systemowego.
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TRIO
Deskowanie ramowe
Sprawdzone, uniwersalne deskowanie 
ramowe z tylko jednym łącznikiem

TRIO to uniwersalny system deskowań przeznaczony do wszystkich 

rodzajów budownictwa, w których liczy się jak najkrótszy czas zafor-

mowania z użyciem tradycyjnych ściągów DW. Dzięki zamkowi BFD, 

stosowanemu do wszystkich rodzajów połączeń, oraz innym prak-

tycznym rozwiązaniom systemowym, TRIO sprawdziło się na niezli-

czonych placach budowy na całym świecie. System jest kompatybilny 

z kolejną, nowszą wersją deskowania ramowego, jednostronnie 

 obsługiwanym MAXIMO. Wiele elementów osprzętu, jak np. zamek 

BFD lub system platform czy też wsporników MXK, można stosować 

w obu systemach.
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Szybkie wykonywanie robót
Niewielka liczba płyt o różnej szeroko-

ści, możliwość ustawiania płyt pionowo 

i poziomo.

Łatwe łączenie płyt
Dzięki tylko jednemu łącznikowi – zam-

kowi BFD.

Komfort pracy na wysokości
System platform, zapewniający maksy-

malne bezpieczeństwo użytkowania 

 deskowań ramowych.

Płyty ramowe TRIO w wariancie aluminiowym 
są pokryte żółtą powłoką proszkową i można je 
przestawiać ręcznie.

Zamek BFD - tylko jeden łącznik do wszystkich 
rodzajów połączeń.

Wstawka szybowa TRIO pozwala szybko prze-
stawiać całe jednostki deskowania wewnętrz-
nego szybu. Luz podczas rozdeskowania wynosi 
25 mm z każdej strony.

Płyty o wysokości 0,60 m, 1,20 m, 2,70 m oraz 3,30 m i szerokości do 2,40 m

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²

Możliwość stosowania ściągów DW 15 lub DW 20

Zamek BFD do łączenia, licowania i uszczelniania styków płyt

Łatwe czyszczenie dzięki powłoce proszkowej

Rozszerzony asortyment

TRIO Aluminium
Lekkie deskowanie do robót bez użycia żurawia, wyróżniające się żółtą powłoką 
proszkową.

TRIO Struktur
Płyty TRIO z dowolnym poszyciem spełniającym specjalne wymagania dotyczące 
powierzchni betonu – dostarczane w postaci zmontowanej.
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DOMINO
Deskowanie ramowe
Kompaktowe deskowanie ścienne, głównie 
do budownictwa kubaturowego i podziemnego

Łatwa obsługa
Mały format i niewielki ciężar płyt – szczególnie  

w  przypadku wariantu aluminiowego.

Doskonałe do fundamentów
Cofnięte do wewnątrz obrysu otwory na ściągi oraz 

 odpowiedni osprzęt.

Szybkie łączenie płyt
Jeden element do wszystkich połączeń – zamek DRS.

DOMINO to lekkie deskowanie ramowe o kompaktowych 

wymiarach przestawiane żurawiem, z możliwością trans-

portu ręcznego. Najlepiej sprawdza się w budownictwie 

mieszkaniowym i podziemnym, a także podczas modernizacji 

budowli. Dzięki cofniętym do wewnątrz obrysu otworom na 

ściągi pozwala na szybkie i łatwe deskowanie fundamen-

tów kielichowych, ścian podokiennych oraz podciągów. 

 Zastosowanie taśmy perforowanej i uchwytu ściągu (alter-

natywnie rozpórki) umożliwia uzyskanie ław fundamento-

wych bez otworów po ściągach.
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Wytrzymałe deskowanie ścienne DOMINO na-
daje się idealnie do deskowania fundamentów.

Zamek DRS łączy, licuje i uszczelnia styki płyt. W przypadku braku żurawia, z powodzeniem 
można zastosować wariant aluminiowy desko-
wania DOMINO.

Płyty o wysokości 0,75 m, 1,25 m, 2,75 m oraz 3,00 m i szerokości do 1,00 m

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 60 kN/m²

Wielofunkcyjny zamek DRS łączy, licuje i uszczelnia styki płyt

Lekkie deskowanie do różnych zastosowań

Łatwe czyszczenie dzięki powłoce proszkowej

Rozszerzony asortyment (na specjalne zamówienie)

Wariant aluminiowy DOMINO
Lekkie płyty aluminiowe, łatwo rozpoznawalne dzięki żółtej powłoce proszkowej.

DOMINO 150 / 250
Płyty o wysokości 1,50 m lub 2,50 m do szerszego zakresu zastosowań.

Płyty słupowe DOMINO
Przekroje prostokątne lub kwadratowe od 20 cm x 20 cm do 40 cm x 40 cm, 
w module co 5 cm.
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LIWA

Proste i lekkie deskowanie stalowe 
z pomysłowym rozwiązaniem naroży

Deskowanie ramowe

LIWA jest najlżejszym stalowym deskowaniem PERI, w którym celowo zrezygnowano 

ze skomplikowanego wyposażenia na korzyść niskich kosztów inwestycyjnych. Liczba 

standardowych płyt jest niewielka, jednocześnie każda płyta jest elementem wielofunk-

cyjnym z listwą otworową. Dzięki temu deskowanie naroży i słupów można wykonać 

bez użycia elementów specjalnych. 
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Niewielka liczba elementów
Tylko 4 szerokości płyt, każda płyta typowa jest również stosowana 

jako element wielofunkcyjny.

Prosta konstrukcja
Stalowe ramy pokryte powłoką proszkową, niewiele kroków 

 montażowych i łatwe łączenie.

Nie wymaga żurawia
Niewielki ciężar deskowania umożliwia ręczną pracę, również  

w  przypadku płyt o szerokości 75 cm.

Precyzyjna regulacja
Dzięki pomysłowemu rozwiązaniu dla naroży, połączeń ścian i ścian 

odchodzących.

Szczelne i zlicowane połączenia elementów za 
pomocą zamka LRS - do kompensacji do 5 cm 
szerokości.

Płyty wielofunkcyjne umożliwiają deskowanie 
słupów o przekrojach do 55 cm x 55 cm w mo-
dule co 5 cm.

Wsporniki pomostu roboczego i poręcze umożli-
wiają montaż na systemie pomostów roboczo-
-betoniarskich o szerokości do 80 cm.

Stalowe deskowanie ramowe o prostej, lekkiej konstrukcji o wysokości konstrukcyjnej 10 cm

Płyty o wysokości 0,75 m, 1,50 m, 2,50 m oraz 3,00 m

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 50 kN/m²

Kompatybilne z systemem ściągów DW 15

Zamek klinowy do standardowych połączeń płyt

Zamek LRS z funkcją licowania

Do ścian o grubości od 15 cm do 40 cm
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VARIO GT 24
Dźwigarowe deskowanie ścienne
Uniwersalny system deskowań ze sprawdzonym 
dźwigarem kratowym GT 24

VARIO GT 24 pozwala na dowolną konfigurację po-

szczególnych elementów konstrukcyjnych. Dzięki 

temu system można dopasować do każdej geometrii 

i dowolnych wymagań dotyczących np. rozmieszcze-

nia ściągów lub dopuszczalnego parcia mieszanki be-

tonowej. VARIO GT 24 jest wykorzystywane jako 

deskowanie w budownictwie mieszkaniowym i prze-

mysłowym, a także do wykonywania przyczółków 

mostów, ścian oporowych oraz elementów z betonu 

architektonicznego.
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Uniwersalne
Możliwość dowolnego rozmieszczenia dźwigarów i rygli pozwala 

na dopasowanie do każdego kształtu konstrukcji.

Także do betonu architektonicznego
Możliwość dowolnego rozmieszczenia ściągów oraz spoin zgodnie 

z zaleceniami projektu i oczekiwaniami inwestora.

Bezstopniowa kompensacja
Charakterystyczna budowa rygli i łączników pozwala na bezstopniowe 

i szczelne dociąganie styków płyt.

Wielkoformatowa sklejka FinPly Maxi idealnie 
spełnia wysokie wymogi stawiane betonom 
architektonicznym.

W połączeniu z np. szynowym systemem 
 wspinania RCS system można zastosować do 
 budowy szybów windowych i klatek schodowych 
w budynkach wysokich.

Podczas deskowania filarów mostu często stosuje 
się deskowanie VARIO GT 24 na pomostach prze-
stawnych.

Konstrukcja dopasowana do specyfiki projektu, bardzo wysoka wartość dopuszczalnego parcia 
 mieszanki betonowej

Dowolna wysokość płyt, wyznaczana długością dźwigarów GT 24 (standardowa długość od 0,90 m 
do 6,00 m w skokach co 30 cm; długości specjalne do 17,80 m)

Dowolna szerokość płyt, wyznaczana długością stalowych rygli SRZ lub SRU

Zminimalizowana liczba dźwigarów GT 24 dzięki ich wysokiej sztywności i nośności
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Deskowanie ścienne RUNDFLEX to wstępnie zmontowane płyty gotowe do 

 użycia, które można łatwo dopasować do żądanego promienia krzywizny bez 

skomplikowanej przebudowy płyty. Dlatego jest szczególnie efektywne przy 

 budowie oczyszczalni, krętych pochylni parkingowych, silosów i wykuszy - czyli 

wszystkich budowli ze ścianami o zmiennych promieniach.

RUNDFLEX
Deskowanie łukowe
Szybko i bezstopniowo regulowane 
deskowanie dla promieni od 1,00 m
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Płyty o wysokości do 3,60 m i szerokości do 2,50 m (łuk zewnętrzny)

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 60 kN/m²

Zamek BFD do łączenia, licowania i uszczelniania styków płyt

Deskowanie dostraja się do potrzebnego pro-
mienia przy pomocy samoczyszczących trzpieni 
z kluczem i szablonów.

Promień płyt RUNDFLEX reguluje się trzpienia-
mi nastawczymi. Dzięki temu przebudowa płyty 
w przypadku zmianiających się promieni krzy-
wizn nie zajmuje wiele czasu.

RUNDFLEX można zastosować również na 
 pomostach wspinających, jak w przypadku 
 budowy silosu.

Prosty montaż
Dzięki wstępnie zmontowanym jednostkom i sprawdzonemu 

zamkowi BFD.

Szybka i precyzyjna regulacja
Dzięki łatwemu nastawianiu za pomocą trzpieni i szablonów.

Uniwersalność
Dzięki wygodnej regulacji promienia już od 1,00 m dla ścian 

wewnętrznych - również przy skomplikowanej geometrii.
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Deskowanie łukowe GRV umożliwia formowanie budowli 

o rzutach opartych na wycinku koła bez użycia ściągów. 

Zewnętrzne siły rozciągające oraz wewnętrzne siły ściskające 

w GRV są przenoszone przez rygle w kołowo symetrycznym 

pierścieniu. Zyskuje się w ten sposób znaczne oszczędności, 

np. przy budowie zbiorników, wymagających w przeciwnym 

razie uszczelnienia otworów po ściągach.

GRV Deskowanie łukowe
Do formowania budowli okrągłych bez ściągów

Deskowanie bez ściągów do budowli okrągłych o promieniu od 0,90 m, 
a  także do mostów łukowych

Dopasowany do wymagań projektu montaż elementów z wykorzystaniem 
 czterech różnych rygli przegubowych i trzpieniowych

Możliwe przenoszenie sił rozciągających do 300 kN

Deskowanie bez ściągów
Dzięki zamkniętemu łukowi deskowania.

Bezstopniowa regulacja
Dla każdego promienia wewnętrznego od 0,90 m.

Uniwersalne zastosowanie
Możliwość deskowania zbiorników oraz mostów 

 łukowych i sklepień.
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Zastrzały RS służą do rektyfikacji deskowań ściennych i słupowych oraz prefa-

brykatów, a ponadto przenoszą obciążenia wiatrem. Nie zachodzi zatem koniecz-

ność składowania dodatkowych elementów.

Szybka i bezpieczna obsługa
Błyskawiczna wstępna regulacja i precyzyjne dostrajanie długości z poziomu 

podłoża.

Możliwość stosowania z prefabrykatami
Montaż z bezpiecznej pozycji za pomocą adaptera zastrzałów i szybkozłącza.

Trwałe
Ocynkowane rury i gwinty zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją oraz 

długi okres użytkowania.

RS Zastrzały i rozpory
Wygodny zakres regulacji do 14,00 m

Niezawodne uszczelnianie otworów po ściągach

Systemy uszczelnień DK i SK służą do niezawodnego uszczelniania 

otworów po ściągach. W tym celu otwory zamyka się za pomocą 

 wklejanych stożków betonowych.

Sprawdzona szczelność
Wodoszczelność, gazoszczelność, odporność ogniowa, izolacyjność 

akustyczna, paroszczelność oraz możliwość kontaktu z wodą pitną.

Szeroki wybór średnic
Szeroka gama stożków i rurek dystansowych do różnych średnic 

ściągów.

Technika uszczelnieńPERI
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Kozły oporowe SB, przeznaczone do betonowania jednostronnego, przenoszą 

parcie boczne mieszanki betonowej na konstrukcję podłoża lub na fundamenty. 

System składa się z ram, które stosuje się pojedynczo lub w różnych konfigura-

cjach dla określonych wysokości. Ponadto kozioł oporowy SB może pełnić funkcję 

poziomego wspornika kotwionego do konstrukcji.

Szybki montaż bez dodatkowych części
Wszystkie potrzebne łączniki są na wyposażeniu każdego kozła oporowego.

Wszechstronny
Możliwość stosowania z systemowymi deskowaniami ściennymi PERI.

Stosowany również w poziomie
W funkcji pomostów roboczych o szerokości do 8,75 m.

SB Kozioł oporowy
Niezawodne betonowanie ścian w deskowaniu 
jednostronnym do wysokości 8,75 m
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Do łączenia nadstawianych jednostek 

potrzebne są jedynie sworznie z 

 zawleczką zintegrowane w systemie.

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 60 kN/m²

Różne systemy zakotwień w zależności od dopuszczalnej siły rozciągającej

Dzięki wykorzystaniu łączników systemowych kozły można stosować razem z systemami 
 deskowań ściennych PERI
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Deskowania słupów muszą być przystosowane do wysokiej war-

tości parcia bocznego mieszanki betonowej, która jest efektem 

szybkiego wypełniania formy o względnie niewielkiej objętości. 

W związku z tym miejsca styków poszycia powinny być starannie 

ukształtowane, by uniknąć problemów ze szczelnością.

Deskowania słupów konstruuje się w oparciu o drewniane dźwi-

gary deskowaniowe, elementy deskowań ramowych lub formy 

stalowe. Rozwiązania systemowe pozwalają ponadto spełnić 

 wysokie wymagania dotyczące jakości lica betonu, równości 

 powierzchni oraz ostrości krawędzi.



52

Przekroje kwadratowe lub prostokątne od 20 cm x 20 cm do 
60 cm x  60 cm, w module co 5 cm

Cztery wysokości płyt (0,50 m / 1,25 m / 2,75 m / 3,50 m) umożli-
wiają deskowanie słupów do wysokości 4,50 m w module co 25 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²

Oszczędność czasu
Minimum czynności potrzebnych do zamknięcia 

lub otwarcia deskowania.

Szybkie przestawianie
Jednostki mogą być przemieszczane w całości 

żurawiem albo ręcznie do wysokości 3,50 m dzię-

ki czterem doczepianym podnośnikom z kółkami.

Wysoka jakość powierzchni
Poszycie z tworzywa sztucznego przykręcane 

od tyłu.

Deskowanie słupów QUATTRO daje się przemieszczać 

w całości – wraz z zastrzałami i pomostem betoniarskim – 

jednym ruchem żurawia. Transport ręczny odbywa się przy 

użyciu doczepianych podnośników z kółkami. Przykręcane 

od tyłu poszycie pozwala na uzyskanie betonu architekto-

nicznego o wysokiej jakości.

QUATTRO
Deskowanie słupów
Kompletne deskowanie przemieszczane 
z zastrzałami i pomostem
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Przekroje kwadratowe lub prostokątne od 20 cm x 20 cm do 75 cm 
x 75 cm, w module co 5 cm

Trzy wysokości płyt (0,60 m / 1,20 m / 2,70 m) umożliwiają deskowa-
nie słupów do wysokości 8,10 m w module co 30 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 100 kN/m²

Proste połączenia
Nadstawianie płyt przy pomocy sprawdzonego 

zamka BFD.

Łatwe formowanie sfazowanych 
krawędzi
Dzięki systemowym listwom trójkątnym PERI.

Wielokrotne wykorzystanie
Wytrzymała konstrukcja elementów deskowania.

Przy pomocy płyt słupowych TRIO o szerokości 90 cm 

można deskować słupy kwadratowe i prostokątne. Płyty 

deskowania słupowego mogą być stosowane jako uzupeł-

nienie deskowania ściennego TRIO.

TRIO
Deskowanie słupów
Konsekwentne dopełnienie deskowania 
ściennego TRIO

Rozszerzony asortyment

Płyta słupowa TRS 90-120
Do słupów o przekrojach do 105 cm x 105 cm
(wysokości płyt 3,30 m / 2,70 m / 1,20 m / 0,60 m)
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Przekroje kwadratowe lub prostokątne od 20 cm x 20 cm do 
60 cm x 60 cm, w module co 5 cm

Większe przekroje z dodatkowym ściągiem

Trzy wysokości płyt (0,50 m / 1,00 m / 3,00 m) umożliwiają desko-
wanie słupów do wysokości 4,50 m w module co 50 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²

Ekonomiczne deskowanie
Stalowa rama o prostej konstrukcji. Do robót bez 

użycia żurawia.

Łatwy montaż
Tylko trzy wysokości płyt z osprzętem zamoco-

wanym na stałe w sposób uniemożliwiający jego 

zagubienie.

Śruby z uchem na każdej z płyt
Jako zaczepy do transportu za pomocą żurawia 

i jako łączniki do nadstawiania.

Niewielki ciężar elementów deskowania LICO i prosta konstruk-

cja ramy umożliwiają jego ręczny montaż i demontaż. Jest to 

idealne deskowanie w projektach, w których główny nacisk 

 położony jest na opłacalność, natomiast wymagania jakościowe 

co do powierzchni betonu nie są restrykcyjne.

LICO
Deskowanie słupów
Lekkie, ekonomiczne deskowanie 
słupowe stosowane bez żurawia
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Przekroje kwadratowe lub prostokątne od 20 cm x 20 cm do 
120 cm x 80 cm

Dop. parcie mieszanki betonowej: 100 kN/m² w wariancie standardo-
wym; możliwość zaprojektowania na wyższe wartości

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb projektu

Płynna regulacja
Słupy o przekroju prostokątnym i kwadratowym 

oraz dowolnych wymiarach.

Do betonu architektonicznego
Konstrukcja dopasowana do wymagań projektu 

i dowolny wybór poszycia.

Wysokie parcie mieszanki 
betonowej
Indywidualnie dopasowane rozmieszczenie 

dźwigarów deskowaniowych i stalowych rygli.

VARIO GT 24 jest specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniem 

składającym się z dźwigarów deskowaniowych, stalowych 

 rygli i dowolnego poszycia. Można je dopasować do każdego 

przekroju, wysokości betonowania oraz wymaganego parcia 

mieszanki betonowej. VARIO GT 24 jest idealnym rozwiąza-

niem do zadań uwzględniających betony architektoniczne.

VARIO GT 24
Deskowanie słupów
Dowolne przekroje i wysokości oraz 
jakość betonu architektonicznego
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Bezstopniowe deskowanie kwadratowych i prostokątnych prze-
krojów o długości boku do 60 cm (58 cm w przypadku ostrych 
krawędzi)

Przekroje od 85 cm do 135 cm ze stalowym ryglem usztywnia-
jącym i dodatkowym ściągiem

Trzy wysokości płyt (0,60 m / 2,10 m / 3,00 m) umożliwiają 
 deskowanie słupów do wysokości 8,10 m w module co 30 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 120 kN/m²

Lico betonu bez odcisków
Dowolne płyty poszycia, mocowane bez użycia 

wkrętów.

Ostre krawędzie
Odpowiednio frezowane poszycie deskowania.

Szybki pierwomontaż
Lekkie aluminiowe elementy i prosty mechanizm 

zaciskowy do mocowania poszycia deskowania.

Dzięki niepowtarzalnemu, opatentowanemu mechanizmowi 

zaciskowemu poszycie deskowania RAPID łatwo mocuje się 

do ramy, a na powierzchni betonu nie powstają odciski wkrę-

tów. Płyty poszycia są pozbawione łączeń, co pozwala uzy-

skać wysoką jakość powierzchni betonu architektonicznego. 

Deskowanie RAPID jest dostosowane do wysokich wartości 

parcia mieszanki betonowej.

RAPID Deskowanie słupów
Najwyższa jakość powierzchni betonu 
i wykończenia krawędzi

Profil 
zaciskowy

Profil 
oporowy

Listwa trój-
kątna RAPID

Poszycie 
21 mm
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Przekroje okrągłe o średnicy od 25 cm do 70 cm w module co 5 cm
 
Wymiary specjalne do 150 cm dostarczane na zamówienie

Wysokości form do 8,40 m w zależności od średnicy, możliwość 
nadstawiania w module co 30 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 150 kN/m²

Szybki montaż
Dwie połówki formy ze zintegrowaną śrubą napina-

jącą z samoczyszczącym gwintem sześciokątnym.

Kompatybilność
Za pomocą zamka BFD oraz systemowej listwy 

 łączącej formy słupowe SRS można połączyć z 

 deskowaniem ramowym TRIO oraz łukowym 

 RUNDFLEX.

Bezpieczna logistyka
Zintegrowane zaczepy stosu ułatwiają układanie 

i stabilizują elementy podczas transportu.

Dzięki szczelnym stykom, przystosowanym do wysokiego 

parcia mieszanki betonowej, stalowa forma słupowa SRS 

pozwala uzyskać powierzchnię betonu o najwyższej jakości. 

Niewielka liczba elementów oraz zintegrowana drabina 

 zapewniają szybkie i bezpieczne stosowanie.

SRS Deskowanie słupów
Stalowa forma do słupów 
okrągłych o najwyższej jakości 
powierzchni
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Deskowania stropowe składają się z poziomej konstrukcji, która 

podpiera poszycie deskowania i przenosi obciążenia na rusztowanie 

podporowe. Taką konstrukcję można łatwo dopasować do zadanych 

obciążeń i różnorodnych geometrii. Szybkie zadeskowanie dzięki 

niewielkiej liczbie standardowych elementów konstrukcyjnych i po-

wtarzalności montażu umożliwiają nowoczesne deskowania modu-

łowe, składające się z płyt lub rusztów aluminiowych. Systemowe 

elementy uzupełniające gwarantują szybkie i bezpieczne rozwiąza-

nia do kompensacji luk w deskowaniu. Prefabrykowane w zakładzie 

stoły stropowe zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na kra-

wędziach stropów i przyspieszają deskowanie dużych powierzchni. 
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Deskowanie SKYMAX, przeznaczone przede wszystkim do zastosowań w budynkach 

mieszkalnych i przemysłowych, wyróżnia się wyjątkowo bezpiecznym montażem. 

 Elementy konstrukcyjne tego innowacyjnego deskowania stropowego montuje się 

 bezpiecznie z niższego poziomu konstrukcji i podnosi do góry. Za pomocą głowicy 

 podporowej lub głowicy opadowej można podeprzeć aluminiowe płyty w dowolnym 

miejscu. Przemyślana geometria głowic i płyt pozwala na zmianę kierunku ułożenia 

płyt  bez użycia dodatkowych elementów konstrukcyjnych.

SKYMAX
Ramowe deskowanie stropowe
Lekkie deskowanie stropowe z dużymi płytami i systemami 
bezpieczeństwa
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Do stropów o grubości do 40 cm bez dodatkowych podpór

Płyty aluminiowe o powierzchni do 2 m² ze zintegrowanym poszyciem

Możliwość wydajnego stosowania w dużych stołach stropowych

Wygodny transport i obsługa dzięki specjalnej geometrii i konstrukcji 
 elementów systemowych

Pojedynczą płytę można łatwo wyjąć z zestawu w celu uzyskania otworu

Bezpieczny montaż
Montaż płyt i uchylnych poręczy od dołu; na ustawione 

deskowanie można od razu wejść.

Jedna głowica do wszystkich punktów 
podparcia
Głowice podporowe i głowice opadowe mogą być 

 stosowane także przy krawędziach i przy zmianie 

 kierunku płyt.

Zredukowany potencjał materiału
Wczesne rozdeskowanie dzięki głowicy opadowej.

Łatwa kompensacja luk
Dzięki elementom systemowym, takim jak ramy 

słupowe i dźwigary kompensacyjne.
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Szeroka gama zastosowań systemu SKYDECK rozciąga się od 

 budynków mieszkalnych, aż po budynki przemysłowe z grubymi 

stropami. Liczne elementy osprzętu zwiększają atrakcyjność tego 

deskowania na rynkach o wysokich standardach bezpieczeństwa. 

Niewielki ciężar płyt, poręczne wymiary i praktyczna konstrukcja 

elementów systemowych umożliwiają ergonomiczną pracę. Mała 

liczba podpór zwiększa przestrzeń roboczą pod deskowaniem 

 stropowym i ułatwia transport materiału w poziomie.

SKYDECK
Ramowe deskowanie stropowe
Sprawdzone, lekkie deskowanie 
do szybkiego montażu
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Ramowe deskowanie stropowe z lekkich elementów aluminiowych ze zintegrowanym poszyciem

Do stropów o grubości do 109 cm

Lekkie elementy konstrukcyjne (płyty i dźwigary o ciężarze zaledwie 15 kg)

Tylko 0,29 podpory na 1 m2 deskowania stropowego

Zmiana kierunku płyt umożliwia redukcję liczby kompensacji

Uderzenie młotkiem w głowicę pozwala na 
opuszczenie deskowania o 6 cm. Dźwigary 
i płyty można łatwo zdemontować.

Pomost SKYDECK zapewnia bezpieczną pracę 
przy krawędzi stropu. 

Podczas montażu wspornik zabezpieczający 
SKYDECK służy jako punkt przymocowania 
elementów ochrony indywidualnej pracownika 
przed upadkiem z wysokości.

Niska pracochłonność
Lekkie i poręczne elementy 

 konstrukcyjne z aluminium.

Szybkie deskowanie
Prosty, niezmienny przebieg montażu 

i mała liczba podpór.

Mniejszy potencjał materiału
Wczesne rozdeskowywanie dzięki głowicy 

opadowej i szybsze wykorzystanie płyt  

i dźwigarów na kolejnej kondygnacji.

Łatwe czyszczenie
Powłoka proszkowa, elementy 

 konstrukcyjne z tworzywa sztucznego 

oraz  krawędzie ociekowe płyt.
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Deskowanie GRIDFLEX jest wykorzystywane w budownictwie jedno-

rodzinnym oraz wielokondygnacyjnym. Elementy standardowe, których 

ciężar nie przekracza 20 kg, podnosi się do góry z poziomu podłoża za 

pomocą widełek montażowych. Następnie podporę stropową zaczepia 

się na ruszcie i pionizuje. Po tak zmontowanym, aluminiowym ruszcie, 

można swobodnie chodzić i układać dowolne płyty poszycia. Niezmienny, 

usystematyzowany przebieg montażu umożliwia szybkie deskowanie.

Bezpieczna praca
Lekkie elementy podnoszone są do góry z poziomu podłoża.

Łatwe użycie
Powtarzalny przebieg montażu z użyciem jednego rusztu 

 standardowego i dwóch kompensacyjnych.

Szybkie kompensacje
Łatwa zmiana kierunku deskowania, a także możliwość zasto-

sowania poprzecznych i podłużnych rusztów kompensacyjnych.

GRIDFLEX
Rusztowe deskowanie 
 stropowe

Uniwersalny system z rusztami 
 nośnymi, po których można chodzić
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Do stropów o grubości do 33 cm lub do 67 cm z dodatkową podporą pośrodku rusztu

Tylko 2 elementy systemowe dla standardowego pola (głowica podporowa i ruszt standardowy 
GRIDFLEX)

Tylko 0,5 podpory na m² powierzchni stropu

Poprzez zmianę kierunku deskowania można zredukować liczbę rusztów kompensacyjnych

Tylko 2 typy elementów kompensacyjnych dla wszystkich rodzajów wstawek pasowanych

Łatwy, montowany z poziomu podłoża system zabezpieczenia krawędzi

Odmienne kolory elementów stropowych 
 pomagają rozróżnić ich funkcje. Ułatwia to 
 eksploatację i logistykę. Zwarty układ rusztowy 
zapewnia bezpieczeństwo pracy w trakcie ukła-
dania poszycia deskowania.
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Za pomocą konfiguratora PERI MULTIFLEX 
można szybko i łatwo zoptymalizować rozstawy 
dźwigarów i podpór.

Dobór dźwigarów i ich rozstawów w zależności od wymagań realizacji

Dowolny wybór rusztowania podporowego i poszycia deskowania

Brak kompensacji dzięki dopasowaniu deskowania do potrzeb projektu

Stabilizacja dźwigarów rozdzielczych na dźwigarach głównych za pomocą klipu Flex

Zoptymalizowane użycie 
materiału
Dowolna kombinacja układu dźwigarów 

GT 24 i VT 20 oraz ich rozmieszczenia.

Do rzutów o dowolnej 
geometrii
Duża różnorodność rozmieszczenia 

dźwigarów – promieniście, wielobocz-

nie lub na zakładkę.

Dowolne wykończenie 
powierzchni
Szeroki wybór płyt poszycia, dopaso-

wanych do wymaganej jakości spodu 

stropu.

Główne elementy konstrukcyjne systemu 

MULTIFLEX to dźwigary deskowaniowe 

VT 20 lub GT 24. Możliwość dowolnego 

doboru dźwigarów głównych i rozdziel-

czych, ich położenia i rozstawu oraz 

swobodnego wyboru płyt poszycia 

sprawia, że MULTIFLEX oferuje maksy-

malne możliwości dopasowania do 

 wymagań projektu. Zastosowanie dźwi-

garów GT 24 o wysokiej nośności jako 

dźwigarów głównych i rozdzielczych po-

zwala na uzyskanie dużych rozpiętości. 

MULTIFLEX to zatem idealne rozwiąza-

nie dla deskowania stropów o skompli-

kowanej geometrii, z uskokami, podcią-

gami lub ograniczonych przestrzennie.

MULTIFLEX
Dźwigarowe deskowanie stropowe
Uniwersalny system do stropów o 
dowolnej geometrii i grubości do 1,00 m
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Indywidualnie zaprojektowany stół stropowy o powierzchni do 150 m2, długości do 24,40 m  
i  szerokości do 9 m

Do stropów o grubości do 40 cm

Przenoszenie obciążeń za pomocą podpór MULTIPROP zamocowanych do dźwigarów kratowych  
z możliwością szybkiego ich odciążania; przy większej wysokości stosowane są wieże podporowe 
MULTIPROP

Brak kompensacji dzięki dopasowaniu deskowania do potrzeb projektu

Wyjątkowo szybki
Duża powierzchnia deskowania, łatwe 

opuszczanie z niewielkim wymaganym 

zakresem regulacji podpór.

Wyjątkowo bezpieczny
Zdalne przenoszenie z zabezpieczonej 

krawędzi stropu.

Wyjątkowo uniwersalny
Indywidualnie zaprojektowane desko-

wanie zgodnie z wymaganiami realizacji.

SKYTABLE to idealne rozwiązanie do deskowania stropów o dużej powierzchni. 

W budynkach z otwartą fasadą za pomocą tego rozwiązania można deskować 

stołami o powierzchni do 150 m2. SKYTABLE jest zawsze projektowany zgodnie 

z wymaganiami konkretnej realizacji. Jego wymiary zależą od geometrii budynku 

i są ograniczone wyłącznie maksymalnym ciężarem własnym stołu. Za pomocą 

zdalnie sterowanego zawiesia stół SKYTABLE można szybko i bezpiecznie prze-

mieszczać żurawiem na kolejne kondygnacje. Nie ma potrzeby wchodzenia na stół.

SKYTABLE
Dźwigarowe deskowanie stropowe Stoły stropowe

Stół stropowy o maksymalnej 
powierzchni 150 m2
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Stół umożliwia zadeskowanie ok. 15 m2 powierzchni stropu o grubo-

ści do 50 cm. Można go szybko przetransportować na kolejną 

 kondygnację jednym ruchem żurawia. Głowice uchylne pozwalają w 

łatwy sposób złożyć 4 podpory w kierunku podłużnym stołu, np. 

podczas przejazdu pod podciągami. VARIODECK jest również dobrym 

rozwiązaniem do deskowania krawędzi stropu, jeśli w środkowym 

polu stropu zastosowano ramowe deskowanie stropowe.

Gotowe stoły stropowe w 4 standardowych wymiarach

Do stropów o grubości do 50 cm (z 4 podporami stropowymi MULTIPROP); 
 grubsze stropy lub większe powierzchnie z dodatkowymi podporami albo ruszto-
waniem podporowym PERI UP Flex

Kompensacja szerokości do 50 cm za pomocą wystających dźwigarów poprzecz-
nych, na których układa się płyty poszycia

Po zamontowaniu uchwytu i słupka poręczy stół można zastosować także jako 
stół krawędziowy, bez przestawiania podpór

Oszczędność miejsca w trakcie transportu i składowania dzięki małej wysokości 
elementów

Od razu gotowe do użycia
Stoły są dostarczane w stanie gotowym 

do użycia – wystarczy zawiesić podporę 

na dolnej części głowicy uchylnej.

Wysoka wytrzymałość
Podłużne stalowe rygle umożliwiają 

wykonywanie elementów wsporniko-

wych oraz podpieranie ciężkich prefa-

brykatów.

Elastyczne dopasowanie
Możliwość płynnego przesuwania 

 głowicy uchylnej w zakresie ± 15 cm.

VARIODECK
Stół stropowy z ryglami stalowymi
Do dużych powierzchni deskowania oraz ciężkich 
prefabrykatów
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Przy większych wymaganiach geometrycznych lub statycz-

nych, a także do stropów na dużej wysokości, projektowane 

i montowane są stoły stropowe na wymiar. W zależności od 

potrzeb można stosować głowice uchylne lub proste, sztywne 

połączenia. Podparcie stołów stropowych może być bardzo 

różne – od pojedynczych podpór stropowych po wieże pod-

porowe o wysokości ponad 20 m. W przypadku stropów o 

dużej grubości i dużych obciążeniach stosowane są dźwigary 

deskowaniowe GT 24 o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Głowica TK zapewnia stabilne połączenie podpory z rusztem stołu 
stropowego. Stanowi korzystną alternatywę cenową dla głowicy 
uchylnej.

Osprzęt do stołów stropowych
PERI oferuje bogaty asortyment praktycznych urządzeń 

do transportu stołów stropowych.

Stoły stropowe
na wymiar
Specjalnie zaprojektowany stół, 
przeznaczony także do kompensacji 
i deskowania nietypowych geometrii

Wózek podnośny PERI
Do szybkiego przestawiania na poziomie 
 kondygnacji - łatwa sterowność dzięki 
 elektrycznemu napędowi.

Wózek transportowy
Do ustawiania i przemieszczania w poziomie.

Zawiesie widłowe PERI
Do szybkiego przestawiania stołów 
na następną kondygnację.
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Deskowania uniwersalne to deskowania systemowe, w których 

te same elementy mogą zostać zastosowane z różnym przezna-

czeniem i uniwersalnie wykorzystane - do formowania zarówno 

poziomych, jak i pionowych części budowli. Poszczególne ele-

menty są zatem zoptymalizowane pod kątem ich wielostronne-

go użycia do różnego rodzaju zadań. W efekcie – w porównaniu 

z analogicznymi systemami deskowań tradycyjnych – deskowania 

uniwersalne pozwalają na ograniczenie kosztów inwestycyjnych.

Niewielka liczba elementów konstrukcyjnych upraszcza ponadto 

zarządzanie potencjałem oraz zamawianie materiału. Ponadto, 

dzięki systematycznemu i powtarzalnemu montażowi praca 

z deskowaniem przebiega efektywniej, zapotrzebowanie na 

miejsce do składowania jest mniejsze, a koszty transportu 

 można znacząco zredukować.
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DUO wyróżnia się niewielkim ciężarem i wyjątkową łatwością 

użytkowania. Przejrzysta liczba elementów konstrukcyjnych 

umożliwia wydajne formowanie ścian, fundamentów, słupów 

i stropów. Nowatorska jest nie tylko myśl leżąca u podstawy 

stworzenia DUO, lecz również zastosowany  materiał. Zarówno 

płyty z wymiennym poszyciem, jak i  elementy osprzętu 

 wykonane są z innowacyjnego kompozytu stworzonego na 

bazie polimerów. DUO to odpowiednie  rozwiązanie dla 

 małogabarytowych elementów konstrukcyjnych budowli  

o niewielkich wymaganiach co do jakości  powierzchni, jak 

również do robót remontowych, do których nie można użyć 

żurawia.

Uniwersalne zastosowanie
Wszechstronne użycie do deskowania ścian, słupów oraz 

stropów za pomocą jednego systemu.

Łatwy, szybki i cichy montaż
Dzięki jasnym zasadom montażu oraz prostej obsłudze bez 

użycia młotka.

Bez użycia dźwigu
Niewielki ciężar elementów pozwala wykluczyć kosztowny 

udział żurawia.

DUO Deskowania uniwersalne
Lekkie deskowanie do ścian, fundamentów, 
słupów i stropów
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Technopolimer o wysokiej odporności na działanie czynników zewnętrznych; w 100 % nadaje się  
do przetworzenia

Płyty o wysokości 60 cm oraz 135 cm, szerokość do 90 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej dla ścian: 50 kN/m²

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej dla słupów: 80 kN/m²

Przekroje kwadratowe lub prostokątne od 15 cm x 15 cm do 55 cm x 55 cm w module co 5 cm

Zoptymalizowane dla stropów o grubości do 30 cm

Łatwość użycia: kształt łącznika DUO oraz 
umiejscowienie otworów w ramach płyt zezwa-
lają na tylko jeden sposób montażu.

Wymiana poszycia przeprowadzana jest ręcznie 
przy użyciu niewielkiej liczby wkrętów - na placu 
budowy i bez konieczności stosowania specjal-
nych narzędzi.
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Każde deskowanie specjalne PERI jest projektowane indywidu-

alnie i produkowane stacjonarnie w zakładzie. Na placu budowy 

odbywa się jedynie łączenie wcześniej przygotowanych jedno-

stek w kompletną całość.

Użycie tak zwanych deskowań przestrzennych pozwala zaspo-

koić najsurowsze wymogi architektoniczne dotyczące geometrii 

budowli oraz powierzchni betonu. Deskowania te składają się 

przy tym z dużej liczby elementów systemowych, takich jak 

dźwigary i rygle stalowe, które po zdemontowaniu deskowania 

można wykorzystać przy kolejnych realizacjach.
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PERI oferuje indywidualne deskowania specjalne do wykonywania skomplikowanych, 

wielokrotnie zakrzywionych żelbetowych elementów konstrukcyjnych.  Deskowania 

przestrzenne są projektowane i produkowane na podstawie trójwymiarowego 

 modelu z tzw. powierzchniami ukształtowanymi swobodnie.  Montaż segmentów 

specjalnych odbywa się na podstawie rysunków montażowych na budowie lub 

może zostać zlecony i wykonany w hali pierwomontaży PERI. Połączenie wszyst-

kich jednostek składowych odbywa się na placu budowy. Elementy nośne z reguły 

konstruowane są w oparciu o dźwigarowe deskowanie ścienne VARIO GT 24. 

 Wiele części można zatem wykorzystać po zakończeniu projektu – zgodnie z bieżą-

cym zapotrzebowaniem.

Deskowania przestrzenne
Precyzyjnie wykonane deskowania 
o indywidualnym kształcie
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Do formowania dowolnych kształtów, możliwych do zrealizowania tylko za pomocą deskowania  
dopasowanego specjalnie do wymagań projektu

Wysoka jakość wykonania poprzez wstępny montaż w hali pierwomontaży PERI

Konstrukcja przystosowana do dopuszczalnego parcia mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami 
projektu

Poszycie przykręcane od zewnątrz wykonywanej konstrukcji gwarantuje zachowanie wysokich 
 wymogów w przypadku betonów architektonicznych

Finalny montaż uwzględnia warunki na konkretnym placu budowy

Opłacalna konstrukcja dzięki użyciu maksymalnej liczby typowych, dzierżawnych elementów 
 systemowych

Precyzyjne wykonanie
Dokładna forma wykonana w optymalnych warunkach w hali pierwomontaży PERI, 

niejednokrotnie na podstawie trójwymiarowego modelu.

Oszczędna realizacja
Dzięki dużemu udziałowi elementów systemowych z oferty PERI.

Szybki montaż
Łatwy montaż gotowych elementów deskowania na placu budowy – podobnie jak 

w przypadku standardowego deskowania systemowego.
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UNO + pozwala na wykonywanie ścian, słupów, stropów, podciągów i schodów 

w technologii monolitycznej. Jest ekonomicznym rozwiązaniem do deskowania powtarzal-

nych rzutów oraz mieszkań socjalnych. Aluminiowe elementy produkowane są zgodnie z 

warunkami projektu i można je montować bez użycia żurawia. Szczelne łączenie płyt i ich 

duża sztywność zapewniają wysoką jakość powierzchni betonu. Gwarancję optymalnego 

zastosowania systemu uzyskuje się, przygotowując sekcje betonowane na raz w cyklu 

jednodniowym.

UNO + 
Do metody monolitycznej
 Powtarzalne konstrukcje mieszkań socjalnych deskowane 
 szybko i wydajnie
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Do ścian o grubości od 10 cm do 30 cm i stropów o grubości do 20 cm

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 70 kN/m²

Deskowanie niezależne od żurawia dzięki lekkim, aluminiowym elementom, które są łatwe  
w  czyszczeniu

Szczelne połączenie płyt i łatwa obsługa dzięki zamkom klinowym

Jednostronnie obsługiwane stożkowe ściągi bez tulei

Wczesne rozdeskowanie stropów dzięki głowicy opadowej, opcjonalnie możliwe bezpośrednie 
 podparcie płyt

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych, 
wsporniki i poręcze UNO + zapewniają użytkow-
nikom niezbędne bezpieczeństwo.

Elementy konstrukcyjne UNO + produkowane 
są przez PERI zgodnie z warunkami projektu i z 
zachowaniem wysokich standardów jakościo-
wych.

Wydajny przebieg robót
Dzięki lekkim elementom, przemyślanej technologii i niewielkiej liczbie 

 elementów osprzętu.

Ekonomiczny system ściągów
Jednostronna obsługa, odzyskiwalne ściągi i aż do 70% mniej pozostawionych 

otworów w porównaniu z analogicznymi systemami.

Szybkie rozformowanie
Dzięki wyprofilowanemu łącznikowi pomiędzy deskowaniem ścian i stropów 

oraz głowicy opadowej do wczesnego rozdeskowania.
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Rusztowania podporowe to tymczasowe konstrukcje budowlane, które 

służą do przenoszenia obciążeń. Podpierają one deskowania aż do mo-

mentu osiągnięcia żądanej wytrzymałości betonu, albo też przenoszą 

obciążenia od elementów konstrukcyjnych i urządzeń podczas montażu, 

renowacji lub rozbiórki konstrukcji budowlanych. Rusztowania podporo-

we muszą spełniać rozliczne wymagania. Odpowiednia nośność, wyso-

kość konstrukcyjna i możliwości dopasowania do zadanej geometrii są 

tak samo istotne, jak ciężar poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

czy też możliwość montażu platform roboczych i schodni.
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Podpory PEP Ergo są wykorzystywane głównie jako pod-

parcie w deskowaniach stropowych. Liczne praktyczne 

 detale sprawiają, że ich obsługa jest szybka i bezpieczna – 

należą do nich m.in. nakrętka regulacyjna wskazująca kieru-

nek obniżenia podpory lub ergonomiczny sworzeń G, który 

się nie zakleszcza. Cynkowanie ogniowe zapewnia długą 

żywotność podpory. Jeśli mimo to ulegnie ona uszkodzeniu 

w ciężkich warunkach budowy, rurę wewnętrzną i zewnętrzną 

można niezależnie wymienić.

Maksymalne obciążenie podpory: 50 kN

Świadectwo dopuszczenia

Dostępne długości: do 1,50 m / 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m / 4,00 m / 5,00 m

Wykonane co 10 cm tłoczenia przy otworach w rurze wewnętrznej 
 informują o całkowitej długości podpory

10-centrymetrowa wolna przestrzeń chroni przed zakleszczeniem dłoni

Rodzaj i długość podpory można odczytać bezpośrednio na stopce, 
 również w stosie podpór

Możliwość zastosowania trójnogów lub ram do stabilizacji podpór

Ponadnormowe dopuszczalne obciążenie robocze
Podpory mogą przenosić obciążenia do 50 kN przy stosunkowo niewielkim 

 ciężarze własnym (PEP Ergo E-350 +: G = 19,2 kg; maks. F = 50,4 kN).

Szybka regulacja
Zakres regulacji wynoszący 12 cm eliminuje konieczność częstego przekładania 

podpór, podziałka na rurze wewnętrznej przyspiesza wstępną regulację długości.

Proste połączenia
Głowice można montować do rury wewnętrznej lub zewnętrznej.

Nakrętka wskazująca kierunek odciążania podpory
Kształt nakrętki regulacyjnej wskazuje kierunek obrotu, który powoduje odciążenie 

podpory. Integralny uchwyt umożliwia prostą regulację.

PEP Ergo 
Podpory stropowe
Podpory stropowe z ocynkowanych rur stalowych 
o nośności do 50 kN
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Ocynkowane ogniowo podpory stropowe PEP Alpha 2 

 odpowiadają klasom wytrzymałości D i B normy DIN EN 

1065. Pokrywają one zakres typowego zapotrzebowania 

na podpory stalowe w budownictwie jednorodzinnym i 

 obiektach przystosowanych do prowadzenia działalności 

 gospodarczej.

Maksymalne obciążenie podpory: 36,1 kN

Świadectwo dopuszczenia

Dostępne długości: 3,00 m / 3,50 m

10-centrymetrowa wolna przestrzeń chroni przed zakleszczeniem dłoni

Duży zakres regulacji nakrętki, wynoszący 12 cm

Nakrętka regulacyjna usytuowana ergonomicznie na wysokości 1,70 m 
lub 2,00 m.

Możliwość zastosowania trójnogów lub ram do stabilizacji podpór

Ponadnormowe dopuszczalne obciążenie robocze
Maksymalna nośność 36,1 kN – dopuszczalne obciążenie wykracza daleko 

poza wymagania normy.

Bezpieczna praca
Dzięki zabezpieczeniu przed zakleszczeniem dłoni i zabezpieczeniu rury 

 wewnętrznej przed wypadnięciem.

Trwałe
Ogniowe ocynkowanie wszystkich części.

Sprawdzona wytrzymałość
Wytrzymałe wykonanie, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 1065, 

oraz  niewielki ciężar.

PEP Alpha 2
Podpory stropowe
Opłacalny wariant stalowych podpór 
stropowych na każdą budowę
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System rusztowań podporowych składający się ze spawanych, pokrytych farbą proszkową 
kratownic z rur stalowych z trzpieniami głowicy i stopkami podstawy

Podstawowe wymiary dla stołów stropowych: 1,25 m x 1,50 m / 1,25 m x 2,00 m /  
1,25 m x 2,50 m

Dwie wielkości ramy i bezstopniowa regulacja wysokości od 1,55 m

Montaż w pozycji pionowej lub poziomej dzięki innowacyjnemu łączeniu stężeń

Szybkie przestawianie konstrukcji w pionie i poziomie za pomocą wózka z podnośnikiem,  
zawiesia widłowego PERI lub żurawia

Jednoczesne podparcie stropów 
oraz podciągów
Do 52 kN na stojak przy wysokości do 10 m.

Szybka i bezstopniowa regulacja
Tylko 2 wielkości ramy, 3 stężenia i mała liczba 

elementów.

Prosty i bezpieczny montaż
Dzięki przemyślanym szczegółom i niewielkiemu 

 ciężarowi elementów.

Dzięki konstrukcji ramy system PD 5 daje możliwość bezstopniowego dopasowania wysokości do 10 m. 

Przemyślane rozwiązania detali, mała liczba elementów konstrukcyjnych i niewielki ciężar zapewniają 

 bezpieczny montaż na placu budowy. System PD 5 pozwala na jednoczesne podparcie podciągu i stropu. 

Elementy konstrukcyjne oparte są na siatce modułowej PERI UP, co sprawia, że podesty czy rygle można 

swobodnie łączyć z PERI UP Flex.

PD 5 Rusztowanie podporowe
Rusztowanie podporowe do stołów stropowych 
i średnio obciążonych podciągów
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Konstrukcja rusztowaniowa składająca się ze spawanych, w pełni ocynko-
wanych kratownic z rur stalowych

Podstawowe wymiary dla stołów stropowych: od 1,50 m x 1,25 m do 
1,50 m x 3,50 m

Zastosowanie jako kwadratowe lub prostokątne wieże podporowe lub 
 połączone tarcze

Dwie wielkości ramy i zakres regulacji trzpienia wynoszący po 88 cm  
przy głowicy i podstawie umożliwiają bezstopniową regulację wysokości 
od 1,55 m

Szybka i bezstopniowa regulacja
Tylko dwie wielkości ramy i szerokie zakresy regulacji trzpieni.

Wysoka nośność
Dopuszczalne obciążenie 73 kN na stojak pozwala na zastosowanie 

systemu w wysokich pomieszczeniach.

Łatwy transport dużych jednostek
Za pomocą wózka podnośnego w kierunku poziomym oraz zawiesia 

widłowego w kierunku pionowym.

Stół PD 8 jest zaprojektowany do stosowania jako podparcie stołów stropowych. Ze względu na 

duży zakres wysuwu trzpieni, system można szybko dopasować do różnych wysokości lub łatwo 

opuścić w celu przejazdu pod dużymi podciągami.

PD 8 Rusztowanie podporowe
Ekonomiczne rusztowanie podporowe dla stołów 
stropowych przystosowane do dużych obciążeń
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Podpory stropowe MULTIPROP mogą być stosowane jako pojedyncze podpory 

stropowe lub – w połączeniu z ramami MULTIPROP – jako wieże podporowe, 

 również przy stołach stropowych. W porównaniu z podporami stropowymi z rur 

stalowych, aluminiowe podpory MULTIPROP mogą przy bardzo małym ciężarze 

własnym przenosić znacznie większe obciążenia – aż do 100 kN.

Wysoka nośność
Dopuszczalne obciążenie stojaków do 100 kN.

Przemyślane detale
Samoczyszczący gwint, nakrętka regulacyjna wskazująca kierunek 

odciążania podpory oraz możliwość bezstopniowej regulacji.

Szybka regulacja długości
Wbudowana taśma pomiarowa odwzorowana na wewnętrznej 

rurze, wskazująca całkowitą długość podpory.

Praktyczny zacisk klinowy
Wielofunkcyjna rama MRK nie wymaga czasochłonnych połączeń 

śrubowych.

MULTIPROP
Aluminiowe podpory stropowe
Oszczędne jako pojedyncze podpory, ekonomiczne w wieżach

Maksymalne obciążenie stojaka wg Świadectwa badania typu: 100 kN

Maksymalna wysokość konstrukcyjna wg Świadectwa badania typu (wieża 
podporowa z ramą MRK): 14,40 m lub 14,90 m (ze stopką MP 50)

Długości od 1,20 m do 6,25 m

Wielkości ram od 62,5 cm do 150 cm (stal) / od 201,5 cm do 296 cm 
 (aluminium)

Gwint na całej długości do bezstopniowej regulacji wysokości podpory bez 
przekładania sworznia

Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem rury wewnętrznej
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Wieża stosu ST 100 została zaprojektowana z myślą o szybkim montażu i demontażu 

na zasadzie sukcesywnego osadzania elementów. Kolejne ramy montuje się bez 

potrzeby używania narzędzi, obracając je o 90°. Jeden typ ramy umożliwia wykonanie 

wieży o dowolnej wysokości. Stężenia zwiększają nośność i sztywność wieży oraz 

zapewniają odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie podczas transportu żura-

wiem lub ustawiania.

Wieża podporowa o siatce konstrukcyjnej 1,00 m x 1,00 m składająca się z 4 ram stosu na 
każdy metr wysokości wieży

Maksymalne obciążenie do 53 kN na stojak

Montaż do wysokości 22,29 m

Szybka regulacja wysokości dzięki modułowi ramy wynoszącemu 50 cm

Trzpień z głowicą krzyżową do montażu maks. 2 dźwigarów deskowaniowych GT 24 / VT 20 
lub rygli/profili stalowych

Łatwa obsługa i logistyka
Tylko 5 elementów systemowych pozwala na zmontowanie wieży o dowolnej 

wysokości.

Szybki montaż
Poprzez osadzanie, bez sworzni, śrub lub użycia narzędzi.

Łatwe projektowanie
Tylko jeden typ ramy umożliwia zaprojektowanie każdej wysokości bez 

 konieczności użycia tabel dla poszczególnych kombinacji.

ST 100
Wieża stosu
Rusztowanie podporowe z jednym typem ramy dla każdej wysokości
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Montaż i demontaż wieży podporowej MDS K odbywa się zawsze na stanowisku 

zabezpieczonym poręczą z każdej strony. Monter cały czas znajduje się w bez-

piecznym miejscu we wnętrzu wieży, bez konieczności stosowania dodatkowych 

środków ochrony. Podesty MDS K zawiesza się bez użycia narzędzi na ryglach 

wieży, przy czym nie ma możliwości przypadkowego podniesienia podestu od 

dołu. Transport materiału odbywa się wewnątrz wieży.

Wieża podporowa składająca się z elementów konstrukcyjnych PERI UP Flex i uzupełniających 
 podestów, montowana w pozycji pionowej

Maksymalne obciążenie do 50 kN na stojak

Maksymalna wysokość do 9,39 m

Szerokość: 1,25 m

Długość: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m

W postaci wieży podporowej z dodatkowymi stojakami do skupionych obciążeń pionowych

Bezpieczny montaż bez dodatkowych 
środków ochrony
Dzięki specjalnej konstrukcji z podestami i poręczami 

na obwodzie wieży.

Szybki montaż
Mniejsza liczba elementów konstrukcyjnych i powtarzal-

ne czynności montażowe.

Ergonomiczna obsługa
Mały ciężar elementów i ergonomiczna postawa pod-

czas pracy.

PERI UP Flex
Wieża podporowa MDS K
Ramowe rusztowanie podporowe do szybkiego 
montażu z systemowymi zabezpieczeniami
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Rusztowania podporowe PERI UP Flex bazujące na module wynoszącym 25 cm 

pozwalają na optymalne dopasowanie systemu do różnych typów geometrii  

i  obciążeń. Przykładowo istnieje możliwość zagęszczenia stojaków w żądanym 

 kierunku w celu przenoszenia skoncentrowanych obciążeń. Dzięki samoczynnie 

zabezpieczającym się podestom, ryglom z połączeniem „Gravity Lock“ oraz moż-

liwości szczelnego pokrycia całej powierzchni roboczej, system ten oferuje wyjąt-

kowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wysoki stopień wykorzystania materiału
Poprzez optymalne rozmieszczenie stojaków w zależności od rodzaju 

obciążeń.

Szerokie możliwości dopasowania
Jednakowy typoszereg w trzech wymiarach dzięki ujednoliconym 

modułom.

Możliwość przemieszczania dużych jednostek
Dzięki dużej sztywności węzłów między stojakami i ryglami.

Kompatybilność
Optymalne dopasowanie zarówno do systemów deskowań stropowych 

PERI, jak i tradycyjnych deskowań stalowych i drewnianych.

PERI UP Flex 
Wieża podporowa
Modułowe rusztowanie podporowe o najwyższym 
stopniu uniwersalności

Maksymalne obciążenie do 46 kN na stojak

Maksymalna wysokość konstrukcyjna do 21,89 m (lub 22,34 m z użyciem trzpieni wewnętrznych)

Jako wieża podporowa lub rusztowanie tarczowe, przeznaczone do przejęcia dużych obciążeń 
 pionowych i/lub poziomych

W postaci przestrzennej konstrukcji podporowej dopasowanej do każdej geometrii i każdego 
 obciążenia, z uwzględnieniem specyfiki danego projektu
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Czterostojakowa podpora wysokonośna z elementów systemowych PERI UP Flex 

może przenosić obciążenia punktowe o wartości do 200 kN. Siłownik hydrauliczny 

w stopce pozwala w sposób kontrolowany opuszczać podporę pod obciążeniem, 

a także naprężać ją odpowiednią siłą, np. przy zabezpieczaniu elementów konstruk-

cyjnych modernizowanych budowli. Siłowniki hydrauliczne można przenosić między 

podporami, dzięki czemu można zredukować ich liczbę na budowie.

Czterostojakowa podpora wysokonośna do przenoszenia skoncentrowanych 
 obciążeń punktowych o wartości do 200 kN

Maksymalna wysokość: 8 m

Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą trzpienia z głowicą

Naprężanie i odciążanie za pomocą trzpienia odciążającego i jednostki 
 hydraulicznej HD

Wymiary: 0,25 cm x 0,25 cm

PERI UP Flex 
Podpora wysokonośna HD
Z elementów konstrukcyjnych rusztowania 
 modułowego PERI UP Flex

Kontrolowane opuszczanie podpory
Za pomocą siłownika hydraulicznego w stopie.

Ekonomiczne
Dzięki zastosowaniu standardowych elementów rusztowania 

modułowego PERI UP Flex.

Lekkie, nieduże elementy
Zapewniają łatwą obsługę w ograniczonej przestrzeni.
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HD 200 to rozwiązanie przeznaczone do dużych obciążeń. Można je wykorzystywać przy 

wielu zadaniach budowlanych – od renowacji budynków, aż po budowę mostów. Niewielki 

ciężar i łatwa obsługa podpór HD 200 stwarzają komfortowe warunki do szybkiego montażu. 

Podpora montowana z aluminiowych segmentów, przeznaczona do 
 rusztowań podporowych o średniej nośności (do większych obciążeń  
i wysokości podparcia stosuje się segmenty stalowe)

Do obciążeń do 200 kN na podporę

Maksymalna wysokość: 12,20 m w module co 30 cm

Segmenty podporowe wykonane z aluminium lub stali

Mechanizm odciążania z 10-centymetrowym skokiem roboczym w celu 
łatwego odpuszczania pod pełnym obciążeniem

Szybki montaż bez użycia narzędzi
Zintegrowane sprzęgła rur do przyłączania poszczególnych 

segmentów.

Kontrolowane opuszczanie
Możliwość opuszczenia podpory nawet o 10 cm dzięki 

 mechanizmowi odciążania.

Ręczny montaż
Niewielki ciężar pojedynczych segmentów – największy 

 segment aluminiowy waży niespełna 30 kg.

Również jako tarcza podporowa
Podpory można połączyć w tarczę za pomocą dźwigara 

 głównego; stężenia wykonuje się z elementów systemowych

HD 200 
Podpora wysokonośna
Obciążenie do 200 kN, montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
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Rusztowania roboczo-zabezpieczające umożliwiają stworzenie 

na placu budowy stanowisk pracy na wysokości, przy budynku 

lub wokół urządzeń w zakładach przemysłowych. Chronią perso-

nel przed upadkiem z wysokości lub przed wpływem czynników 

atmosferycznych. Platformy i rusztowania zabezpieczające sto-

suje się często także w celu ochrony pracujących pod nimi robot-

ników lub przemieszczających się pieszych przed kontaktem 

z przypadkowo strąconym materiałem. Specyficzne wymagania 

projektowe mogą być spełnione za pomocą indywidualnie 

 dopasowanych rozwiązań.
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Rusztowanie elewacyjne PERI UP Easy z innowacyjną ramą łączy bezpieczeństwo i 

 opłacalność zastosowania. System charakteryzuje się niewielkim ciężarem, a to w sposób 

decydujący wpływa na redukcję czasu montażu i demontażu. Wysokie bezpieczeństwo 

montażu zapewnione jest dzięki zintegrowanej poręczy wyprzedzającej. Poręcz następnego 

poziomu rusztowania montowana jest za pomocą ramy Easy z niższego, zabezpieczonego 

już kompletną balustradą. Dzięki temu monter jest zabezpieczony przed upadkiem z wyso-

kości na każdym poziomie i nie ma obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej 

w postaci szelek bezpieczeństwa. Warta podkreślenia jest jeszcze inna zaleta systemu: 

zintegrowana z ramą Easy rozeta umożliwia jej łączenie z rusztowaniem PERI UP Flex. 

Stwarza to możliwości szerszych zastosowań – również do skomplikowanych zadań.

PERI UP Easy
Rusztowanie elewacyjne
Bezpieczna i szybka praca dzięki wyjątkowo lekkiemu 
rusztowaniu ramowemu
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Standardowa konfiguracja dla szerokości 67 cm lub 100 cm

Zastosowanie jako rusztowanie robocze wg DIN EN 12811-1:2004-03 lub jako ochronne  
i  zabezpieczające

Podesty z ramą z aluminium i poszyciem ze sklejki lub kompozytu o szerokości 67 cm; podesty 
 stalowe o szerokości 33 cm

Zapewniona szczelność pomostów bez konieczności użycia dodatkowych elementów 
 uzupełniających

Podest ze wspornikiem wewnętrznym, demontowalny przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych

Szybkie otwieranie i zamykanie pól rusztowania w celu transportu materiału

Niewielki ciężar
Pozwala na szybki montaż.

Wysokie bezpieczeństwo
Montaż za pomocą zintegrowanej poręczy wyprzedzającej, 

bez konieczności stosowania dodatkowych elementów.

Szybki montaż
W standardowej konfiguracji praktycznie bez złącz i narzędzi.

Wyjątkowa wszechstronność stosowania
Łączenie z rusztowaniem modułowym PERI UP Flex dzięki 

zintegrowanej z ramą Easy rozecie.

Dzięki innowacyjnej budowie ramy Easy poręcz 
następnej kondygnacji montowana jest z niższe-
go poziomu - bez użycia dodatkowych elemen-
tów i związanych z tym nakładów roboczych.

Dołączona do ramy Easy rozeta stwarza możli-
wość bezpośredniego łączenia z rusztowaniem 
modułowym PERI UP Flex, np. ze schodniami, 
bez dodatkowych ram i łączników.
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PERI UP Flex umożliwia tworzenie bezpiecznych platform roboczych na każdej wysokości. Dzięki 

 metrycznemu modułowi wszystkich elementów konstrukcyjnych, a także możliwości zmiany kierunku 

ułożenia podestów, rusztowanie modułowe daje się optymalnie dopasować do warunków budowy. 

Samoczynnie zabezpieczający się w rozecie rygiel oraz podesty ze zintegrowanym zabezpieczeniem 

przed podnoszeniem sprawiają, że PERI UP Flex jest wyjątkowo szybki w montażu. 

PERI UP Flex
Platforma robocza
Bezpieczeństwo pracy na każdej wysokości dzięki 
 maksymalnej uniwersalności rusztowania modułowego



97

Rusztowanie modułowe do budowy skomplikowanych rusztowań roboczych

Jednolity, metryczny moduł długości i szerokości wszystkich elementów 
systemowych, wynoszący 25 cm (we wszystkich kierunkach)

Możliwość łączenia do słupków w rozstawie co 50 cm

Długości pól rusztowania od 50 cm do 300 cm

Klin głowicy rygla pod wpływem własnego ciężaru samoczynnie opada w 
otwór rozety i blokuje się („Gravity Lock”)

Bezpieczne podesty dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed podno-
szeniem („Locking Deck”); antypoślizgowa powierzchnia podestów

Bezpieczne warunki pracy
Pełne zabezpieczenie kompletną balustradą i antypoślizgowa 

powierzchnia podestów.

Równa powierzchnia robocza bez szczelin
Cały system bazujący na module równym 25 cm gwarantuje 

tworzenie pomostów bez szczelin i uskoków.

Szybki montaż
Dzięki połączeniu rygla „Gravity Lock”, samozabezpieczają-

cym się podestom „Locking Deck“ i niewielkiemu ciężarowi 

elementów.

Opłacalne łączenie ze stalowymi elementami 
PERI VARIOKIT
Jednakowy, 12,5- lub 25-centymetrowy moduł dzierżawnych 

elementów.

Rygiel z połączeniem „Gravity Lock” i 
 samozabezpieczające się podesty „Locking 
Deck”  pozwalają na łatwy i bezpieczny montaż. 

Rygle o różnych długościach (od 25 cm) umożliwiają zmianę kierunku 
 ułożenia podestów. Pozwala to na maksymalne dopasowanie do geometrii 
konstrukcji – bez dodatkowych łączników.
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Wykorzystując wózki UFS 20, można podwiesić słupki rusztowania do stalowych kształtowników 

dwuteowych, tworząc mobilne platformy robocze. Dopuszczalne obciążenie wózka wynosi 19,7 kN, 

co umożliwia przesuwanie kompletnych platform roboczych, podwieszonych np. pod platformami 

wiertniczymi lub mostami. W rozwiązaniach dopasowanych do potrzeb danego projektu jako 

 konstrukcję nośną rusztowania często wykorzystuje się dzierżawne elementy zestawu inżynieryjnego 

VARIOKIT lub innych systemów deskowań PERI.

Modułowa konstrukcja
Dzięki regulowanemu uchwytowi słupka, umożliwiającemu dopasowanie do szerokości półki 

dwuteownika.

Łatwe przesuwanie
Dzięki lekko jeżdżącym rolkom z tworzywa sztucznego, przesuwanie rusztowania nie wymaga 

dużej siły.

Kompatybilność z różnymi kształtownikami stalowymi
Uniwersalna konstrukcja, umożliwiająca dopasowanie do kształtowników o szerokości od 20 cm 

do 32 cm i grubości półki wynoszącej do 40 mm.

PERI UP Flex
Rusztowanie podwieszane
Mobilne rozwiązania
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Dzięki kratownicy PERI UP Flex ULS można tworzyć ekonomiczne platformy 

 robocze o rozpiętości do 10,00 m. Kratownica składa się z pięciu poręcznych 

 elementów o długości do 1,50 m i masie do 15,4 kg. Długość kratownicy można 

dopasować w module co 25 cm. Podesty PERI UP mocuje się bezpośrednio do 

 górnego pasa kratownicy.

Dopuszczalne obciążenie: 3,00 kN/m² przy rozpiętości do 10,00 m

Rozpiętość od 3,00 m do 10,00 m w module co 25 cm

Możliwość połączenia z rozetami słupków

Kompaktowe wymiary, pojedyncze elementy o długości od 50 cm do 
150 cm, wysokość kratownicy 50 cm

Optymalne do robót moder-
nizacyjnych
Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar 

umożliwiają wykorzystanie rozwiązania 

w ciasnych przestrzeniach, również w 

przypadku dojść przez niewielkie otwory 

włazowe.

Łatwy i szybki montaż
Połączenia realizowane za pomocą 

sworzni i zawleczek, także w przypadku 

stężeń – bez połączeń za pomocą rur  

i złączy.

Wyjątkowa opłacalność
Dzięki możliwości połączenia ze 

 słupkami i podestami PERI UP Flex.

PERI UP Flex
Przewieszenia
Platformy robocze o rozpiętości do 10,00 m z kratownicą ULS Flex
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Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex o szerokości podstawy 150 cm lub 250 cm może 

mieć długość do trzech pól. Samozabezpieczające się połączenia rygli i zintegrowane 

zabezpieczenia podestów zapewniają szybki montaż rusztowania. Podesty szczelnie 

wypełniające całe pole rusztowania gwarantują użytkownikom wysoki poziom bezpie-

czeństwa podczas wykonywania robót.

PERI UP Flex 
Rusztowanie zbrojarskie
Praktyczne jednostki rusztowaniowe do robót 
przy deskowaniu
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Możliwość zastosowania jako rusztowanie robocze w klasie obciążenia 3 wg EN 12811-1 (do 2,00 kN/m²)

Szerokość pomostu rusztowania: 75 cm i 100 cm

Wysokość poszczególnych poziomów: 200 cm

Długości pól rusztowania: 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm

Maksymalna wysokość ostatniego pomostu: 6,60 m (przy szerokości podstawy 150 cm) lub 10,80 m 
(przy szerokości podstawy 250 cm)

Stateczność bez kotwienia i balastu
O ile rusztowanie wyparte jest o ścianę lub deskowanie, przy którym jest ustawione.

Łatwość projektowania
Szybka ocena zapotrzebowania na materiał dzięki modułowej konstrukcji jednostek.

Jednostki przestawianie żurawiem
Dzięki odpowiedniej wytrzymałości połączeń na rozciąganie.
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System kratownicowy PERI UP Flex LGS zapewnia bezpieczne i racjonalne rozwiązania w 

przypadku dużych rozpiętości i wysokich obciążeń. Oprócz zastosowania jako kratownica 

w dachach ochronnych, wykorzystywany jest także w przypadku tymczasowych kładek 

dla pieszych lub platform roboczych na dowolnej wysokości. Tymczasowe, ochronne 

 zadaszenia najczęściej wykorzystuje się podczas modernizacji dachów, nadbudowy 

 kondygnacji budynków, w trakcie realizacji mostów i autostrad – szczególnie w sezonie 

 zimowym.

PERI UP Flex 

Dźwigar kratownicowy do kładek o dużej rozpiętości  
i  tymczasowych kładek dla pieszych

Dopuszczalna rozpiętość: 12,00 m przy 5 kN/m² lub 20,00 m 
przy 2 kN/m²

Platforma robocza LGS 150

Do wykonywania wielkopowierzchniowych platform roboczych 
i tymczasowych kładek dla pieszych

System kratownicowy LGS
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Szybki montaż
Łatwy montaż na poziomie terenu w pozycji leżącej, następnie 

 kompletne segmenty przenoszone są żurawiem w miejsce docelowe.

Uniwersalny
Dostępne różne warianty nachylenia i geometrii.

Bezpieczny montaż
Systemowe podesty wzdłuż kratownic zapewniają bezpieczny dostęp 

podczas prac przy segmentach dachowych.

Dach LGS

Ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych z zastosowaniem 
systemu kratownicowego – także dla dużych rozpiętości

Opcjonalnie można wyposażyć plandekę 
w elektryczny napęd do zwijania. Rura 
ułatwia wciąganie prowadnicy plandeki.

Rozpiętości do 45 m, bez dolnych ściągów do 35 m

Standardowe nachylenie 15°, nachylenia nietypowe na zamówienie

Wymiary standardowych elementów LGS: wys. = 150 cm, dł. = 300 cm 
lub dł. = 150 cm

Regulowane odstępy między kratownicami od 50 cm do 300 cm

Możliwość uzyskania dachu o indywidualnej geometrii poprzez 
 odpowiednie dopasowanie ram kalenicowych
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Różnorodność elementów konstrukcyjnych PERI UP oraz rozległa wiedza inżynierów PERI stanowią 

 podstawę tworzenia opłacalnych konstrukcji rusztowań ochronnych, odpowiadających specyfice projektu. 

W określonych sytuacjach bezpieczne rozwiązania ze zoptymalizowaną dystrybucją obciążeń – np. tymcza-

sowe kładki dla pieszych lub wielkowymiarowe platformy robocze – wymagają łączenia ze sobą elementów 

z różnych systemów PERI.

Podczas prac przy naziemnej linii energetycznej, 
rusztowania PERI UP zaprojektowane z lekkich 
elementów konstrucyjnych zabezpieczają obsza-
ry krzyżujące się z drogami publicznymi.

Dzięki kratownicy PERI UP Flex ULS można 
tworzyć ekonomiczne platformy robocze i rusz-
towania ochronne o dużej rozpiętości. Znajdują-
ce się poniżej osoby oraz wszelkiego rodzaju 
ruch są chronione przed przypadkowo spadają-
cymi elementami.

Indywidualne rozwiązania
z elementów systemowych
Bogactwo wariantów zastosowań rusztowań roboczych, 
ochronnych oraz konstrukcji o dużej rozpiętości
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W zależności od zakresu zastosowania i kręgu użytkowników 

środki dostępu muszą spełniać różne wymagania dotyczące 

geometrii i obciążeń. Środki dostępu do stanowisk pracy powin-

ny być z reguły dopasowane do wymagań osób zatrudnionych 

przy budowie lub w przemyśle, a także do oczekiwanych obcią-

żeń. Tymczasowe, publiczne środki dostępu muszą natomiast 

być przystosowane do potrzeb wszystkich osób przebywają-

cych w przestrzeni publicznej – od dzieci po osoby starsze.
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Schodnie współbieżne i przeciwbieżne o wysokości 2,00 m do 66,00 m 
(w nietypowych projektach nawet do 100 m).

Pozioma siatka konstrukcyjna: 1,50 m x 2,50 m lub 1,50 m x 3,00 m

Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 2,00 kN/m² dla biegów schodowych  
i podestów

Dopasowanie do otworów budynku w module wysokości 25 cm za pomo-
cą mocowanych z boku wsporników

Elastyczna siatka konstrukcyjna
Siatka konstrukcyjna o module 25 cm pozwala szczelnie 

zamknąć wszystkie pola rusztowania, nawet w niewielkich 

pomieszczeniach.

Proste dopasowanie
Dostęp do otworów budynku za pomocą wsporników 

i krótkich biegów schodowych – niezależnie od wysokości 

kondygnacji.

Szybki montaż
Przy wykorzystaniu niewielkiej liczby rygli i zakotwień.

Lekkie, zespawane biegi schodowe z aluminium o szerokości 

75 cm montuje się na poziomych ryglach rusztowania modu-

łowego PERI UP Flex. Tak powstają 4-stojakowe wieże oraz 

schodnie współbieżne lub przeciwbieżne o wysokości do 

100 m. Dopuszczalne obciążenie użytkowe schodni PERI UP 

Flex z biegami aluminiowymi 75 wynosi 2,00 kN/m². Zapew-

nia ona dostęp do stanowisk pracy na placu budowy.

PERI UP Flex
Schodnia 75
Lekka schodnia – uniwersalny 
środek dostępu
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Schodnie z biegami 75 zapewniają szybki i bez-
pieczny dostęp do wszystkich poziomów robo-
czych na placu budowy.

Dopasowanie do otworów budynku odbywa się 
za pomocą krótkich biegów schodowych za-
montowanych na zewnętrznych wspornikach.

Krótkie biegi schodowe o szerokości 75 cm 
zapewniają maksymalne możliwości dopaso-
wania w przypadku ciasnych przestrzeni.

Dzięki kompaktowym schodniom 

możliwe jest tworzenie dojść we-

wnątrz budynków z małymi trzonami 

klatek schodowych. W tym celu po 

zamontowaniu dodatkowego rygla 

pod kątem 90° na tym samym pozio-

mie montowane są biegi schodowe 

o mniejszej długości i wysokości. 

Schodnia może służyć jednocześnie 

jako platforma robocza przy wykańcza-

niu ścian. Elementy standardowe umoż-

liwiają tworzenie dojść w module wyso-

kości 25 cm. Dostępne są również 

ustandaryzowane warianty dla typo-

wych wysokości kondygnacji.

Schodnie PERI UP Flex 
w trzonach klatek 
schodowych
Wariant dla ciasnych przestrzeni
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Biegi zmontowane z belek policzkowych i pojedynczych stopni o szeroko-
ści 100 cm lub 125 cm

Schodnie współbieżne lub przeciwbieżne o wysokości od 2,00 m 
do 50,00 m

Pozioma siatka konstrukcyjna: 2,00 m x 4,50 m (schodnia 100); 
2,50 m x 5,00 m (schodnia 125)

Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 3,0 kN/m² dla biegów i podestów

Wysoka nośność
Dopuszczalne obciążenie użytkowe 3,0 kN/m².

Komfortowa szerokość
Wystarczająca przestrzeń do swobodnego mijania się użyt-

kowników (również w przypadku dużego natężenia ruchu), 

transportu materiałów oraz znoszenia poszkodowanych na 

noszach.

Montaż bez użycia narzędzi
Po zamontowaniu belki policzkowe wykładane są stopniami, 

które zazębiają się i wzajemnie zabezpieczają podczas 

montażu.

Schodnię PERI UP Flex 100 / 125 montuje się z belek policz-

kowych oraz pojedynczych stopni. Dzięki szerokości biegów 

100 cm lub 125 cm oraz oddzielnym spocznikom, 10-słupkowa 

schodnia jest przystosowana do dużego natężenia ruchu 

użytkowników. Perforowane stopnie zapewniają antypośli-

zgową powierzchnię, w sezonie zimowym natomiast ograni-

czają ryzyko wystąpienia oblodzenia. Stopnie o zamkniętym 

wykończeniu stanowią barierę przed wypadnięciem dla przy-

padkowo upuszczonego materiału.

PERI UP Flex
Schodnia 100 / 125
Do budów o większych wymaganiach 
dotyczących obciążeń oraz komfortu



111

Schody policzkowe o szerokości biegów 150 cm, 200 cm lub 250 cm

Wymiary w rzucie schodni od 3,25 m x 5,50 m

Spełnia wymagania dla przestrzeni publicznej w zakresie 
 rozmieszczenia spoczników, wymiarów stopni, wysokości  
i  konstrukcji poręczy oraz odporności na akty wandalizmu

Dopuszczalne obciążenie użytkowe 7,5 kN/m², obciążenie poręczy 
do 2,0 kN/m

Szeroki zakres konfiguracji
Jako schody łamane, jedno- lub wielobiegowe lub jako 

schodnie.

Bezpieczeństwo użytkowników
Uniwersalne dopasowanie do wysokich wymagań 

 dotyczących geometrii i obciążeń.

Dla dużych zgromadzeń publicznych
Dopuszczalne obciążenie użytkowe 7,50 kN/m².

PERI UP Public to tymczasowe schody przeznaczone do stosowania w przestrzeni 

publicznej. Typowe przykłady zastosowania to: wejścia na trybuny, dojścia do 

 tymczasowych kładek dla pieszych oraz schody zastępcze używane w trakcie 

 renowacji budynków. Tego typu schody muszą spełniać wyjątkowo wysokie 

 wymagania odnośnie dopuszczalnych obciążeń, szerokości biegów schodowych 

oraz rozmieszczenia poręczy i spoczników. To wyjaśnia, dlaczego PERI UP Public 

koncentruje się na bezpieczeństwie użytkowników.

PERI UP Public
Schody do przestrzeni publicznych
Spełnieniające najwyższe wymagania
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Systemy pomostów służą do wykonywania pionowych lub pochy-

łych części budowli na dużej wysokości, takich jak np. ściany bu-

dynków wysokich, pylony mostów lub zapory wodne. Połączone 

w jednostki wsporniki, pomosty i deskowania po rozformowaniu 

ściany podnoszone są w całości na następną sekcję betonowania. 

Jednostki tradycyjnego deskowania przestawnego przenoszone są 

żurawiem i zawieszane na zabetonowanych z wyprzedzeniem ko-

twach wspinania. W przypadku, gdy jednostki przemieszczają się 

na kolejne kondygnacje za pomocą siłowników hydraulicznych, 

 mówimy o samoczynnym wspinaniu. 

Spektrum rozwiązań przeznaczonych do bezpiecznej i komfortowej 

pracy na dużej wysokości dopełniają przestawne osłony zabezpie-

czające, chroniące przed wiatrem i upadkiem z wysokości.
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Pomost składany FB jest wykorzystywany jako pomost roboczo-ochronny. 

 Ponadto może służyć do podpierania deskowań ściennych o wysokości 

do 5,40 m oraz jako dachowy pomost zabezpieczający. Dostarczany jest 

na plac budowy gotowy do użycia. Niewielka liczba wymaganych zakotwień i 

niski koszt montażu sprawiają, że jest on wyjątkowo opłacalnym rozwiązaniem.

Łatwy i szybki montaż
Przygotowanie i montaż w kilku prostych krokach 

dzięki dostarczeniu w stanie wstępnie zmontowanym 

i składanej poręczy.

Optymalne planowanie, stosowanie 
i składowanie
Tylko 3 rodzaje pomostów, jednakowy rozstaw 

 zakotwień i przemyślane rozwiązanie dla naroży.

Dopasowanie do dowolnej geometrii
Dzięki pomostom pośrednim oraz rozwiązaniu dla naroży 

wewnętrznych i zewnętrznych, całkowicie bez konieczności 

użycia pomostów specjalnych.

Racjonalne rozwiązanie
W kilku prostych ruchach przekształcany w dachowy 

pomost zabezpieczający.

FB 180 Pomost składany
Uniwersalny pomost roboczo-ochronny
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Długość pomostu: 300 cm; szerokość pomostu: 180 cm (w wariancie standardowym)

Dopuszczalne obciążenie wg DIN EN 12811: 300 kg/m² dla pomostów głównych, pośrednich  
i  narożnych (klasa obciążeń 4); 450 kg/m² dla zastosowań specjalnych tylko z pomostami głównymi 
 (klasa obciążeń 5)

Pomost dolny jako dojście do opcjonalnego stężenia wiatrowego

Przedłużenia podparcia z regulowanym punktem nacisku umożliwiającym ominięcie otworów  
w ścianach zewnętrznych

Niewielka przestrzeń do transportu lub składowania dzięki wysokości piętrzenia równej 27 cm

Pomost roboczy wg DIN EN 12811, klasa obciążeń 2 (150 kg/m²)

Jako podparcie deskowań ściennych o wysokości do 5,40 m
 
Długość pomostu: 2,40 m i 3,00 m; szerokość pomostu: 70 cm lub 
100 cm

Możliwość używania wsporników również pojedynczo z poszyciem 
z desek

Specjalny zaczep umożliwiający zawieszenie pomostu na prefabrykowanej 
ścianie warstwowej bez straty elementów kotwiących

Pomost ASG 70-100 jest stosowany wszędzie tam, gdzie 

ograniczona przestrzeń robocza nie dopuszcza użycia 

 szerszych pomostów.

Do ograniczonych przestrzeni
Podest o szerokości tylko 70 cm; możliwość używania 

 również w kondygnacjach podziemnych, w sąsiedztwie ścian 

szczelnych.

Gotowy do użycia
Pomosty są dostarczane na budowę w stanie zmontowanym.

Możliwość rozszerzenia
Możliwość rozsunięcia i rozszerzenia deskami do szerokości 

100 cm.

Wariant dla ciasnych przestrzeni roboczych

Pomost roboczyASG

Pomost składany narożny może być stosowany 
jako lewy i prawy. Dostarczany jest w komple-
cie z ramą pomostu narożnego.
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Pomosty robocze CB umożliwiają podparcie wielkoformato-

wych deskowań dwustronnych na każdej wysokości. 

 Kompletna jednostka składa się z deskowania z platformą 

betoniarską i pomostu roboczego, wyposażonego w dolny 

pomost wykończeniowy oraz drabiny. Zestaw umożliwia 

bezpieczną pracę na różnych wysokościach i daje się szybko 

przestawić żurawiem.

Duże jednostki deskowania
Dzięki dużej wytrzymałości wsporników istnieje możliwość 

przekazania na pomosty obciążeń o znacznej wartości.

Oszczędność czasu
Pomost wraz z deskowaniem przemieszczany jest jednym 

ruchem żurawia.

Bezpieczeństwo
Pozbawiona uskoków powierzchnia pomostów roboczych 

przed i za deskowaniem eliminuje ryzyko potknięcia (dotyczy 

CB 240).

Przestawiane żurawiem jednostki wspinania – pomosty  
z wielkowymiarowym deskowaniem ściennym

Pomost roboczyCB



117

Konstrukcja podporowa do dwustronnego deskowania ściennego; alternatywnie tylko jako 
 pomost roboczy

Świadectwo badania typu dla deskowań o wysokości do 5,40 m

Dostęp do ściany z pomostu dolnego z drabiną

Opcjonalne stężenie wiatrowe, zapobiegające przechylaniu w kierunku budynku
 

BR to łatwe w użyciu rozwiązanie podporowe do wewnętrz-

nych deskowań szybów, klatek schodowych i wind. Podstawą 

systemu są rygle pomostowe BR, idealnie dopasowane do 

wymiarów szybów. Do nich, za pomocą systemowych łączni-

ków, mocowane są dźwigary GT 24 bądź krawędziaki drew-

niane, tworzące poszycie pomostu roboczego.

Rozwiązanie dopasowane do projektu
Długość rygli odpowiadająca wymiarom szybu.

Różne typy zakotwień
Podparcie za pomocą wsporników składanych, zakotwienie 

za pomocą stożków śrubowych M24 lub alternatywnie pod-

parcie za pomocą zapadek grawitacyjnych w otworach  

w ścianie (bez traconych elementów zakotwienia).

Podparcie deskowań szybu za pomocą rygli pomostowych

Pomost szybowyBR

Warianty

CB 240
Wspornik o szerokości 2,40 m z wózkiem (deskowanie odsuwane od ściany 
na 75 cm), ryglami uchylnymi i wyporami.

CB 160
Wspornik o szerokości 1,60 m z napinaczem, ryglami uchylnymi i wyporami.



118

Zoptymalizowane wykorzystanie żurawia
Duże jednostki deskowania przestawiane żurawiem – nawet 

przy dużej wysokości deskowania i okrągłych budowlach.

Zoptymalizowane rozwiązanie
To samo deskowanie i te same elementy dla początkowych 

i kolejnych, regularnych etapów betonowania.

Bezpieczne, poziome powierzchnie 
pomostów
Możliwość poziomego ustawienia pomostów przy ukośnych 

częściach budowli.

Ekonomiczne rozwiązanie dla zastosowań 
dwustronnych
Niewielka liczba dodatkowych elementów zapewnia bardziej 

efektywne wykorzystanie materiału i mniejsze nakłady logi-

styczne.

Pomosty SCS są zazwyczaj stosowane jednostronnie – 

czyli z deskowaniami ściennymi bez ściągów. Obciążenia 

od parcia bocznego mieszanki betonowej przenoszone są 

na konstrukcję poprzedniego etapu betonowania poprzez 

wspornik i kotwy wspinania. Typowe obszary zastosowania 

tego systemu to zapory wodne, śluzy, filary mostów i inne 

konstrukcje inżynierskie. System SCS cechuje wysoka 

 ekonomiczność zastosowania, ponieważ dzięki modułowej 

konstrukcji można go optymalnie dopasowywać do wyma-

gań konkretnych projektów i geometrii. Wieloczęściowe 

wsporniki pozwalają dostarczać jednostki na plac budowy  

w postaci wstępnie zmontowanej, co przyspiesza ich 

 montaż końcowy.

SCS System pomostów
Stabilny system wspornikowy do deskowań 
jednostronnych i dwustronnych
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Przestawiane żurawiem jednostki deskowania, składające się z pomostu i deskowania ściennego

Zoptymalizowane rozwiązanie dla wysokości betonowania do 3,90 m przy zastosowaniu jednostron-
nym i do 6,00 m przy zastosowaniu dwustronnym

Możliwość uzupełnienia o pomosty dolne

Możliwość odchylenia pomostu roboczego, betoniarskiego i dolnego o 15° i ± 30° 

Adapter narożny pozwala na równoległe ustawienie pomostów na elementach łukowych. Dzięki 
temu można odsunąć deskowanie na wózku i przestawić całą jednostkę deskowania jednym 
 ruchem żurawia.

Warianty

SCS 190
Wspornik o szerokości ok. 1,90 m z zastrzałem do odchylania deskowania; 
SCS 190 nie wymaga dużo miejsca i jest najkorzystniejszym cenowo wariantem 
systemu.

SCS 250
Wspornik o szerokości ok. 2,50 m z wózkiem do odsuwania deskowania 
 ściennego bez użycia żurawia.

Otwierający kozioł oporowy SCS
Konstrukcja modułowa złożona z rygla uchylnego, trzpienia wysokonośnego  
i  rygla początkowego, przenoszącego na podłoże obciążenia z pierwszej 
 jednostronnie deskowanej sekcji betonowania.

SCS dla zastosowań dwustronnych
Niewielka liczba elementów dodatkowych pozwala na zastosowanie pomostów 
także do deskowań ściennych o wysokości do 6,00 m, używanych ze ściągami.
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System RCS łączy wszystkie zalety systemów wspinania w ramach jednego zestawu modułowego, 

a ponadto jest stosowany jako pomost roboczy oraz osłona zabezpieczająca. Dzięki zastosowaniu 

szyn, przemieszczana jednostka jest trwale powiązana z budowlą, w rezultacie proces przenosze-

nia przebiega szybko i bezpiecznie. Jednostki podnoszone są na kolejną sekcję żurawiem lub za 

 pomocą przenośnych siłowników hydraulicznych. Jako poszycie osłon RCS można wykorzystać 

różne materiały, np. blachę trapezową, drewniane płyty warstwowe, siatki dowolnego typu lub 

siatki LPS. RCS daje się łatwo dopasowywać do specyfiki dowolnej budowli.

RCS Szynowy system wspinania
Uniwersalny zestaw modułowy do pracy 
na dużej wysokości
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Bezpieczne przemieszczanie
Przestawiana jednostka podczas całego 

procesu wspinania jest trwale połączo-

na z budowlą za pośrednictwem 

uchwytów wspinania.

Przenośne siłowniki hydrauliczne umożliwiają 
przestawianie bez użycia żurawia. Zamontowa-
ne zostały one na uchwycie wspinania pomię-
dzy ścianą a szyną wspinania.

Osłona prowadzona jest w jednej linii nawet 
w przypadku zmiennego usytuowania krawędzi 
stropów.

RCS CL nie wymaga dużych nakładów monta-
żowych, dlatego jest dobrym rozwiązaniem dla 
budynków o średniej wysokości.

Niezależnie od geometrii
Uchwyty wspinania mogą być monto-

wane zarówno do ścian, jak i krawędzi 

stropów.

Regulowana konstrukcja
125-mm moduł rozmieszczenia otworów 

w szynach pozwala na optymalne dopa-

sowanie do wysokości każdej kondy-

gnacji.

Warianty

RCS C Pomost roboczy
Standardowo jako podparcie deskowań ściennych przy wysokości kondygnacji od 
2,70 m do 4,50 m; z wózkiem (deskowanie odsuwane na 90 cm).

RCS CL Lekkie deskowanie przestawne
Lekkie deskowanie do budowli o średniej wysokości; po przedłużeniu szyny 
 wspinania oraz użyciu pośrednich uchwytów wspinania wystarczy tylko jeden 
 pomost dolny.

RCS P Osłona zabezpieczająca
Szczelne opasanie kondygnacji budynku w stanie surowym i ochrona przed 
 upadkiem z wysokości.

Bezpieczne przemieszczanie po szynach pomostów z deskowaniami ściennymi i osłon

Standardowe zakotwienia do ścian i stropów ze Świadectwem dopuszczenia, w przypadku dużych 
uskoków stropów rolę wsporników kotwiących pełnią poziomo ułożone szyny wspinania

Siłownik hydrauliczny o sile 50 kN

Opcja wspinania samoczynnego krokami co 50 cm za pomocą przenośnych siłowników 
 hydraulicznych

Kompatybilne z elementami inżynieryjnego zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT
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Platforma przeładunkowa RCS MP służy do szybkiego 

i bezpiecznego transportu deskowań oraz materiału w 

 trakcie robót na budynkach wysokich. Platformę ze stalo-

wym podestem można zakotwić w stropie lub rozeprzeć 

podporami MULTIPROP pomiędzy dwiema kondygnacjami. 

Okalające bariery ochronne i dodatkowe rury zapewniają 

bezpieczne warunki pracy.

W wariancie standardowym montowana z wyprzedzeniem platforma 
 dostępna jest w długości 3,75 m i 5,50 m

Minimalna szerokość w świetle 2,52 m; w wariancie rozpartym podpora-
mi szerokość przejazdu regulowana do ponad 3,00 m dzięki umieszczeniu 
rygli pod podporami

Zintegrowane zaczepy transportowe ułatwiają przestawianie platform 
żurawiem

Dowolne mocowanie
Platformę można umieścić w dowolnym miejscu budynku 

i zakotwić w stropie lub rozeprzeć pomiędzy dwoma 

stropami.

Bezpiecznie z każdej strony
Dzięki podestom z ryflowaną blachą chroniącą przed pośli-

zgiem oraz barierom ochronnym z siatek stalowych LPS.

Szybki montaż
Dostawa w stanie gotowym do użycia, siatki wystarczy 

nałożyć i zabezpieczyć sworzniami.

RCS MP Platforma przeładunkowa
Uniwersalne rozwiązanie do przenoszenia 
ładunków za pomocą żurawia
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LPS z siatkami ochronnymi to lekka alternatywa dla cięż-

kich, zamkniętych systemów osłon zabezpieczających. 

Pomimo przepuszczalności system skutecznie izoluje od 

wiatru, jednocześnie zapewniając stały dostęp światła 

dziennego. LPS stosuje się jako ciągłą osłonę zabezpiecza-

jącą; alternatywnie można dodać zintegrowany pomost ro-

boczy, umożliwiający dostęp do powierzchni czołowych 

stropu. Szyny wspinania zapewniają szybkie i bezpieczne 

przestawianie.

Siatki z funkcją teleskopowego rozsuwania, pozwalającą na dopasowanie 
do skomplikowanej formy budynku

Bezpieczne przestawianie po szynach wspinania za pomocą żurawia, 
opcjonalnie wspinanie samoczynne z wykorzystaniem siłowników hydrau-
licznych

Regulowane uchwyty stropowe do mocowania na stropach ze zmiennymi 
wspornikami i wysuwanymi pomostami

Szybki ręczny montaż dzięki lekkim elementom i prostym zaciskom

Szybki montaż
Montaż siatek nie wymaga żurawia, istnieje możliwość 

dostawy w stanie zmontowanym.

Lekkie elementy
Niewielkie obciążenie budowli ze względu na ażurową struk-

turę; dzięki temu możliwość użycia również w  przypadku 

cieńszych stropów.

Uniwersalność
Stosowany jako osłona lub z pomostem roboczym; tych 

samych siatek można użyć w systemie RCS.

LPS Przestawne osłony
Zabezpieczenie krawędzi osłonami 
z lekkich siatek
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Niezależne od żurawia
Deskowanie, rozdeskowanie i hydrau-

liczne wspinanie w szybkim rytmie.

Niezależne od pogody
Wygodne pomosty z osłonami chronią-

cymi załogę przed wiatrem i działaniem 

czynników atmosferycznych.

Wytrzymałe pomosty
Pomosty robocze przystosowane do 

przenoszenia dużych obciążeń, np. od 

składowanych materiałów czy rozścieła-

czy mieszanki betonowej.

Poszczególne warianty systemu samoczynnego wspi-

nania ACS do fasad, trzonów i szybów budynków, 

a także nachylonych pylonów mostów umożliwiają 

szybkie, ekonomiczne i bezpieczne wykonywanie 

 wysokich budowli żelbetowych. Kompletne jednostki, 

złożone z deskowania ściennego i pomostów, przesta-

wiane są na kolejne kondygnacje za pomocą zintegro-

wanego układu hydraulicznego oraz szyn. Zoptymalizo-

wany przebieg robót przyczynia się do dużej 

wydajności i szybkich cykli betonowania. Jednostki 

wspinają się jednocześnie, dzięki czemu nie występu-

ją nieosłonięte krawędzie grożące upadkiem z wyso-

kości, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pracy.

ACS System samoczynnego 
wspinania
Bezpieczny system wspinania niezależny od 
żurawia dzięki napędowi hydraulicznemu
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Siłowniki hydrauliczne o sile 100 kN

Wspinanie z mechanicznie wymuszonym sterowaniem i blokadą cofania

Wspinanie również w godzinach nocnych dzięki niemalże bezgłośnemu napędowi hydraulicznemu

Uchwyty wspinania i typy kotwi zoptymalizowane pod kątem specyficznych wymagań projektu,
takich jak konstrukcja budynku, obciążenia, grubość ścian i wymagana wytrzymałość betonu

Duże jednostki deskowania przyczyniające się do zmniejszenia liczby zakotwień traconych

Jako przestawny wariant z pomostami roboczymi ustawionymi zawsze w pozycji poziomej do 
 nachylonych części budowli, takich jak pylony lub filary mostów

Wariant dla klatek schodowych i wąskich szybów windowych z pojedynczym napędem wspinania 
we wnętrzu konstrukcji

Warianty

System samoczynnego wspinania ACS R
Wariant standardowy z wózkiem i deskowaniem otwartym od góry, zapewniają-
cym łatwy montaż zbrojenia.

System platformowy ACS P
Wariant dla trzonów budynków wysokich i budowli wieżowych, duże powierzchnie 
składowe i robocze.

Pomosty wieszakowe ACS G
Wariant umożliwiający betonowanie stropów i ścian w jednym cyklu roboczym. 
Idealne rozwiązanie dla budowli okrągłych. Deskowanie jest mocowane obustronnie 
na wspornikowo wysuniętych wieszakach.
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System ACS Core 400 do deskowania wielkowymiarowych trzonów budynków wysokich to 

kolejny krok w ewolucji techniki samoczynnego wspinania PERI. Zoptymalizowany proces 

wspinania zapewnia proste i szybkie cykle betonowania. Wszystkie jednostki deskowania 

wspinają się jednocześnie, dzięki czemu mniej jest nieosłoniętych krawędzi grożących upad-

kiem z wysokości, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pracy na budowie. Ponadto 

system ACS Core 400 może być wspinany razem z rozściełaczami mieszanki betonowej oraz 

sprzętem budowlanym. Dzięki temu ściany i stropy mogą być betonowane jednocześnie. 

 Zastosowanie systemu jest opłacalne dla budynków o liczbie kondygnacji większej niż 30, 

gdyż umożliwia on realizację nawet do 2 kondygnacji tygodniowo.

ACS Core 400
System samoczynnego wspinania
Wydajny system samoczynnego wspinania do trzonów 
budynków wysokich, wyposażony w nowoczesny układ 
hydrauliczny

Betonowanie trzonów 
wyprzedzających

Betonowanie stropów 
i ścian w jednym cyklu 
roboczym
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Zoptymalizowany dla masywnych, wielkowymiarowych trzonów budynków wysokich i ścian  
o wysokości od 2,70 m do 4,88 m

Możliwość stosowania z deskowaniami ściennymi VARIO GT 24, MAXIMO lub TRIO

Całe deskowanie trzonu przestawiane jednym skokiem siłownika (siłowniki o dużym skoku  
i udźwigu 40 t)

Zsynchronizowane przestawianie wszystkich jednostek deskowania wewnętrznego i zewnętrznego 
– nawet przy dużej różnicy obciążeń

Wygodne pomosty robocze 
do dużych obciążeń
Do wszystkich robót i na sprzęt budow-

lany wykorzystywany podczas pracy 

rozściełacza mieszanki betonowej.

Ekonomiczny system 
ściągów
Tylko dwa zakotwienia na punkt 

 podparcia i stożki wspinania wielokrot-

nego użytku.

Bezpieczne przestawianie 
jednym skokiem siłownika
Zsynchronizowane wspinanie bez 

 nieosłoniętych krawędzi grożących 

upadkiem z wysokości, dzięki nowocze-

snemu układowi hydraulicznemu.

Warianty

Betonowanie trzonów wyprzedzających
Deskowanie zewnętrzne i pomosty robocze są zawieszone na wspornikowo 
 wysuniętych dźwigarach pomostu.

Betonowanie stropu i ściany w jednym cyklu
Deskowanie zewnętrzne jest zawieszone na wspornikowo wysuniątych 
 dźwigarach pomostu, deskowanie stropu spełnia funkcję powierzchni roboczej 
umożliwiającej wykonywanie robót po zewnętrznej stronie ścian trzonu.
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Budownictwo inżynieryjne, obejmujące budownictwo mostowe 

i tunelowe, wymaga skomplikowanych systemów, które zazwyczaj 

stanowią kombinację rusztowania podporowego z indywidualnie 

dopasowanym deskowaniem. Podczas projektowania należy 

uwzględnić wymiary obiektu, technologię i cały proces budowlany. 

W budownictwie tunelowym największy wpływ na technologię 

wykonawczą mają warunki geologiczne, natomiast w budownic-

twie mostowym zależy ona od uwarunkowań geograficznych. 

Łatwe w użyciu, zoptymalizowane systemy modułowe projektuje 

się pod kątem opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie 

wszystkich wymogów budownictwa inżynieryjnego. Nacisk kładzie 

się przy tym na wykorzystanie standardowych dzierżawnych ele-

mentów konstrukcyjnych, przystosowanych do wszechstronnych 

zastosowań mostowych, tunelowych i inżynierii lądowej.
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VARIOKIT to zestaw standardowych elementów konstrukcyjnych, przeznaczonych 

do szerokiego spektrum zastosowań w budownictwie inżynieryjnym. W zestawie 

znajdują się uniwersalne elementy podstawowe oraz uzupełniające akcesoria sys-

temowe o nietypowych funkcjach. W szczególnych sytuacjach konstruowane są 

elementy specjalne. W połączeniu z systemami deskowań i rusztowań PERI można 

tworzyć indywidualnie dopasowane, ekonomiczne deskowania mostów i tuneli, 

a także inne rozwiązania dla budownictwa inżynieryjnego.

Rozwiązania na bazie VARIOKIT 
 zazwyczaj w 95% składają się z dzier-
żawnych elementów podstawowych 
i systemowych. Aby spełnić szczególne 
wymagania projektu, wystarcza nie-
wielka liczba elementów specjalnych.

VARIOKIT
Zestaw inżynieryjny
Rozwiązania dla wszystkich obciążeń i geometrii

10 %

5 %

85 %

85 % El. podstawowe

10 % El. systemowe

5 % El. specjalne
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PERI oferuje nie tylko potrzebny materiał, lecz również rozległą fachową wiedzę 

i kompleksowe usługi projektowania. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają 

przebieg budowy i montażu, a także wyróżniają się wysoką funkcjonalnością. Pod-

czas projektowania inżynierowie PERI kładą duży nacisk na maksymalizację udziału 

elementów dzierżawnych i optymalne wykorzystanie ich właściwości statyczno-wy-

trzymałościowych, tak aby zaoferować klientowi najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. 

Na bazie standardowych elementów zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT można 

tworzyć skomplikowane pod względem technicznym, a jednocześnie opłacalne 

 konstrukcje kratownicowe i układy podporowe. Aby maksymalnie skrócić czas mon-

tażu na miejscu oraz zapewnić dotrzymanie napiętego harmonogramu robót, PERI 

może w razie potrzeby dostarczyć na plac budowy wstępnie zmontowane jednostki 

konstrukcyjne. Możliwość dzierżawy oraz wygodny montaż sprawiają, że VARIOKIT 

jest szczególnie opłacalnym rozwiązaniem przy krótkim okresie użytkowania. 

Niezliczone możliwości
Rozwiązania do mostów, tuneli i innych 

konstrukcji inżynierskich oparte na 

 elementach systemowych oraz opcja 

 łączenia z systemem PERI UP.

Ekonomiczne rozwiązania
Dzięki dzierżawnym elementom stan-

dardowym, odpowiednio dobranym 

do wymagań statyczno-wytrzymało-

ściowych.

Prosty montaż
Szybkie wykonywanie robót dzięki 

 połączeniom sworzniowym pasowanym  

i łatwej regulacji za pomocą wypór.
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Zestaw inżynieryjny VARIOKIT obejmuje odpowiednie rozwiązania systemowe do 

 deskowania ustrojów nośnych mostów i kap gzymsowych. W ofercie znajdują się 

 zarówno lekkie wsporniki, jak i kompleksowe, zaawansowane rozwiązania, składające się 

z systemów hydraulicznych, systemów tocznych, systemów podwieszeń i osprzętu.

Torowisko do kap gzymsowych VGB
Rozwiązanie do przejazdu dołem do wykonywa-
nia i renowacji kap gzymsowych na dłuższych 
ustrojach nośnych.

Wózek do kap gzymsowych VGW
Do wykonywania oraz renowacji kap 
 gzymsowych na krawędziach mostów  
i  między ustrojami nośnymi.

Pomost gzymsowy VGK
Lekki pomost do renowacji i budowy kap gzym-
sowych na krótkich ustrojach nośnych mostów.

VARIOKIT 
Zestaw inżynieryjny
Uniwersalne rozwiązania do mostów o dowolnej geometrii
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Łatwa obsługa, dostosowana do wymagań na placu budowy

Możliwość wszechstronnego dopasowania do różnych wymiarów, jak również do łukowych 
 ustrojów nośnych

Zależnie od rodzaju zastosowania możliwość uzupełnienia o siłowniki hydrauliczne,  przyspieszające 
wykonywanie prac

Urządzenie do metody nasuwania VIL
Systemowe rozwiązanie deskowaniowe 
do wykonywania mostów metodą nasuwania 
podłużnego.

Wózek do obiektów zespolonych VCC
Rozwiązanie przejezdne górą do wykonywania 
płyty jezdnej mostów zespolonych.

Wózek nawisowy VBC
Do wykonywania ustroju nośnego metodą 
nawisową.

Pomost wspornikowy VCB
Podwieszane deskowanie wspornikowe prze-
znaczone do mostów o konstrukcji zespolonej 
lub prefabrykowanej.

Dopasowane dla wymagań rozwiązania do dzierżawy
Dla wszystkich obszarów zastosowań dzięki  zastosowaniu uniwersalnych 

 elementów podstawowych i systemowych oraz indywidualnemu projektowaniu.

Dostępność
Szybkie dostawy dzięki konstrukcji modułowej i elementom składowanym 

w parkach dzierżawnych PERI.

Szybki montaż
Dzięki standardowym połączeniom, sworzniom pasowanym i łatwej obsłudze, 

zapewnionej przez inteligentne rozwiązania.
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Do wież 4-stojakowych, wież ze stojakiem pośrednim, tarcz rusztowaniowych, tarcz 
podłużnych i rusztowań przestrzennych

Maksymalne obciążenie: 700 kN na stojak

Standardowa wysokość do 40 m

Bezstopniowa regulacja do każdej wysokości za pomocą nadstawianych szyn RCS, 
dwóch elementów kompensacyjnych i trzpienia z głowicą

VARIOKIT 
Zestaw inżynieryjny
Wiązary i wysokonośne wieże podporowe do największych obciążeń

Z możliwością dopasowania
Dzięki dowolnemu ustawieniu stojaków 

i bezstopniowej regulacji wysokości.

Ekonomiczne
Wszystkie elementy konstrukcyjne znajdują się w parku dzierżawnym 

PERI, nie ma potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyj-

nych na sprzęt.

Od razu gotowe do użycia
Połączenia na sworznie oraz gotowe segmenty o wysokości do 10 m.

Łatwe dopasowanie wysokości
Mobilny układ hydrauliczny, za pomocą którego można obsługiwać 

trzpień z głowicą pod pełnym obciążeniem.

Wysokonośna wieża podporowa VST
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Za pomocą elementów konstrukcyjnych systemu VARIOKIT można tworzyć wyso-

konośne wieże podporowe i wiązary kratownicowe o dużej rozpiętości, wykorzy-

stywane w budownictwie mostowym. VARIOKIT jest też idealnym rozwiązaniem 

do wszelkich zadań budowlanych, w których zachodzi konieczność przeniesienia 

dużych obciążeń. Dostawa całego rozwiązania przez jednego producenta zapewnia 

zoptymalizowany przebieg projektu. Możliwość dołączenia rusztowania modułowego 

PERI UP pozwala zagwarantować bezpieczny dostęp do wszystkich obszarów 

 roboczych, jak również niezbędną przestrzeń do pracy.

Dla rozpiętości do 40 m; dopuszczalny moment zginający: 3 000 kNm

Bezstopniowa regulacja długości dzięki różnym typom ram i teleskopowemu wysuwowi przy podporach

Ekonomiczne wykorzystanie 
materiału
Wysoka nośność przy niewielkim 

 ciężarze własnym.

Szybkie dopasowanie 
długości
Możliwość łatwego dopasowania do 

zmiennych rozpiętości za pomocą kilku 

ram i prostej technice łączenia.

Wysoki stopień 
bezpieczeństwa
Montaż jednostek usztywniających 

na poziomie podłoża i kompatybilność 

z rozwiązaniami rusztowań PERI UP.

Kratownica VRB
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ALPHAKIT to nowy zestaw konstrukcyjny do rozwiązań rusztowań podporowych 

i kładek dla pieszych. System wyróżnia się szybkim montażem dzięki sprawdzonym 

połączeniom na sworznie pasowane. Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne spra-

wia, że rygiel stalowy ALPHAKIT o długości 2,62 m posiada ciężar zaledwie 44 kg. 

W efekcie kompletne pakiety kratownic i wież można wstępnie montować ręcznie 

na podłożu. Znacząco redukuje to zapotrzebowanie na dźwigi.

ALPHAKIT
Modułowy zestaw rusztowań 
podporowych
Wygodne w użyciu rozwiązanie do kratownic, wież podporowych oraz 
kładek dla pieszych 
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Dopuszczalny moment zginający jednej tarczy kratownicowej: 800 kNm

Dopuszczalne obciążenie na stojak: 300 kN

Głowica umożliwia dopasowanie wysokości w zakresie +/- 75 mm

Kładki dla pieszych z przęsłami o rozpiętości do 28,75 m

Bez użycia żurawia
Poręczne i lekkie elementy konstrukcyjne.

Prosty i bezpieczny montaż
Dzięki wytrzymałym połączeniom z maksymalnie dwoma sworzniami 

pasowanymi i zawleczką na połączenie.

Mała liczba elementów składowych
Oraz różnorodne obszary zastosowań czynią system ekonomicznym  

i łatwym w użyciu.

Mała liczba potrzebnych sworzni sprawia, 
że montaż jest szybszy i bezpieczniejszy niż 
w przypadku połączeń śrubowych. 

ALPHAKIT montuje się wstępnie na podłożu 
ręcznie i bez użycia żurawia, co predestynuje 
ten system do stosowania na ograniczonych 
przestrzennie placach budowy.

Modułowy system pozwala na realizację wież 
i kratownic przy użyciu małej liczby elementów. 
Wysokość wież jest regulowana bezstopniowo. 
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Elementy konstrukcyjne systemu VARIOKIT pozwalają tworzyć efektywne przejezdne 

urządzenia tunelowe, przystosowane do potrzeb konkretnej budowy. Wszelkie wymagania 

specjalne, jak np. przestrzenie komunikacyjne dla ciężarówek czy składany mechanizm do 

przejazdu, mogą zostać uwzględnione. W dzierżawnej ofercie PERI znajdują się zarówno 

elementy uzupełniające do podnoszenia, opuszczania oraz przejazdu, jak również bezpieczne 

platformy robocze i środki dostępu. Kompleksowe rozwiązania VARIOKIT uzupełnione zostały 

o niezbędny osprzęt, np. króćce pomp do betonowania.

VARIOKIT 
Zestaw inżynieryjny
Dopasowanie do wymagań projektów budownictwa tunelowego
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Niezawodne elementy, dedykowane specyfice dla budownictwa tunelowego

Łatwa przebudowa w razie konieczności dopasowania do przekroju tunelu

Opcjonalne siłowniki hydrauliczne do zadeskowywania i rozdeskowywania oraz przejazdu urządzenia

Szeroki otwór uwzględniony w projekcie tego 
przejezdnego deskowania stropowego zapew-
nia wygodną komunikację dla sprzętu ciężkiego.

Przejazd urządzenia przez tunel o węższym 
przekroju jest możliwy po hydraulicznym złoże-
niu segmentów deskowania.

Przedstawione urządzenie tunelowe na bazie 
 inżynieryjnego zestawu konstrukcyjnego 
 VARIOKIT służy do wykonania przejazdu  między 
dwiema rurami tunelu.

Dopasowany do wymagań
Indywidualne rozwiązanie deskowanio-

we dla dowolnych przekrojów tuneli.

Obszary zastosowań

Przejezdne urządzenie tunelowe VTC do metody odkrywkowej

Rozwiązania do metody monolitycznej oraz etapowania realizacji.

Przejezdne urządzenie tunelowe VTC do metody górniczej

Rozwiązania do krótszych tuneli lub zastosowań specjalnych, jak np. zatoki 

 awaryjne lub przekopy.

Minimalne nakłady robocze
Przemyślane rozwiązania umożliwiają 

łatwą obsługę urządzenia.

Indywidualna konfiguracja
Opcjonalnie formowanie i rozformowa-

nie, podnoszenie i opuszczanie oraz 

przejazd z użyciem rozwiązań hydrau-

licznych.
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Stalowy wariant przejezdnego urządzenia tunelowego jest 

przeznaczony przede wszystkim do zadeskowywania tuneli 

o średniej i dużej długości. Podstawą tego urządzenia prze-

jezdnego jest standardowa, samonośna, stalowa rama, do 

której zamontowane jest stalowe poszycie, dopasowane do 

przekroju tunelu. Siłowniki hydrauliczne służą do obsługi urzą-

dzenia i dopasowywania go do zmieniającego się przekroju 

tunelu. Napęd jezdny oraz siłowniki do podnoszenia i opusz-

czania urządzenia umożliwiają łatwe i szybkie zadeskowywa-

nia i rozdeskowywanie przekroju, a także przemieszczanie 

urządzenia. Obciążenia od betonowania są przekazywane na 

fundament za pomocą systemu ściągów. W dłuższych tune-

lach można zastosować rozwiązanie bezściągowe.

Do tuneli o długości od ok. 500 m do ponad 2000 m

Urządzenie skonstruowane w 80% ze standardowych elementów 
 systemowych, możliwość dopasowania do dowolnej geometrii

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 100 kN/m²

Zautomatyzowane rozwiązania w zakresie podawania i zagęszczania 
 mieszanki betonowej umożliwiają betonowanie w cyklu 1-dniowym

Wysoki poziom bezpieczeństwa w całym procesie roboczym

Stalowe urządzenia 
 przejezdne PERI

do budownictwa tunelowego 
metodą górniczą
Warianty przystosowane do wielokrotnego użycia

Stalowe urządzenie przejezdne



141

Do podwodnych obiektów inżynierskich PERI oferuje stalowe 

urządzenia przejezdne o przekroju kołowym, obsługiwane 

wyłącznie za pomocą siłowników hydraulicznych. W zależno-

ści od przekroju i wymagań projektowych możliwe są różne 

warianty konstrukcyjne. Podstawowa różnica między nimi po-

lega na sposobie przemieszczania urządzenia na kolejne sek-

cje betonowania, które może być przesuwane na wewnętrz-

nej konstrukcji nośnej albo po szynach. 

Rozwiązanie dopasowane do wymagań projektu, wymiarów przekroju        
i metody budowlanej

Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 100 kN/m²

Bezpieczna obsługa dzięki siłownikom hydraulicznym

Rozwiązanie ekonomiczne dzięki układom hydraulicznym do przejazdu       
i przemieszczania

Stalowe urządzenie przejezdne 
o przekroju kołowym
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Akcesoria i osprzęt budowlany to różnego rodzaju narzędzia 

i przyrządy, które zastępują improwizowane rozwiązania na placu 

budowy, przyspieszają pracę, zmniejszają ryzyko obrażeń i za-

pewniają wyższą jakość wykonywanych robót.

W swojej ofercie PERI posiada między innymi dźwigary desko-

waniowe, systemy zastawcze, tymczasowe zabezpieczenia kra-

wędzi stropów, palety, płyty poszycia, środki antyadhezyjne, 

a także akcesoria zbrojarskie i akcesoria do deskowań.
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Oferta PERI zawiera osprzęt oraz komponenty, związane zarówno z technologią betonowania, 

jak i montażem oraz demontażem rusztowań. Komponenty to ważne elementy na każdym pla-

cu budowy - do tej kategorii należą dźwigary, podpory, dystanse oraz szeroka gama łączników 

zbrojarskich. W parze z rozwiązaniami systemowymi, PERI oferuje odpowiedni osprzęt, dostar-

czając materiał z jednego źródła. Dzięki temu na każdym etapie budowy w odpowiednim cza-

sie do dyspozycji będą pasujące komponenty.

2. Ułożenie zbrojenia

4. Betonowanie

3. Wbudowanie elementów

5. Rozdeskowanie

1. Ustawienie deskowania

7. Pielęgnacja powierzchni betonu

Komponenty
Szeroki wybór osprzętu
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Wspornik zastawczy 2 umożliwia deskowanie 
wspornikowych krawędzi stropów o wysięgu 
do 45 cm i grubości do 30 cm.

Kątownik zastawczy PERI umożliwia deskowanie 
podciągów o wysokości do 60 cm oraz bo cznych 
krawędzi stropów o wysokości do 40 cm. 

Systemy zastawcze PERI umożliwiają szybkie i niezawodne deskowanie stropów oraz płyt fun-

damentowych. Osprzęt nadaje się do wielokrotnego użycia i można go stosować uniwersalnie. 

W związku z tym jest on szczególnie ekonomiczny, jak również wszechstronny i o wiele bar-

dziej bezpieczny niż tradycyjne rozwiązania drewniane.

Do deskowania bocznego płyt fundamento-
wych o grubości do 60 cm stosowane są kozły 
zastawcze.

Ściski śrubowe PERI są przeznaczone do mniej-
szych podciągów oraz ław fundamentowych 
o szerokości do 90 cm. Nakrętka wirowa umoż-
liwia precyzyjną regulację wymiaru.
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Oferta PERI zawiera szeroką gamę systemów i sprzętu, które gwarantują bezpie-

czeństwo na placu budowy. Poza rozwiązaniami systemowymi, takimi jak np. pode-

sty, wsporniki, technika dostępu czy osłony, PERI dysponuje bogatym asortymen-

tem różnego rodzaju artykułów i akcesoriów. Na przykład PROKIT EP 110, szybki 

w montażu system o wysokości 1,10 m, przeznaczony jest do wykonywania zabez-

pieczeń bocznych na krawędziach budowli. Słupki oraz uchwyty, jak również pokryte 

farbą proszkową siatki umożliwiają różne warianty zastosowań bez pracochłonnego 

nakładu związanego z planowaniem - również w przypadku skomplikowanej geometrii.

Tymczasowe zabezpieczenie boczne krawędzi ścian i stropów zgodnie z DIN EN 13374, klasa A, oraz 
schodów za pomocą desek poręczowych

Tymczasowe zabezpieczenie boczne krawędzi deskowań i rusztowań PERI zgodnie z DIN EN 12811

Siatka zabezpieczająca o dł. 260 cm jako idealne rozwiązanie dla nieosłoniętych krawędzi stropów

Siatka zabezpieczająca o dł. 240 cm, 120 cm i 90 cm kompatybilna z deskowaniami ramowymi 
 MAXIMO i TRIO

Bezpieczeństwo i logistyka
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Bezpieczne składowanie i ekonomiczny transport materiału zapewniają różnego ro-

dzaju wytrzymałe pojemniki transportowe wielokrotnego zastosowania, takie jak pa-

lety uniwersalne, kosze transportowe czy kosze do elementów drobnych o różnych 

wymiarach. Ponadto w ofercie znajdują się palety systemowe i kłonice piętrzące – 

czyli rozwiązania zaprojektowane specjalnie do transportu elementów konstrukcyj-

nych PERI. Wszystkie kosze i palety umożliwiają uporządkowane, zoptymalizowane 

składowanie w stosach. Zapewniają one szybki dostęp do materiału oraz jego bez-

pieczny transport wózkiem widłowym lub żurawiem.
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Dźwigar deskowaniowy GT 24 o wysokości konstrukcyjnej 24 cm charakteryzuje 

się wyjątkową nośnością i sztywnością. To sprawia, że podczas pracy z deskowaniami 

ściennymi, słupowymi, stropowymi, jak również specjalnymi, ilość potrzebnego 

 materiału i robocizny ulega redukcji.

18 standardowych długości od 0,90 m do 6,00 m w modułach co 30 cm, długości specjalne 
do 17,80 m na zamówienie

Ciężar: 5,90 kg/m

Dopuszczalna reakcja podporowa: 28,00 kN (w węzłach)

Dopuszczalny moment zginający: 7,00 kNm

Sztywność: EIy = 887 kNm²; Iy = 8.064 cm4

Wysoka wytrzymałość
Dźwigar kratowy o wysokości 

 konstrukcyjnej 24 cm, przystosowany 

do dużych obciążeń i rozpiętości.

Długa żywotność
Wytrzymała konstrukcja, węzły 

 dźwigara z klejeniem na wielowypust.

Kompatybilność
Łatwy montaż osprzętu budowlanego 

dzięki konstrukcji kratowej.

Krzyżulce przechodzą przez pasy na całym 
 przekroju. Nie występują żadne zagłębienia, 
które pozwalałyby na zbieranie się wilgoci.

GT 24 
Dźwigar deskowaniowy
 Wszechstronny dźwigar kratowy o wysokiej nośności
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VT 20 Alpha jest ekonomiczną wersją dźwigarów deskowaniowych do stropów 

i deskowania podciągów oraz elementów stropów. Dźwigar z wysokogatunkowego 

drewna nordyckiego, z pełnościennym środnikiem o wysokości 20 cm, ma uniwer-

salne zastosowanie. 

11 długości od 1,45 m do 5,90 m

Ciężar: 5,40 kg/m

Dopuszczalna reakcja podporowa: 22,00 kN

Dopuszczalny moment zginający: 5,00 kNm

Sztywność: EIy = 460 kNm2; Iy = 4181 cm4

Stabilność kształtu
Drewniane pasy o przekroju 4 cm x 

8 cm oraz środnik o grubości 25 mm, 

wykonany z twardej płyty.

Wszechstronność
Środnik z przewierconymi otworami, np. 

do montażu słupków do osprzętu zabez-

pieczającego.

Niewielki ciężar
Swobodne operowanie dźwigarem 

o długości do 4,50 m przez jedną osobę.

VT 20 Alpha  
Dźwigar deskowaniowy
 Wysokiej jakości dźwigar na każdą budowę

Warianty

VT 20K
Okucia stalowe na końcach pasa i zaokrąglony do wewnątrz środnik skutecznie 
zapobiegają uszkodzeniom. Wytrzymały dźwigar o ciężarze tylko 5,40 kg/m.

VT 20 Alpha 3S
Środnik z trójwarstwowej, sztywnej płyty.
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PERI oferuje szeroką gamę płyt poszycia 

o różnych wymiarach i klasach jakości. 

Na indywidualne zamówienie dostępne 

są także typy i wymiary sklejek spoza 

standardowego katalogu, łącznie z przy-

cinaniem płyt ze sklejki lub drewna na 

wymiar.

PERI FinPly / PERI FinPly Maxi / PERI RusPly: sklejka warstwowa odpowiadająca najwyższym 
 wymaganiom w zakresie jakości powierzchni betonu; wykonana z krzyżowo klejonych fornirów 
brzozowych, powlekana obustronnie wzmocnioną żywicą fenolową

PERI Spruce: sklejka warstwowa, pozwalająca uzyskać gładką powierzchnię betonu z lekką fakturą 
słoi; wykonana z siedmiu fornirów pozyskanych z północnych drzew iglastych, powlekana obustronnie 
żywicą fenolową

Płyty 3-warstwowe: wielkowymiarowe płyty do powierzchni betonu o wyższych wymaganiach,      
z lekką fakturą słoi

Do betonu licowego PERI oferuje wysokogatun-
kową sklejkę powlekaną filmem.

Indywidualnie docięte płyty poszycia są 
 produkowane za pomocą nowoczesnych 
 maszyn CNC.

PERI Pave to podkład do produkcji wyrobów 
 betonowych. Powlekana płyta ze sklejki war-
stwowej zapewnia jednorodne zagęszczanie 
wyrobów.

Płyty poszycia
Właściwe poszycie niezależnie od wymagań
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Środki antyadhezyjne PERI są płynnymi substancjami o dzia-

łaniu fizykochemicznym, pozwalającymi na łatwe odspojenie 

deskowania od betonu. Mogą być stosowane do wszystkich 

dostępnych na rynku deskowań i urządzeń budowlanych. 

Chronią je przed korozją, zapewniając równocześnie drożność 

połączeń gwintowych. PERI Clean i PERI Bio Clean są przy-

stosowane zarówno do chłonnych, jak i niechłonnych płyt 

 poszycia (np. deski, powlekane poszycia wielkowymiarowe, 

stal). PERI Plasto Clean został opracowany specjalnie pod 

 kątem poszyć z tworzywa sztucznego.

PERI Clean i PERI Plasto Clean są produkowane na bazie olejów 
 mineralnych

PERI Bio Clean jest częściowo syntetycznym środkiem antyadhezyjnym, 
ulegającym szybkiej biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD 301c 
 (wyróżniony Ecolabel UE).

Środki antyadhezyjne PERI nie zawierają rozpuszczalników

Właściwości oleju penetrującego stymulujące regenerację poszycia 
 powlekanego żywicą

Środki antyadhezyjne PERI
Do wszystkich deskowań i urządzeń budowlanych
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Usługi PERI przyczyniają się do optymalizacji procesów związa-

nych z techniką deskowań i rusztowań, a tym samym do bardziej 

ekonomicznej realizacji projektów. Uwzględniając specyficzne 

wymagania konkretnego przedsięwzięcia, PERI wspiera klien-

tów, służąc im swoim wszechstronnym doświadczeniem w re-

alizacji międzynarodowych projektów, fachową wiedzą i pomocą 

ekspertów, a także odpowiednim wyposażeniem maszynowym, 

halami montażowymi oraz dopasowanym oprogramowaniem.





154

Ponad 1.300 inżynierów PERI na całym świecie zajmuje się projektowaniem oraz wy-

miarowaniem deskowań i rusztowań umożliwiających opłacalną realizację projektów. 

Wszystkie usługi w zakresie projektowania, świadczone przez inżynierów PERI, mają 

na celu zapewnienie optymalnego zastosowania systemów deskowań i rusztowań 

PERI pod względem czasu, kosztów i jakości. Podstawą do tego są projekty techno-

logiczne, opracowane na bazie rzutów i przekrojów lub realistycznych wizualizacji 

trójwymiarowego modelu budowli. Wspólnie z klientem, PERI projektuje rozwiązania 

techniczne, które optymalizują wykorzystanie materiału oraz przebieg budowy.

Doradztwo techniczne PERI uzupełniają weryfikowalne obliczenia statyczne, po-

twierdzające stabilność konstrukcji deskowań i rusztowań, a także indywidualnie 

opracowane instukcje montażu wspomagające fachowe użycie rozwiązań specjal-

nych. Dzięki instrukcjom montażu personel budowy jest w stanie prawidłowo połą-

czyć i przygotować do użycia poszczególne elementy. PERI oferuje też indywidualne 

deskowania specjalne do wykonywania skomplikowanych, zakrzywionych żelbeto-

wych elementów konstrukcyjnych. W tym celu – w oparciu o trójwymiarowy model 

budowli – specjaliści projektują i konstruują dopasowane deskowania przestrzenne.

Przemyślane, ekonomiczne rozwiązania, optymalnie dopasowane do 
 przebiegu robót

Dopasowane do projektu deskowania i rusztowania ze spełniającymi 
 wymagania placu budowy rysunkami i zestawieniami elementów

Bezpieczeństwo projektu dzięki zgodnym z przepisami i weryfikowalnym 
obliczeniom statycznym

Transparentna i przejrzysta wizualizacja przebiegu robót dzięki trójwymia-
rowym wizualizacjom i animacjom

Planowanie etapów roboczych zgodnie z obowiązującymi normami i prze-
pisami

Ekonomiczne deskowania przestrzenne dzięki dużemu udziałowi elemen-
tów systemowych z oferty PERI

Doradztwo techniczne
Indywidualne projekty i doradztwo w zakresie 
dopasowanych rozwiązań deskowań i rusztowań
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Zintegrowany projekt deskowań i rusztowań 
umożliwia stworzenie spójnego projektu CAD. 

Dopasowane projekty wykonawcze pozwalają 
później łatwiej i szybciej wprowadzać zmiany.
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W zakresie technologii BIM, PERI jest od lat jednym z liderów 

w branży. W oparciu o jej zasady wraz z klientami pomyślnie 

zrealizowaliśmy szereg międzynarodowych projektów. Trój-

wymiarowe wizualizacje projektowe, poprzez powiązanie 

z dodatkowymi wymiarami czasu i kosztów, stopniowo za-

mieniają się w modele 4D i 5D. Inne dane dotyczące techniki 

deskowań i rusztowań, takie jak np. konieczne zmiany w pro-

jekcie, zautomatyzowana kontrola kolizji, listy kontrolne bez-

pieczeństwa i kody QR, są dokumentowane i udostępniane 

w mobilnym oprogramowaniu do zarządzania procesem bu-

dowlanym. Na placu budowy można uzyskać dostęp do 

wszystkich istotnych danych za pomocą tabletu lub innego 

urządzenia mobilnego.

Wtyczka Library+ for REVIT umożliwia dodanie katalogów artykułów PERI 
z systemami deskowań MAXIMO i SKYDECK do oprogramowania Au-
todesk® Revit® do modelowania informacji o budynku.

Elementy konstrukcyjne najważniejszych systemów deskowań ściennych, 
stropowych i słupowych PERI są dostępne w Tekla Warehouse firmy 
Trimble i po połączeniu z odpowiednimi metadanymi w modelu BIM mogą 
być wykorzystywane w dalszych etapach procesu budowlanego.

BIMBuilding Information Modeling
Planowanie i zarządzanie procesami budowlanymi – 
od pierwszego pomysłu po eksploatację budynków
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Opracowanie planu / dokumentacja

BIM Cykl życia

Opracowanie budynku / projekt przestrzenny Eksploatacja na bazie Facility Management

Informacja

Współpraca

Modelowanie 3D

Wizualizacja

Rzeczywistość wirtualna, rozszerzona i mieszana

Identyfikacja materiału

Opracowanie projektu Prefabrykacja / podział na elementy Rewitalizacja / modernizacja

Projekt wykonawczy Plan produkcji i montażu

Analizy termiczne i techniczne Wykonanie / plan budowy

Optymalizacja przebiegu robót dzięki trójwymiarowym wizualizacjom i animowanym symulacjom 
procesów przed rozpoczęciem projektu

Wydajny przebieg robót i przejrzystość kosztów dzięki zoptymalizowanemu przygotowaniu produkcji 
i integracji danych

Dopasowane procesy, całościowe podejście – od projektowania w środowisku CAD, poprzez proce-
sy pośrednie, aż po odbiór budynku

Aktualne i zawsze dostępne informacje o projekcie

Uregulowana komunikacja dzięki standardowym metodom pracy

Największą zaletą technologii BIM jest możliwość przeprowadzenia symulacji po-

szczególnych wariantów projektu technologicznego i wykonawczego na trójwymia-

rowym modelu budowli we wczesnym stadium projektu. Tym sposobem wszyscy 

uczestnicy projektu wiedzą, gdzie, kiedy i dlaczego mogą pojawić się określone 

koszty i kolizje – zarówno w projekcie, jak i później, podczas wykonywania robót. 

Dzięki tej nowoczesnej optymalizacji przebiegu robót inwestor, a także wszystkie 

pozostałe strony uczestniczące w projekcie, mają gwarancję transparentnej realiza-

cji i wysokiego bezpieczeństwa projektu.
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Wszystkie cele projektowe da się osiągnąć, gdy procesy robocze na placu budowy 

przebiegają wydajnie i bez zakłóceń. Na życzenie klienta, kierownik projektu PERI 

może bezpośrednio na budowie wspierać prawidłowy przebieg robót budowla-

nych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w koordynacji projektów monitoruje on 

cały łańcuch procesów budowlanych i szybko reaguje w razie wystąpienia zmian 

w przebiegu robót wynikających ze specyfiki danego placu budowy. Pomaga w 

znalezieniu najbardziej ekonomicznego rozwiązania dla danego placu budowy i dba 

o dostępność deskowań zgodnie z przebiegiem robót budowlanych. Za pośrednic-

twem portalu internetowego myPERI, przeznaczonego do sterowania projektem, 

ma dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących placu budowy. Jest osobą, 

do której można zwrócić się ze wszystkimi kwestiami technicznymi, handlowymi 

i logistycznymi dotyczącymi projektu deskowań i rusztowań. 

Zarządzanie projektem
Profesjonalne wsparcie i doradztwo w celu dotrzymania 
budżetu oraz harmonogramu
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Projektowanie, dostawy, sterowanie opłacalnym wykorzystaniem materiału

Kontynuacja doradztwa technicznego dzięki stałej obsłudze projektu i wsparciu specjalisty

Możliwość stałej kontroli dzięki obserwacji materiału, czasu i kosztów poprzez porównanie wartości rzeczywistych z zaprojektowanymi

Sporządzanie tygodniowych i miesięcznych raportów wskaźników

Doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa na placu budowy

Organizacja sprawnego zwrotu materiału
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PERI tworzy programy szkoleń dopasowane do indywidu-

alnych potrzeb – uwzględniając systemy deskowań i rusz-

towań wykorzystywane przez klienta, ich konkretne zada-

nie, a także ogólny przebieg robót budowlanych. Dzięki 

temu wykonawca, realizując projekt budowlany, od same-

go początku pracuje wydajnie i optymalnie wykorzystuje 

zasoby. 

Oprócz warsztatów praktycznych prowadzonych z systa-

mami PERI w ośrodkach szkoleniowych na całym świe-

cie, szkolenia obejmują też zagadnienia teoretyczne i ob-

sługę oprogramowania.

W razie potrzeby instruktorzy PERI wspierają załogę bu-

dowy w zakresie wydajnego zastosowania urządzeń sys-

temowych od samego początku realizacji robót. Objaśnia-

ją rysunki i zestawienia elementów oraz udzielają 

informacji na temat utrzymania, czyszczenia i składowania 

materiału PERI.

Praktyczne doskonalenie zawodowe dla wykonawców, firm montują-
cych rusztowania oraz innych użytkowników

Profesjonalne szkolenie na placu budowy prowadzone przez doświad-
czonych instruktorów PERI

Instruktaże prowadzone przez specjalistów w zakresie wydajnej             
i bezpiecznej obsługi produktów PERI

Redukcja kosztów poprzez prawidłowy, bezpieczny i szybki montaż

Szkolenia na placu budowy to doskonała możliwość, by zapoznać się z kon-
strukcją systemu, a także wypróbować praktyczne porady ekspertów PERI 
i pogłębić zdobytą wiedzę teoretyczną podczas pracy z produktami.

Szkolenia i warsztaty
Wydajne i bezpieczne stosowanie produktów PERI   
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Ponad 140 centrów logistycznych PERI na całym świecie 

zapewnia fachową obsługę klientów w zakresie innowa-

cyjnych urządzeń systemowych. Zorganizowana wymiana 

materiału między parkami dzierżawnymi PERI umożliwia 

udostępnianie nawet największych ilości wysokiej jakości 

materiału na potrzeby wyjątkowych projektów. 

Zarządzanie dostawami odbywa się w PERI zgodnie ze 

szczególnymi wymaganiami logistycznymi placu budowy. 

W razie potrzeby PERI definiuje wraz z klientem specyficz-

ne dla danego projektu warunki logistyczne już na etapie 

opracowywania projektu technologicznego. Indywidualnie 

zaplanowane dostawy oraz odpowiednio skoordynowana 

obsługa logistyczna materiału do konstrukcji deskowań 

i rusztowań pozwalają zoptymalizować procesy na budo-

wie i obniżyć koszty. Kluczową rolę odgrywa przy tym wy-

specjalizowana spedycja oraz ścisła współpraca podczas 

dostaw i odbioru materiału. 

Dzierżawa materiału pozwala na opłacalne pokrycie szczytowego zapotrzebo-
wania. Ponadto dzierżawa odpowiedniego urządzenia systemowego jest naj-
lepszą opcją w przypadku nietypowych zastosowań. 

Obsługa logistyczna
Najlepszy materiał w odpowiedniej ilości, w wymaganym czasie
i we właściwym miejscu   

Optymalna dostępność materiału dzięki dużemu, miedzynarodowemu 
parkowi dzierżawnemu

Redukcja zapotrzebowania na kapitał i finansowanie, ponieważ inwe-
stycja własna w materiał i plac składowy jest niższa bądź niepotrzebna

Obsługa logistyczna i handlowa

Wydajne zarządzanie dostawami poprzez precyzyjne planowanie

Niezakłócona realizacja robót budowlanych dzięki indywidualnej obsłu-
dze placu budowy – również w przypadku nietypowych wymagań, ta-
kich jak np. ograniczona ilość miejsca i krótkie cykle robocze
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Podczas eksploatacji elementy deskowania są narażone na duże obciążenia. Ich re-

gularna konserwacja jest absolutnie konieczna, aby móc uzyskać odpowiedni rezultat 

wykonywanych robót. PERI oferuje fachowe usługi w zakresie czyszczenia i napra-

wy deskowań w swoich licznych centrach logistycznych na całym świecie, dzięki 

czemu gwarantuje klientom wysoką jakość użytkowanego materiału.

Zakres niezbędnych usług konsultowany indywidualnie z ekspertami PERI w oparciu o aktualny stan 
materiału

Profesjonalny serwis naprawczy za pomocą maszyn najnowszej generacji gwarantuje doskonałe   
rezultaty

Szybka obróbka i zwrot materiału klienta dzięki sieci centrów serwisowych PERI

Czyszczenie i naprawa

Serwis materiałów
Profesjonalne utrzymanie i montaż gwarancją wysokiej jakości 
materiałów i wykonywanych robót
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Indywidualnie dopasowane do specyfiki projektu jednostki deskowania mogą zostać zmontowane przez spe-

cjalistów PERI w zakładzie montażowym. Poprzez przeniesienie montażu z placu budowy do fabryki klient nie 

tylko zyskuje wyższą jakość deskowań, lecz również czerpie korzyści z większej wydajności i opłacalności 

produkcji oraz pewności co do wysokości kosztów. 

Ponieważ dzieła architektury stawiają przed wykonawcami coraz większe wymagania w zakresie jakości 

i geometrii, często potrzebne są deskowania o najróżniejszych kształtach. PERI oferuje kompleksowe rozwią-

zania z jednego źródła – od prostych formatów przyciętych w technologii CNC i wkładek, aż po indywidualne 

przestrzenne deskowania o wyszukanych formach. Wszystkie elementy są indywidualnie dopasowane do 

wymagań projektu i produkowane w wymaganej ilości, dostosowanej do zaplanowanej liczby rotacji.

Cięcie płyt w dowolnym formacie z wykorzystaniem technologii CNC

Deskowanie perfekcyjne dopasowanie do kształtu elementu lub budowli

Wzmocnienia płaskie i przestrzenne oraz złożone deskowania przestrzenne produkowane zgodnie   
z indywidualnymi wymaganiami dotyczącymi kształtu, rozmieszczenia płyt poszycia i planowanej 
liczby rotacji

Wysoka jakość i wydajność produkcji w zakładzie PERI dzięki wykwalifikowanemu personelowi        
i maszynom najnowszej generacji

Montaż deskowań w zakładzie

Płyty są przycinane z najwyższą precyzją za po-
mocą maszyn CNC najnowszej generacji, zgod-
nie z danymi zawartymi w projekcie PERI CAD.

PERI oferuje precyzyjnie skonstruowane desko-
wania przestrzenne do wykonywania skompliko-
wanych, wielokrotnie zakrzywionych żelbeto-
wych elementów konstrukcyjnych.

Pierwomontaż dźwigarowych deskowań ścien-
nych, deskowań przestrzennych, a także wyso-
konośnych rusztowań podporowych wykorzy-
stywanych w projektach infrastruktury często 
odbywa się w zakładzie PERI.
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W biurze i na placu budowy: cyfrowe pomoce PERI to cenne narzędzia do opra-

cowywania, przygotowywania i realizacji projektów deskowań i rusztowań. Za-

kres dostępnych obecnie narzędzi cyfrowych rozciąga się od aplikacji dedykowa-

nych konkretnym produktom, umożliwiających wykonywanie prostych obliczeń 

dla systemów deskowań i rusztowań, aż po portal internetowy myPERI, który za-

pewnia dostęp do wszystkich istotnych danych przez cały okres realizacji projek-

tu. Wszystkie programy i narzędzia internetowe PERI są łatwe i intuicyjne w ob-

słudze oraz przynoszą ogromne korzyści użytkownikom.

Oprogramowanie i aplikacje
Zróżnicowane rozwiązania – od przydatnych narzędzi 
po specjalistyczne oprogramowanie
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PERI CAD to idealne narzędzie dla doświadczonego użytkownika programów CAD. Może być 

wykorzystywane do najróżniejszych zadań – począwszy od projektowania prostych deskowań 

z użyciem systemów standardowych, aż po rozwiązania dla najbardziej skomplikowanych 

obiektów inżynieryjnych.

Szczegółowe projektowanie prostych i skomplikowanych budowli

Zrozumiała prezentacja z przejrzystymi i szczegółowymi rysunkami technicznymi dzięki trójwymiarowym 
 opracowaniom i wizualizacjom

Redukcja kosztów dzięki dokładnie dopasowanej ilości materiału i zoptymalizowanemu przebiegowi robót

Intuicyjne aplikacje pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększają bezpieczeństwo 

na budowie. Za pomocą konfiguratorów internetowych można wyliczyć wartości charaktery-

styczne i dopuszczalne obciążenia oraz łatwo zaprojektować określone warianty konstrukcji.

Łatwe i szybkie obliczenia podczas projektowania oraz wykonywania robót

Ekonomiczne i wydajne zastosowanie systemów PERI

Błyskawiczny wgląd w istotne, aktualne informacje

Niezbędna dokumentacja generowana od razu w formacie PDF i wysyłana w postaci wiadomości e-mail

Portal internetowy myPERI zapewnia klientom dostęp do wszystkich istotnych danych projek-

towych, dotyczących placów budowy obsługiwanych przez PERI. Ponadto umożliwia szybkie 

i łatwe pobranie szczegółowych broszur dotyczących produktów - w każdej chwili, z dowolne-

go miejsca.

Stały wgląd w dane dotyczące projektu, materiałów i kosztów dzięki przejrzystym raportom

Łatwiejsze procesy robocze na wszystkich etapach realizacji robót dzięki przydatnym narzędziom i szablonom

Na bieżąco aktualizowane informacje; szybkie, szczegółowe analizy wraz z jednym kliknięciem myszy

PERI CAD

PERI Apps

myPERI



Zaprezentowane na kolejnych stronach projekty referencyjne stanowią 

obraz kompetencji inżynierów PERI na całym świecie. Wybór konkretnych 

przykładów z ostatnich lat ma służyć jako źródło inspiracji dla wykonaw-

stwa. Więcej przykładów niesamowitych projektów przedstawiono na 

stronach internetowych poszczególnych spółek córek.
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Budynki wielokondygnacyjne

Budynki wysokie i wieże

Obiekty kulturalne

Budownictwo infrastrukturalne

Budowle hydrotechniczne

Budynki przemysłowe

Budowle modernizowane
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Wymagania stawiane budownictwu mieszkaniowemu pod 

kątem funkcjonalności oraz opłacalności ciągle rosną. Równo-

cześnie coraz większą wagę przywiązuje się do ciekawej ar-

chitektury, ekologicznego wykorzystania energii oraz bezpie-

czeństwa, które szczególnie dotyczy etapu realizacji.

W dzielnicy Hirschgarten MK 4 w Monachium połączono 

wszystkie wspomniane cechy. Podczas realizacji tego nowo-

czesnego budynku do wykonania stropów wykorzystano kra-

wędziowe stoły stropowe VARIODECK oraz zabezpieczenia 

boczne PROKIT. 
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Nowoczesnym osiedlem w pobliżu Prateru Wiedeń promuje nowe koncepcje 
życia w mieście. Realizacja kompleksu biurowo-mieszkalnego Rondo wymaga-
ła zintegrowanego rozwiązania w zakresie deskowań, rusztowań i bezpieczeń-
stwa. Propozycja PERI rozdzieliła poszczególne etapy budowy i pozwoliła za-
oszczędzić czas.
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Osiedle „Viertel Zwei-Rondo“, Wiedeń, Austria

Nowatorska architektura 
dopięta w krótkim czasie

Horst Höfer Kierownik kontraktu

„Dzięki wysokim fachowym kompetencjom i dużemu zaangażowaniu inżynierów 

PERI udało się znaleźć rozwiązanie atrakcyjne pod względem technicznym i ekono-

micznym, spełniające wszystkie wymagania projektu.“

Generalny wykonawca
Heitkamp Construction GmbH, Wiedeń, Austria

Inwestor/Projektant
IC Development GmbH, Wiedeń, Austria 

Architekt
Thomas Pucher, Graz, Austria

Współpraca projektowa
PERI Austria, Nussdorf

Piętrzące się na wysokość do 33 m wieże osiedla Rondo mają od 4 do 10 kondy-

gnacji. W skład kompleksu wchodzą prostokątne, rozmieszczone szkatułkowo bry-

ły. Część mieszkalną schowano za łukowymi, daleko wysuniętymi balkonami, które 

nadają budynkom charakterystyczny zaokrąglony kształt.

Wieże zostały zaprojektowane w całości z betonu. Na wykonanie łącznie 11500 m2 

powierzchni, przewidzianej na podziemny parking oraz wieże mieszkalne, zaplano-

wano zaledwie 10 miesięcy. Dlatego PERI opracowało rozwiązanie, które umożliwi-

ło niezależne wykonywanie robót w poszczególnych obszarach betonowania. Dzię-

ki temu załoga budowy mogła jednocześnie wykonywać prace przy balkonach, 

ścianach i stropach, oszczędzając czas. Skomplikowane konstrukcje balkonów wy-

konano z użyciem dźwigarowego deskowania stropowego MULTIFLEX. Deskowa-

nie podparto aluminiowymi podporami stropowymi MULTIPROP, połączonymi ra-

mami MRK w wieże podporowe, które przenosiły obciążenia ze wszystkich 

kondygnacji na strop garażu podziemnego.

Niezależnie od balkonów betonowano ściany części mieszkalnej za pomocą desko-

wania ramowego TRIO 330, ustawionego na montowanych z wyprzedzeniem po-

mostach składanych FB 180. Deskowanie stropu wykonano z lekkich i szybkich 

w montażu płyt SKYDECK, które dzięki systemowi głowicy opadowej umożliwiały 

wyjątkowo szybki demontaż deskowania, co znacząco skróciło cykle robocze. Bez-

pieczeństwo podczas wykonywania robót zapewniały zabezpieczenia boczne 

 PROKIT, zamykające cały obrys budynku na wszystkich jego poziomach.

Rondo to osiedle złożone z 7 budynków miesz-
kalnych, oferujące łącznie 200 mieszkań w dziel-
nicy Leopoldstadt w Wiedniu. To nowatorski 
projekt, który według nowych zasad integruje 
życie, mieszkanie i pracę.
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Peter Žiačik

„Szczególnie doceniam aktywne podejście zespołu PERI do nietypowych konstruk-

cji. Takim przykładem są nachylone słupy, wymagające skomplikowanych obliczeń 

statycznych. Inżynierowie PERI wspierali nas zarówno podczas wykonywania tych 

obliczeń, jak i w zakresie koordynacji projektu na budowie.“

Kierownik budowy



175

Wejście do kompleksu handlowego Panorama City III wyróż-

nia się nietypowym wyglądem, zdominowanym przez szero-

ko rozstawione słupy okrągłe o średnicy 1 m, przy czym tylko 

nieliczne z nich stoją pionowo. Większość jest nachylona. 

Kompleks ma 15 pięter i oferuje około 26 000 m2 powierzchni 

biurowej do wynajęcia.

W celu uzyskania wymaganej wysokiej jakości betonu licowe-

go zastosowano stalowe formy słupowe SRS. Są one nie 

 tylko przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń od 

parcia mieszanki betonowej, lecz również mają bardzo wy-

trzymałe styki. Zintegrowane drabiny wejściowe zapewniają 

bezpieczny dostęp do deskowania podczas betonowania. 

 Forma składa się z dwóch połówek o wysokości do 

8,40 m ze zintegrowanymi ściągami. 

Betonowe stropy budynku zrealizowano za pomocą dźwigaro-

wych deskowań stropowych MULTIFLEX. Dla strefy wejścio-

wej PERI zaprojektowało rusztowanie podporowe na bazie 

elementów PERI UP Flex, które przenosiło obciążenia z 

 betonowanego na wysokości 10 m stropu o dużej rozpiętości. 

Łącznie wykorzystano 2500 m2 deskowań stropowych 

 MULTIFLEX i po 600 m2 deskowań ściennych DOMINO i 

TRIO.

Dzięki zaangażowaniu zespołu inżynierskiego, szybkości wy-

konania projektu technologicznego deskowań i rusztowań 

oraz wydajnym rozwiązaniom technologicznym PERI w pełni 

spełniło oczekiwania zamawiającego.

Kompleks handlowy „Panorama City III“, Bratysława, Słowacja

W prostej, nowoczesnej architekturze ważną rolę odgrywają wyraźne akcenty. 
Cechą wyróżniającą ten projekt jest grupa masywnych, nachylonych słupów 
o wysokości do 10 m, które dało się zrealizować tylko dzięki niezwykłej wiedzy 
specjalistycznej w zakresie deskowań.

Nachylone okrągłe słupy 
sygnaturą budynku

Wykonawca
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratysława, Słowacja 
Building and civil engineering s.r.o., Bratysława, Słowacja

Współpraca projektowa
PERI Słowacja, Senec
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Budynek biurowy Kopp, Emerkingen, Niemcy

Precyzja i prostota – wizytówka 
betonu licowego
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Meinrad Kopp Inwestor i dyrektor przedsiębiorstwa (na zdjęciu z prawej)

„Jestem bardzo zadowolony, a wysoka jakość wykonania konstrukcji i samego betonu 

licowego to profesjonalny rezultat znakomitej współpracy wszystkich uczestników pro-

jektu. Zważywszy, że beton licowy – jako końcowy produkt w tym projekcie – jest 

sam w sobie dla nas bardzo ważny, ciekawie było obserwować jego produkcję na 

żywo, w rzeczywistych warunkach placu budowy.“

Inwestor
Sichtbetonkosmetik Kopp GmbH & Co. KG, 
Emerkingen, Niemcy

Architekt
Architekturbüro Veser, Munderkingen, Niemcy

Wykonawca
Baugeschäft Neubrand, Ehingen-Volkersheim, 
Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Weissenhorn, Niemcy

Firma Kopp, przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Emerkingen w górnej 

Schwabii niedaleko Ulm, w ostatnich latach rozszerzyło swoją działalność o ko-

lejny segment, a mianowicie kosmetykę betonu. Obecnie firma zatrudnia prawie 

50 pracowników i jest kompetentnym partnerem w zakresie ochrony, utrzyma-

nia i upiększania konstrukcji z betonu licowego. Ukończony w 2017 r., dwukon-

dygnacyjny budynek biurowy odzwierciedla aspiracje firmy poprzez swoją - celo-

wo minimalistyczną - konstrukcję z betonu monolitycznego o najwyższej jakości.

Ze specjalistami od deskowań z firmy PERI skontaktowano się już na etapie 

opracowywania projektu. Sześcienna bryła budynku została precyzyjnie podzie-

lona na poszczególne powierzchnie deskowania, bazujące na siatce konstrukcyj-

nej deskowania ramowego MAXIMO o module 30 cm. Okna i drzwi wkompo-

nowano w ustaloną siatkę konstrukcyjną bez konieczności użycia wstawek 

kompensacyjnych.

Deskowanie MAXIMO z technologią jednostronnie obsługiwanych ściągów po-

zwala precyzyjnie rozmieścić odciski płyt z otworami na ściągi umieszczonymi 

pośrodku. Zarówno fasada, jak i ściany wewnętrzne doskonale ukazują walory 

estetyczne betonu licowego, jego drobnoziarnistą, przyjemną w dotyku po-

wierzchnię i monochromatyczny wymiar koloru. Na życzenie klienta płyty MAXI-

MO pokryto nowym poszyciem – było to jedyne ustępstwo w projekcie, który 

poza tym zrealizowano niezwykle opłacalnie za pomocą deskowania dzierżaw-

nego skonstruowanego ze standardowych elementów MAXIMO. 

Projekt jest idealnym potwierdzeniem tego, jak ważna w budownictwie z beto-

nu licowego jest współpraca między inżynierami PERI a architektami i wyko-

nawcami, obejmująca wszystkie procesy projektowania i realizacji obiektu. Ba-

zując na takiej współpracy, można optymalnie dopasować rozwiązanie 

deskowań do danej inwestycji budowlanej – począwszy od deskowania standar-

dowego aż po warianty specjalne.

Gdy wizytówką przedsiębiorstwa jest beton licowy spełniający najwyższe 
wymagania estetyczne, rozwiązanie deskowań wykorzystane przy budo-
wie firmowego budynku biurowego musi być równie wysokiej jakości. 
Dzięki deskowaniu ramowemu MAXIMO układ odcisków płyt i otworów 
po ściągach stał się środkiem wyrazu artystycznego.
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Gminny Ośrodek Kultury i Edukacji w Antinkangas, Raahe, Finlandia

Ogrzewane deskowanie do 
robót betoniarskich zimą
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Tero Mähönen Kierownik robót betoniarskich

„W miesiącach zimowych pracowaliśmy z systemem ogrzewanego 

deskowania i udało nam się dotrzymać terminów. Deskowanie MXH z PERI 

działało doskonale.“

Nowy Gminny Ośrodek Kultury i Edukacji w dzielnicy Antinkangas w historycz-

nej miejscowości Raahe nad fińskim wybrzeżem Bałtyku jest ważnym przed-

sięwzięciem dla tej niewielkiej gminy. Aby zrealizować nietypową geometrię 

budynku, projektanci zdecydowali się na konstrukcję monolityczną, która w tym 

przypadku okazała się najlepszą techniką wykonania stanu surowego, również 

pod względem ekonomicznym. Dotrzymanie terminu realizacji projektu wyma-

gało wykonania robót betoniarskich w miesiącach jesiennych i zimowych. PERI 

zaoferowało niezbędne do tego rozwiązanie deskowań w postaci ogrzewanego 

deskowania ramowego MAXIMO MXH.

PERI wsparło wykonawcę odpowiednio wcześniej, bo już podczas planowania 

etapów roboczych i przy integracji prefabrykowanych elementów betonowych 

z konstrukcją monolityczną. Niełatwym zadaniem było wykonanie obliczeń dla 

ścian o wymaganej wysokości powyżej 5 m bez podziału w poziomie, tj. beto-

nowanych w jednym cyklu roboczym.

MAXIMO MXH to oferowane przez PERI uzupełnienie systemu deskowań, któ-

re umożliwia ich stosowanie zarówno w lecie, jak i zimie. Standardowe i nadsta-

wiane elementy grzewcze MXH umożliwiają regulację temperatury w zakresie 

od 20 °C do 80 °C i utrzymanie jej nawet wtedy, gdy na zewnątrz temperatura 

spada znacznie poniżej zera. Pomimo specjalnego wyposażenia w postaci ele-

mentów grzewczych i niezbędnej techniki sterowania, deskowanie nadal po-

zwala zaoszczędzić sporo czasu: wstępny montaż MAXIMO MXH można wy-

konać na poziomie terenu, a ściągi montuje się jednostronnie. W Antinkangas 

system działał bez zastrzeżeń również w warunkach ekstremalnych do -15 °C.

Gdy trzeba budować w zimie, niskie temperatury nie sprzyjają komfortowi 
pracy. Przy realizacji gminnego ośrodka kultury w Finlandii w temperaturze 
znacznie poniżej zera stopni Celsjusza, do betonowania ścian o wysokości 
 ponad 5 m doskonale sprawdziło się ogrzewane deskowanie MAXIMO MXH.

Przemyślana koncepcja bezpieczeństwa: bez-
pieczne pomosty roboczo-betoniarskie są czę-
ścią deskowania ramowego MAXIMO.

Generalny wykonawca
Hartela Pohjois-Suomi Oy, Oulu, Finlandia

Współpraca projektowa
PERI Finlandia, Hyvinkää
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Wykonawca rusztowań
Schäfer Gerüstbau GmbH, Memmenhausen, Niemcy

Generalny wykonawca
Matthäus Schmid GmbH & Co. KG, Mietingen-Baltringen, Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Weissenhorn, Niemcy

Budynek mieszkalno-handlowy „Ypsilon“, Ulm, Niemcy

Zlokalizowany na zachodnim krańcu śródmieścia Ulm budy-

nek mieszkalno-handlowy „Ypsilon“ to kompleks złożony 

z wieży o rzucie trapezowym i wysokości 35 m oraz dołączo-

nego do niej podłużnego budynku 7-kondygnacyjnego. 

Za zaokrąglonymi narożnikami budynku i fasadą ze szkła oraz 

aluminium kryją się sklepy detaliczne, biura i mieszkania.

Do robót stanu surowego i robót wykończeniowych zaprojek-

towano rusztowanie roboczo-zabezpieczające na bazie PERI 

UP Easy. Dzięki jednolitej, metrycznej siatce konstrukcyjnej 

systemu można było idealnie dopasować rusztowanie do 

skomplikowanej geometrii budynku. Wsporniki poszerzające 

i rygle dla montowanych z wyprzedzeniem wież podporo-

wych zawieszono bezpośrednio w węzłach konstrukcji rusz-

towania.

Prosty i praktycznie niewymagający użycia narzędzi montaż 

lekkich elementów konstrukcyjnych rusztowania Easy skrócił 

poszczególne etapy budowy, a czynności związane z monta-

żem rusztowania nie zakłócały ani intensywnego ruchu na są-

siadującej z budynkiem ulicy, ani wykonywanych równolegle 

robót podziemnych w mieście. Aby zapewnić swobodny ruch 

pieszych w otoczeniu budynku, w rusztowaniu wykonano tu-

nel, który bezpiecznie chronił przechodniów.

Możliwość otwierania i zamykania poszczególnych pól ruszto-

wania PERI UP Easy okazała się szczególnie korzystna pod-

czas robót wykończeniowych. Wielkowymiarowe elementy 

fasadowe, które nadają budynkowi charakterystyczny wy-

gląd, można było zamontować na elewacji budynku, korzysta-

jąc z rusztowania – znacznie ułatwiło to pracę, a ponadto po-

zwoliło zaoszczędzić czas pracy żurawia i robociznę.

Niezakłócony ruch pieszych 
w centrum miasta
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„Pomimo skomplikowanej geometrii budynku rusztowanie PERI UP Easy umożliwiło 

nam szybkie i bezpieczne wykonywanie robót. Skończyliśmy prace w terminie – bez 

ani jednego wypadku przy pracy.“

„Zajmuję się budową rusztowań od 2004 r. i używałem już wszystkich systemów. 

Po krótkim wdrożeniu w zasady montażu mogę powiedzieć, że lubię pracować z sys-

temem PERI UP Easy. Montaż bez użycia narzędzi to świetne rozwiązanie, a dzięki 

zintegrowanej poręczy wyprzedzającej można pracować bez środków ochrony indywi-

dualnej, co oznacza mniejsze obciążenie dla organizmu.”

Naim Dacaj

Florian Beyer

Kierownik robót

Prace przygotowawcze

Duże projekty budowlane powinny w jak najmniejszym stopniu utrudniać 
ruch i codzienną działalność w mieście. W śródmieściu Ulm system PERI 
UP Easy umożliwił zabudowanie rusztowaniem 10 kondygnacji, nie wyma-
gając przy tym skomplikowanej przebudowy. Dotrzymano przy tym zapla-
nowanych ram czasowych oraz założonego budżetu.
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W czasach rosnącej gęstości zaludnienia oraz gigantycznych 

metropolii budynki wysokie i wieże stały się nieodłącznym 

elementem miast. W wyniku ograniczonej powierzchni oraz 

coraz nowocześniejszych technologii padają kolejne rekordy 

wysokości, a konstrukcja budynków jest coraz bardziej wy-

szukana. 

W trakcie budowy wież Petronas Towers w Malezji, które 

przez kilka lat nosiły zaszczytny tytuł najwyższych budynków 

świata, zastosowano system samoczynnego wspinania ACS. 

W 1998 roku, gdy drapacze chmur oddano do użytku, ich cał-

kowita wysokość równa 452 m wywindowała je na sam 

szczyt listy, a sam obiekt stanowił synonim najwyższego 

osiągnięcia w dziedzinie budownictwa wysokiego.
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The Young Towers, Tel Awiw, Izrael

Rozwiązania systemowe dla 
wydajnej i bezpiecznej pracy
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Wykonawca
Danya Cebus Ltd, Or Yehuda, Izrael 

Współpraca projektowa
PERI Izrael, Rosh Ha‘ayin

Young Towers to dwa wieżowce mieszkalne o rzucie eliptycznym w centrum 

Tel Awiwu. Budowa kompleksu złożonego z dwóch wież o wysokości 40 i 46 

kondygnacji, połączonych ze sobą na górze i na dole, wiązała się z konieczno-

ścią spełnienia wysokich wymagań dotyczących jakości. Ponadto roboty stanu 

surowego miały być wykonane w sposób bezpieczny i przy jak najmniejszym 

użyciu żurawia.

Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazała się kombinacja przestawia-

nych żurawiem pomostów CB dla trzonów budynków, z podnoszoną hydraulicz-

nie osłoną zabezpieczającą RCS P dla powtarzających się stropów. W celu za-

pewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac na każdej kondygnacji, 

inżynierowie PERI zaprojektowali dopasowany do wymagań projektu wariant 

szynowego systemu wspinania RCS, wspinany łącznie z deskowaniem ścien-

nym zawieszonym na wieszakach.

Szybkie tempo robót budowlanych zapewniało też aluminiowe ramowe desko-

wanie stropowe SKYDECK. Jego systemową, szybką kolejność montażu udało 

się też zachować na dużej wysokości, gdyż najwyższe, aktualnie znajdujące się 

w budowie poziomy robocze były zawsze szczelnie otoczone osłoną zabezpie-

czającą RCS. Osłona chroniła przed upadkiem z wysokości i zabezpieczała prze-

strzeń roboczą przed wiatrem i wpływem czynników atmosferycznych. Takie 

rozwiązanie zwiększyło poczucie bezpieczeństwa zespołów pracujących na bu-

dowie, co z kolei przełożyło się na wyższą jakość i większą wydajność wykony-

wanych robót.

Indywidualne doradztwo techniczne, kompetentne wsparcie przez 
cały okres budowy i dostawy niezbędnych urządzeń systemowych 
w trybie just-in-time – w taki sposób PERI zagwarantowało szybkie 
tempo robót w tym projekcie.

Michael Tahan Kierownik kontraktu

„W tak dużym projekcie budowlanym chciałem współpracować z liderem rynko-

wym. Profesjonalne rozwiązania inżynierów PERI pozwoliły o wiele wydajniej, bez-

pieczniej i szybciej zrealizować oba budynki.“
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Kompleks handlowy Maakri-Kvartal, Tallinn, Estonia

Dopracowana koncepcja de-
skowań łączy nowe ze starym
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Laivo Pallav Kierownik robót betoniarskich

„Realizując tę inwestycję budowlaną, uzyskaliśmy szybkie tempo robót dzięki pomo-

stom roboczym RCS z panelami ochronnymi. Przenośne siłowniki hydrauliczne umożli-

wiały przestawianie pomostów o dowolnej porze i niezależnie od czynników atmosfe-

rycznych – przy tak silnym wietrze użycie żurawia często byłoby niemożliwe. PERI jest 

dla nas niezawodnym, kompetentnym partnerem.“

Wykonawca
MERKO Ehitus Eesti AS, Tallin, Estonia

Współpraca projektowa
PERI Estonia, Harjumaa

Wieżowiec o wysokości 110 m stał się nowym symbolem Tallinna. Znajduje się 

on na terenie kompleksu złożonego z nowych wieżowców i odrestaurowanych 

zabytków architektury oraz łączy historyczne serce miasta z nowoczesną czę-

ścią stolicy Estonii. Powierzchnia centralnie położonego kompleksu handlowe-

go Maakri-Kvartal wynosi 36 000 m2. PERI opracowało i dostarczyło odpowied-

nie rozwiązania deskowań zarówno dla nowych budynków, jak i na potrzeby 

renowacji obiektów zabytkowych. Szybkie tempo robót budowlanych zapewni-

ła przede wszystkim technika wspinania PERI, opracowana dla najwyższego 

z trzech nowych budynków. 

Największym wyzwaniem dla inżynierów było dotrzymanie napiętego harmo-

nogramu robót przy ograniczonej możliwości pracy żurawia i niewielkiej ilości 

miejsca do składowania materiału na tym gęsto zabudowanym terenie. Tutaj 

swoje atuty zademonstrował szynowy system wspinania RCS w kombinacji 

z deskowaniem ramowym MAXIMO. Za pomocą przenośnych siłowników hy-

draulicznych jednostki podnoszono szybko i bezpieczne na kolejne sekcje beto-

nowania. Nawet silny wiatr z nad Bałtyku nie zakłócał procesu wspinania, gdyż 

przestawiane jednostki były przez cały czas trwale połączone z budowlą. Kon-

strukcja szyn i otwory rozmieszczone w module co 125 mm umożliwiały opty-

malne dopasowanie pomostów roboczych do wysokości danej kondygnacji.

Deskowanie ramowe MAXIMO wykorzystano nie tylko w połączeniu z szyno-

wym systemem wspinania, lecz również do zadeskowania różnych innych ścian 

budynku. Dzięki temu uzyskano szybkie cykle betonowania i najwyższą jakość 

powierzchni betonu, z regularnym układem odcisków płyt i otworów po ścią-

gach. Podczas deskowania stropów sprawdziło się aluminiowe ramowe desko-

wanie stropowe SKYDECK, zapewniające systematyczny montaż bez koniecz-

ności wykonywania skomplikowanych obliczeń dla podpór.

Nowy symbol Tallinna łączy tradycję z nowoczesnością. PERI 
 opracowało i dostarczyło rozwiązanie deskowań przestawnych, 
uzwględniając w projekcie zarówno napięty harmonogram robót, 
jak i ograniczone miejsce na budowie.
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Skomplikowana kombinacja 
technologii monolitycznej i 
prefabrykatów stanowiła 
wyzwanie dla zastosowa-
nej techniki  deskowań.
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Kierownik robótStefan Fleischli

„Już na etapie przygotowania prac PERI przekonało nas swoimi innowacyjnymi pomy-

słami i przemyślanymi propozycjami rozwiązań. Na etapie realizacji robót wspólnie 

uzupełnialiśmy i optymalizowaliśmy opracowane rozwiązania. Wsparcie techniczne 

w całym okresie budowy było doskonałe.“

Wieżowiec-ogród Aglaya, Ritsch Rotkreuz, Szwajcaria

Indywidualnie na bazie 
elementów systemowych

Położony niedaleko Zurychu wieżowiec-ogród Aglaya o wysokości 70 m mieści 

85 apartamentów oraz powierzchnię biurową i handlową. Wyróżnia go wizjo-

nerska geometria oraz zielone, obficie obsadzone tarasy.

Od piątego piętra, które znajduje się na wysokości 18 m, budynek rozszerza się 

ku górze w kształcie leja. Do podparcia wspornikowo wysuniętych prefabryko-

wanych elementów betonowych, tworzących uskok w bryle budynku, wykorzy-

stano wieże podporowe PERI UP, które jednocześnie pełniły funkcję pomostów 

roboczych. Dodatkowo przenosiły obciążenia z geometrycznie skomplikowa-

nych podciągów wykonywanych w technologii monolitycznej oraz z opartego 

powyżej stropu. Kratownice VARIOKIT podpierały skośne elementy konstruk-

cyjne i zabezpieczały je przed przemieszczeniem.

Kolejnym zadaniem w projekcie było wykonanie rozmieszczonych z przesunię-

ciem balkonów, wysuniętych wspornikowo na odległość do 4 m. W rozwiąza-

niu PERI przewidziano zastosowanie indywidualnie zaprojektowanych stołów 

stropowych z dźwigarami kratowymi na bazie zestawu inżynieryjnego 

 VARIOKIT i wieżami podporowymi MULTIPROP. Dzięki dzierżawnym elemen-

tom systemowym zaprojektowane rozwiązanie było opłacalne, a dostarczone 

przez PERI, zmontowane w zakładzie stoły stropowe pozwoliły zaoszczędzić 

cenny czas na budowie. Zdwojony potencjał materiału podporowego 

 MULTIPROP umożliwił bardzo wydajne przestawianie stołów stropowych, a 

stworzone pomosty robocze z osłonami zabezpieczającymi zapewniały maksy-

malne bezpieczeństwo podczas wykonywania prac na dużej wysokości.

Wykonawca
Landis Bau AG, Zug, Szwajcaria

Współpraca projektowa
PERI Szwajcaria, Ohringen
MCE GmbH, Eschenz, Szwajcaria

Wizualizacja: Raumgleiter
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Lakhta Center, Sankt Petersburg, Rosja

Z rozwiązaniami PERI 
po rekordową wysokość
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Lakhta Center – kompleks użyteczności publicznej, liczący 400 000 m² po-

wierzchni użytkowej – położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Pod 

względem architektonicznym największym wyzwaniem przy realizacji wysoko-

ściowego biurowca była jego zmienna geometria, wynikająca ze spiralnego 

skręcania się poszczególnych kondygnacji.

Nietypowe warunki posadowienia wysokościowca na brzegu zatoki wymusiły 

rozwiązanie specjalne w postaci fundamentu skrzyniowego. Budynek posado-

wiono na 264 palach, sięgających na głębokość 82 m. Zaprojektowany przez 

PERI złożony koncept formowania na bazie deskowania ramowego DOMINO 

optymalnie spełnił założenia wykonawcy. Podczas jednego cyklu betonowania 

fundamentu ułożono 19 624 m³ mieszanki betonowej, uzyskując w ten sposób 

wynik detronizujący poprzedni wpis w Księdze Rekordów Guinnessa. 

Rosyjscy technolodzy PERI opracowali  w ścisłej współpracy z wykonawcą zło-

żone urządzenie formujące żelbetowy rdzeń budynku. Kombinacja systemu sa-

moczynnego wspinania ACS z dźwigarowymi deskowaniami ściennymi VARIO 

GT 24 umożliwiły szybkie i niezależne od warunków atmosferycznych prze-

mieszczanie deskowań na kolejne sekcje betonowania bez użycia żurawia. Bio-

rąc pod uwagę ekspozycję topograficzną oraz konieczność zapewnienia ade-

kwatnego standardu bezpieczeństwa, wspomagające rosyjskich kolegów Biuro 

Techniczne PERI Polska opracowało unikatowe rozwiązanie osłon zabezpieczają-

cych na bazie szynowego systemu wspinania RCS.

Zwieńczeniem inżynierii PERI w tym projekcie było rozwiązanie deskowań for-

mujących żelbetowy dwugałęziowy rdzeń iglicy budynku. Polscy i rosyjscy tech-

nolodzy PERI wspólnie skonstruowali urządzenie samoczynnego wspinania na 

bazie systemu ACS-G z podwieszonymi deskowaniami. Kolistą ścianę zewnętrz-

nej gałęzi rdzenia formowało deskowanie VARIO GT 24 i VT 20, a ściany kwa-

dratowego szybu wewnętrznej gałęzi wykonywano przy pomocy TRIO. 

Faruk Gökçe Başaran Naczelny inżynier

„Najtrudniejszym zadaniem było zaprojektowanie dopasowanych systemów, przy po-

mocy których mogliśmy oddać zamysł architekta i spełnić wymagania w zakresie bez-

pieczeństwa, a także zmieścić się w założonym harmonogramie. Systemy PERI są za-

projektowane w taki sposób, że zapewniają wysoką jakość, bezpieczeństwo pracy 

i wydajność robót. Tym samym PERI odegrało kluczową rolę w trakcie budowy Lakhta 

Center.“

Wykonawca
Renaissance Construction, Sankt Petersburg, 
Rosja

Współpraca projektowa
PERI Rosja, Sankt Petersburg; PERI Polska, 
 Oddział Warszawa

Od momentu oddania do użytku, Lakhta Center w Sankt Petersbur-
gu o wysokości 462 m jest najwyższym budynkiem Europy. Desko-
wania i rusztowania dla tego położonego nad Zatoką Fińską i wyróż-
niającego się nietuzinkową architekturą budynku zostały 
zaprojektowane i dostarczone przez PERI.
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Tam gdzie beton wkręca się w niebo na wysokość ponad 44 kondygnacji, 
deskowania i rusztowania muszą dopasowywać się do każdego obrotu. Nietypo-
wy projekt architektoniczny wymaga wyjątkowych rozwiązań budowlanych.
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Generalny wykonawca
C.M.B. Carpi, Włochy

Wykonawca robót stanu surowego
Ricca Costruzioni S.p.A., Piza, Włochy

Współpraca projektowa
PERI Włochy, Basiano

Interesujące rozwiązania architektoniczne, balansujące na granicy tego co 

możliwe z punktu widzenia statyki, wiążą się z trudnymi zadaniami budow-

lanymi.  Doskonałym przykładem takiego wymagającego zadania jest wie-

żowiec Generali przy Piazza Tre Torri w Mediolanie, nowa siedziba grupy 

ubezpieczeniowej o tej samej nazwie. Geometria stropów tej smukłej, spi-

ralnej bryły o wysokości 170 m, zmienia się z każdą kondygnacją. Kolejne 

kondygnacje wykonują obrót wokół centralnego trzonu z zaokrąglonymi, 

krętymi ścianami zewnętrznymi, których grubość zmniejsza się wraz z ro-

snącą wysokością budynku z początkowych 90 cm do 30 cm na najwyż-

szych piętrach.

Dla trzonu budynku stworzono rozwiązanie składające się z szynowego 

systemu wspinania, połączonego z samoczynnie wspinającą się jednostką 

ACS oraz przestawianych żurawiem pomostów CB i pomostów szybowych 

BR. Za pomocą techniki samoczynnego wspinania ACS można było bez po-

mocy żurawia podnosić także rozściełacze do betonu. Do zadeskowania 

stropów zastosowano ramowe deskowanie SKYDECK z systemem głowic 

opadowych. Krawędzie stropów były zabezpieczone osłonami RCS P. 

Szczelna osłona zwiększała bezpieczeństwo pracy i zapobiegała przestojom 

podczas wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dopasowane do wymagań projektu rozwiązanie deskowań PERI umożli-

wiało bezpieczne – a dzięki temu szybkie wykonywanie robót. Dlatego, po-

mimo skomplikowanej geometrii budynku, powtarzalne stropy można było 

wykonywać w cyklu tygodniowym. Czas budowy stanu surowego wyniósł 

tylko 17 miesięcy, czyli o całe 3 miesięce mniej niż założono w harmono-

gramie.

Alfio Musumeci Kierownik ds. technicznych

Tommaso Salvo Kierownik budowy

„Szukaliśmy równowagi między niezbędną technologią a opłacalną realizacją 

projektu. Dzięki inżynierom PERI udało nam się znaleźć sposób na wybudo-

wanie wieży w odpowiedniej cenie. Ponadto zakończyliśmy budowę przed 

terminem – ku wielkiemu zadowoleniu naszego zleceniodawcy.“

Generali Tower, Mediolan, Włochy

Kombinacja deskowań prze-
stawnych dla spiralnej wieży
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Möbius Tower, Bruksela, Belgia

Przemyślane rozwiązanie sys-
temowe skraca czas budowy
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Philippe Vandenberghe Kierownik kontraktu

„Wszystkie elementy, które można było zmontować z wyprzedzeniem, zostały dostar-

czone na plac budowy w stanie gotowym do użycia. Po zamontowaniu systemu wspi-

nania deskowanie skompletowano błyskawicznie. Wsparcie techniczne PERI jest abso-

lutnie doskonałe.“

Wykonawca
Interbuild NV, Wilrijk, Belgia

Współpraca projektowa
PERI Belgia, Boom

Projekt architektoniczny dwóch niemalże identycznych, siostrzanych wież, jest 

zainspirowany wstęgą Möbiusa. Bryły o wysokości 20 i 24 kondygnacji mają 

stropy o rzucie eliptycznym. Aby zapewnić jak najkrótszy czas budowy, PERI 

opracowało rozwiązanie deskowań, które uwzględniało niewielką dostępność 

żurawia, szczególnie podczas realizacji betonowanych z wyprzedzeniem trzonów 

budynków.

Szynowy system wspinania RCS połączono w tym projekcie z różnymi deskowa-

niami systemowymi. Dostarczone w postaci zmontowanej elementy deskowa-

nia na bazie dźwigarowego deskowania ściennego VARIO GT 24 formowały za-

okrąglone ściany zewnętrzne trzonu. Deskowania ramowe MAXIMO i TRIO 

w kombinacji z RCS umożliwiały niezależne od żurawia deskowanie ścian we-

wnętrznych. Ponadto do betonowania elementów konstrukcyjnych były wyko-

rzystane deskowania TRIO, DOMINO i RUNDFLEX, przemieszczane razem 

z systemem samoczynnego wspinania.

Dopasowane do wymagań projektu rozwiązanie systemowe, w połączeniu 

z szynowym systemem wspinania RCS obsługiwanym za pomocą siłowników 

hydraulicznych, umożliwiło szybkie wykonywanie cykli roboczych. Dzięki wspar-

ciu technicznemu PERI i dużej ilości materiału dostarczanego na plac budowy 

w stanie zmontowanym, można było wykonywać kondygnacje w regularnym 

cyklu 7-dniowym.

Szynowy system wspinania PERI przyczynił się do szybkiej realizacji po-
wstających w dwóch etapach eliptycznych Möbius Towers w Brukseli. 
Zaoszczędzono cenny czas pracy żurawia i dotrzymano napiętego harmo-
nogramu robót.
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Mercury Tower, St. Julians, Malta

Szybko i bezpiecznie w górę 
dzięki lekkim systemom



197

Massu Cassar Kierownik budowy

Joseph Sultana Kierownik budowy

„Realizacja tego obiektu architektury była dla nas dużym wyzwaniem. PERI wspierało 

nas aktywnie swoim ogromnym doświadczeniem i innowacyjnymi technologiami, 

dzięki czemu udało się pomyślnie zrealizować wizję J. Portelli Projects.“

Wykonawca
J. Portelli Projects, St. Julians, Malta

Współpraca projektowa
PERI Włochy, Basiano

W maltańskiej miejscowości wypoczynkowej St. Julians, zdominowanej przez 

tradycyjne style budowlane, architektura wieżowca Mercury stanowi prawdzi-

wie awangardowy akcent, typowy dla Zahy Hadid. Podstawa wieżowca o wy-

sokości 140 m ma kształt wąskiego prostokąta. Wynika to z faktu, że obok na-

leżało zostawić miejsce na historyczny budynek, który styka się bezpośrednio 

z dolnymi kondygnacjami wieżowca. Od dziesiątego z łącznie 31 pięter rzut bu-

dynku rozszerza się, jednocześnie wykonując wyraźny obrót wokół jego osi.

Szynowy system wspinania RCS służył jako pomost roboczy dla wykonywane-

go z wyprzedzeniem trzonu budynku oraz jako osłona przed upadkiem z wyso-

kości, opasająca niższe kondygnacje budynku w stanie surowym. Lekkie desko-

wanie przestawne RCS CL wraz z dźwigarowym deskowaniem ściennym 

VARIO GT 24 stworzyło hydraulicznie podnoszone jednostki, wymagające tylko 

minimalnego użycia żurawia. Rozwiązanie PERI obejmowało też pomosty wy-

suwane RCS MP, które służyły do tymczasowego przechowywania i przeładun-

ku materiału deskowaniowego.

Pomyślny przebieg robót zapewniło też lekkie deskowanie PERI DUO, za po-

mocą którego zadeskowywano stropy włącznie z podciągami. System wyróż-

nia się niewielkim ciężarem i wyjątkową łatwością użytkowania, która doskona-

le sprawdziła się też podczas zadeskowywania ścian. Wszystkie prace 

wykonywano w obszarach zabezpieczonych osłonami RCS, które chroniły 

przed upadkiem z wysokości i często bardzo silnymi podmuchami wiatru. 

PERI wsparło budowę tego awangardowego budynku wysokiego 
na wyspiarskiej Malcie swoim fachowym doradztwem technicznym 
oraz kombinacją nowoczesnych, lekkich systemów pomostów i de-
skowań przestawnych.

Zaha Hadid Architects
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Gregory Davis Inżynier

„Bez wsparcia PERI nie udałoby się dotrzymać ustalonego harmonogramem tempa 

dwóch kondygnacji na tydzień. Autonomiczność systemów deskowań zminimalizowała 

zapotrzebowanie na czas pracy jedynego żurawia na budowie. Uzyskana wielkość i ja-

kość sekcji betonowania przerosła nasze oczekiwania.“
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Wykonawca
Casino Development Group Inc., Maspeth, USA

Kierownictwo projektu
New Line Structures NLS, Nowy Jork, USA

Współpraca projektowa
PERI USA, Bridgewater, New Jersey

JACX składa się z pięciokondygnacyjnego budynku przyzie-

mia z położonym pośrodku parkiem o powierzchni 10 000 m2. 

Park flankują dwie niemalże identyczne wieże. Po zakończe-

niu budowy każdy z tych budynków zaoferuje ok. 570 000 m2 

powierzchni użytkowej w Long Island City. Inżynierowie PERI 

opracowali dopasowane do wymagań projektu rozwiązanie 

na bazie szynowego systemu wspinania RCS, które umożliwi-

ło ekonomiczną realizację budynku pomimo bardzo ograniczo-

nej dostępności żurawia i napiętego harmonogramu robót.

Podczas wykonywania obu trzonów wież, położonych z boku 

budynków, należało spełnić wymagania postawione w zakre-

sie jakości betonu licowego. Wykonawcy zastosowali pomo-

sty PERI RCS C i dźwigarowe deskowanie ścienne VARIO. 

Jednostki systemowe były podnoszone na kolejne sekcje be-

tonowania za pomocą siłowników hydraulicznych, po szynach 

zakotwionych w konstrukcji budynku. Użycie żurawia było tu-

taj całkowicie zbędne. Ponadto dotrzymano ściśle wyznaczo-

nego tempa robót, wynoszącego dwie kondygnacje tygodnio-

wo – pomimo tego, że na budowie dostępny był tylko jeden 

Dzięki szynowemu systemowi wspinania PERI RCS kompleks budynków 
niedaleko Queensborro Bridge piął się w górę w tempie dwóch kondygnacji 
tygodniowo pomimo minimalnej dostępności żurawia.

RCS wspina się w tempie 
2 kondygnacji tygodniowo

JACX, Nowy Jork, USA

dźwig. Trzy najwyższe w danym momencie kondygnacje sta-

nu surowego były otoczone lekkimi osłonami LPS. Dzięki 

szczelnemu osłonięciu krawędzi stropów załoga mogła praco-

wać bezpiecznie i wydajnie nawet na najwyższych kondygna-

cjach, a ponadto osłony chroniły otoczenie budynku przed ry-

zykiem upadku przypadkowo strąconych materiałów. Dach 

budynku przyziemia, na którym znajduje się park, a także 

stropy ostatniej, odpowiednio 29-tej i 30-tej kondygnacji 

wież, wykonano za pomocą aluminowego ramowego desko-

wania stropowego SKYDECK. 
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Enes Djerlek Dyrektor generalny

„Współpracujemy z PERI, bo dla nas liczy się coś więcej niż tylko jakość i wyniki. 

Nasza wieloletnia współpraca opiera się na podstawowych ludzkich wartościach, 

takich jak szacunek, wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz odpowiedzialność.“

Fot.: Infra Communicatie/Marcel Steinbach
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NHOW RAI to największy i najwyższy hotel na terenie Beneluksu – 
ma 25 kondygnacji i oferuje 650 pokoi. Ten odważny projekt architek-
toniczny udało się opłacalnie zrealizować za pomocą rozwiązania 
 deskowań i rusztowań PERI.

Wykonawca
Red Betonbouw B.V., Oud-Beijerland,  Holandia

Współpraca projektowa
PERI Holandia, Schijndel
Grupa PERI, Weissenhorn, Niemcy

Hotel NHOW, Amsterdam/RAI, Holandia

Nowy hotel NHOW został zaprojektowany przez renomowanego architek-

ta, Rema Koolhaasa. Ikoniczny budynek o wysokości 91 m, położony na te-

renie centrum targowego RAI w Amsterdamie, składa się z trzech ustawio-

nych na sobie brył o rzucie trójkątnym, obróconych względem siebie w taki 

sposób, że stropy 10-tej i 17-tej kondygnacji są wysunięte wspornikowo na 

odległość nawet do 12 m.

Inżynierowie PERI opracowali konstrukcję rusztowań podporowych na ba-

zie zestawu inżynieryjnego VARIOKIT, która gwarantowała bezpieczne 

przenoszenie obciążeń ze wspornikowo wysuniętych segmentów budyn-

ku. Użyte kratownice VRB, wykorzystywane zazwyczaj przy budowie mo-

stów, przenosiły wysokie obciążenia na konstrukcję niższej, już gotowej 

kondygnacji stanu surowego aż do momentu, w którym segmenty uzyska-

ły wystarczającą nośność. Wspornikowo wysunięte pomosty podporowe 

i robocze pozwoliły zrezygnować ze skomplikowanego rozwiązania ruszto-

wań przestrzennych oraz przyspieszyły tempo robót.

Trzon budynku wykonano z wyprzedzeniem za pomocą systemu samo-

czynnego wspinania ACS i szynowego systemu wspinania RCS – niezależ-

nie od żurawia i w kombinacji z deskowaniem ramowym MAXIMO, które 

zapewniło szybkie cykle betonowania. Podczas deskowania stropów alumi-

niowe deskowanie SKYDECK przynosiło podwójne korzyści: systematycz-

na kolejność montażu oraz lekkość elementów przyspieszyły zadeskowy-

wanie i rozdeskowywanie stropów. Ponadto dzięki regularnemu układowi 

odcisków płyt spód stropów mógł pozostać widoczny.

   

Innowacyjna architektura 
w centrum targowym
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Kultura to rozwój i zmiana, historia, teraźniejszość i przy-

szłość. Bez znaczenia, czy jest to muzeum, teatr, obiekty 

sportowe czy szkoły – miejsca tego typu skupiają ludzi, stwa-

rzają pole do głębokich przeżyć i wspólnego pisania następ-

nych rozdziałów kultury. Często wyróżniają się nadzwyczajną 

architekturą. 

Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu jest tylko jednym z wie-

lu przykładów zastosowania szerokiego spektrum eksperckiej 

wiedzy PERI, która posłużyła do realizacji ekstrawaganckich 

form tego gmachu. 





204

Muzeum Wiktorii i Alberta, Dundee, Wielka Brytania

Muzeum jak dzieło sztuki

Projektując budynek muzeum, słynny japoński architekt Kengo Kuma czerpał in-

spirację z formacji skalnych szkockiego wybrzeża. Czarne, zewnętrzne ściany 

budynku ze wspornikowo wysuniętymi panelami z prefabrykowanych płyt beto-

nowych prezentują najwyższą jakość powierzchni betonu licowego. Odtworze-

nie takiej struktury w betonie wymagało rozwiązań deskowań i logistyki na naj-

wyższym poziomie.

Carey’s Civil Engineering – przedsiębiorstwo, któremu zlecono wykonanie robót 

betoniarskich – zdecydowało się na współpracę z PERI UK w zakresie desko-

wań przestrzennych i rozwiązania rusztowań podporowych dla ścian zewnętrz-

nych. Przed przystąpieniem do realizacji projektu stworzono model jednego z 

elementów deskowania z wybranym poszyciem oraz odpowiednio zaprojekto-

wanymi krzywiznami i nachylonymi powierzchniami. Podczas prób betonowania 

stwierdzono, że wymagana geometria, struktura powierzchni i kolor są wykonal-

ne, że podparcie skutecznie przenosi obciążenia, a rozdeskowywanie przebiega 

bezproblemowo pomimo nietypowej geometrii.

W celu podparcia masywnych segmentów betonowych, eksperci z firmy Arup 

opracowali model przestrzenny budynku. Model ułatwił oszacowanie liczby 

rusztowań podporowych i podpór niezbędnych do realizacji zadania. PERI UP 

było idealnym rusztowaniem podporowym dla ścian budynku. Wysokość syste-

mu można było dopasować w module co 250 mm, dzięki czemu stworzono 

optymalne dojścia do różnych poziomów betonowania wokół całego budynku. 

Deskowanie wykonano z płyt VARIO GT 24 i elementów konstrukcyjnych 

VARIOKIT o różnej głębokości i wysokości, dopasowując je do artystycznych 

cięć i skosów konstrukcji budynku.

W zakresie doradztwa technicznego, produkcji deskowań i logistyki, PERI UK 

połączyło własne możliwości z kompetencjami i doświadczeniem ekspertów 

z zakresu deskowań przestrzennych z Weissenhorn. Dobra koordynacja wszyst-

kich uczestników projektu miała kluczowe znaczenie, gdyż w szczycie zapotrze-

bowania Carey’s Civil Engineering zamawiało w PERI nawet do 1000 m2 indywi-

dualnie skonstruowanych elementów deskowań miesięcznie. 
Generalny wykonawca
BAM Construction UK Ltd., Hemel Hempstead, 
Wielka Brytania

Podwykonawca
Careys Civil Engineering, Wembley,  
Wielka Brytania

Współpraca projektowa
PERI Wielka Brytania, Rugby 
Grupa PERI, Weissenhorn, Niemcy
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Inspiracją dla nietypowego 
kształtu budynku są okoliczne 
klify, zaś beton licowy przypo-
mina wyglądem skały osadowe. 
Tym samym szkocka filia Mu-
zeum Wiktorii i Alberta łączy 
w sobie naturę, architekturę i 
 lokalną historię. 

„Aby utrzymać wymagany pułap dostaw pięciu indywidualnie skonstru-

owanych deskowań przestrzennych każdego dnia roboczego przez okres 

60 tygodni, kluczowe znaczenie miała koordynacja współpracy między 

Carey’s i PERI.“

Ed Morgan Inżynier
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The Mandel Institute of Leadership, Jerozolima, Izrael

Kompleksowe rozwiązanie 
dla kuźni talentów
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Michael Tarsov Kierownik kontraktu

„Skomplikowana konstrukcja była kluczowym powodem, dla którego zdecydowali-

śmy się na współpracę z PERI. Dzięki znakomitemu doradztwu i wsparciu technicz-

nemu, a także zaawansowanym technologicznie systemom, poradziliśmy sobie 

z każdym wyzwaniem.“

Wykonawca
Ram Aderet Civil Engineering Ltd
Haamal 10/10 st, Rosh Ha‘ayin, Izrael

Współpraca projektowa
PERI Izrael, Rosh Ha‘ayin

Mandel Institute w Jerozolimie to miejsce, w którym kształcą się uzdolnieni 

młodzi ludzie, by zasilić szeregi wysoce wykwalifikowanej kadry kierowniczej. 

Nowy budynek, który tak samo jak cały Instytut jest utrzymywany przez funda-

cję założoną przez Jacka, Josepha i Mortona Mandelów, dysponuje parkingiem 

o powierzchni 3000 m2 i ma dwie kondygnacje o powierzchni po 2400 m2. 

Oprócz dotrzymania napiętego harmonogramu robót, projekt wymagał zrealizo-

wania dużej części konstrukcji betonowej w jakości betonu licowego. Sama pły-

ta stropowa, wykonana za pomocą deskowania SKYDECK, ma 2000 m2 po-

wierzchni z betonu licowego. W skrajnych częściach stropu zastosowano 

dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX. Wieże podporowe na bazie 

rusztowania PERI UP Flex pozwoliły stworzyć elastyczne rozwiązanie o dużej 

nośności – idealne do podparcia stropów na wysokości 12 m, wysuniętych 

wspornikowo na odległość dochodzącą nawet do 3 m. 

Do formowania ścian dużej, okrągłej hali wejściowej zastosowano deskowanie 

ścienne RUNDFLEX. Zmontowane w zakładzie elementy można było na placu 

budowy łatwo i szybko dopasować do wymaganego promienia za pomocą do-

starczonych szablonów. Smukłe słupy wykonano za pomocą lekkiego deskowa-

nia LICO.

Proste ściany elewacji frontowej oraz od strony dziedzińca, wielokrotnie przery-

wane wysokimi oknami, powstały przy zastosowaniu łatwego w użyciu syste-

mu DOMINO, który – tak samo jak wszystkie pozostałe elementy deskowań 

i rusztowań – został dostarczony na budowę just-in-time.

Wysoka jakość wykonania, szczególnie w przypadku placówki 
 edukacyjnej, w dużej mierze stanowi o komforcie ludzi, którzy się 
w niej uczą i pracują. Doskonałą jakość betonu licowego na dużych 
powierzchniach uzyskano przy pomocy PERI w Jerozolimie.
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Nowe centrum kongresowe wraz z 
 kasynem stanowi serce Cap d’Agde. 
Jego biała fasada z betonu licowego 
zdominowała wizerunek miasta. Duży 
udział w uzyskaniu doskonałej jakości 
powierzchni betonu miało dopasowane 
do projektu deskowanie ścienne 
VARIO GT 24.
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Kasyno i centrum kongresowe, Cap d’Agde, Francja

Simon Mercier Kierownik budowy

Beton licowy – wydajność 
mimo wysokich wymagań

„Zdecydowaliśmy się na indywidualnie skonstruowane deskowania VARIO.

O naszej decyzji przesądziło to, że chcieliśmy uzyskać doskonałą jakość powierzchni 

białego betonu licowego, przy jednoczesnej gwarancji wysokiej wydajności robót bu-

dowlanych. Wszyscy jesteśmy dumni z uzyskanego rezultatu.“

Wykonawca
SOGEA SUD BATIMENT, Montpellier, Francja

Współpraca projektowa
PERI Francja, Agence Méditerranée   et  Bureau 
Central, Meaux

Cap d’Agde, miejscowość wypoczynkowa na francuskim wybrzeżu Morza 

Śródziemnego, jest poddawana modernizacji, by utrzymać swoją atrakcyjność 

turystyczną. Elewacje kasyna i przynależnego do niego nowego centrum kon-

gresowego promieniują świeżą bielą i stanowią nowy symbol tego znanego 

kurortu wakacyjnego.

Powierzchnia betonu licowego obu budynków musiała spełniać najwyższe 

standardy jakości. Do wykonania ścian zewnętrznych zastosowano deskowanie 

dźwigarowe VARIO GT. Jego elementy zostały zmontowane w zakładzie PERI 

i dostarczone na plac budowy wraz z pomostem roboczym w postaci gotowych 

modułów o wysokości 6,60 m i 4,80 m.

Aby móc zadeskować ściany zewnętrzne o wysokości dochodzącej miejscami 

do 17 m, kierownictwo projektu zdecydowało się na rozwiązanie w postaci 

wież podporowych MULTIPROP, które podpierały deskowanie dźwigarowe 

wraz ze stołami stropowymi VARIODECK. Dzięki temu, pomimo zakrzywionych 

ścian, możliwe było wykonanie rusztowania podporowego z elementów stan-

dardowych. Bezpieczeństwo pracy na krawędziach pomostów zapewniały 

 zabezpieczenia boczne PROKIT.

Do zadeskowania stropów zastosowano aluminiowe deskowanie SKYDECK, 

podparte aluminiowymi podporami MULTIPROP. Dzięki dużej nośności tego 

systemu bez problemu wykonano stropy o grubości dochodzącej nawet do 

50 cm, co pozwoliło zadeskować wszystkie stropy za pomocą tylko jednego 

systemu.

Wyzwaniem przy deskowaniu ścian wewnętrzych budynku było ekonomiczne 

wykonanie różnych promieni krzywizny. Przy realizacji tego zadania sprawdziło 

się deskowanie RUNDFLEX Plus: pomosty robocze pozostawały przez cały 

czas połączone z deskowaniem, dzięki czemu oszczędzano czas przy każdym 

przestawianiu.
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Alan Watt Prace przygotowawcze

„Od wielu lat działam w branży i mogę powiedzieć, że PERI UP Flex ze swoimi pode-

stami o różnych wymiarach, ryglami i dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi jest 

najbardziej wszechstronnym i uniwersalnym systemem rusztowań, z jakim kiedykol-

wiek pracowałem.“
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Wykonawca
Nomad Scaffold, Melbourne, Australia

Współpraca projektowa
PERI Australia, Sydney

Chadstone Shopping Centre, Melbourne, Australia

„The Chaddy“ było jednym z największych centrów handlo-

wych na półkuli południowej, jeszcze zanim rozbudowano je 

o kolejne 34 000 m2 powierzchni całkowitej do obecnych 

212 000 m2. W ramach rozbudowy atrium zostało przykryte 

spektakularnym szklanym dachem o niezwykle skomplikowa-

nej geometrii. Dach ma 140 m długości, 31 m wysokości, 

maksymalną rozpiętość 44 m i powierzchnię 7000 m2.

Przedsięwzięcie ukończono przy nieprzerwanej pracy ponad 

500 sklepów w ciągu zaledwie pięciu miesięcy. Rozwiązanie 

rusztowań na bazie modułowego systemu PERI UP Flex słu-

żyło do przenoszenia obciążeń z konstrukcji dachu, a także 

jako pomosty robocze do montażu belek skrajnych i leżących 

na nich stalowych dźwigarów oraz paneli szklanych. Prace na 

dużych wysokościach, przy niewielkiej dostępności żurawia 

do transportu materiału, znacznie ułatwiał niewielki ciężar 

elementów systemowych i zintegrowane zabezpieczenie po-

destów przed podnoszeniem. Rusztowanie modułowe PERI 

UP Flex bazuje na jednolitej siatce metrycznej o module 25 

cm, elementy systemowe zawiesza się w rozetach rozmiesz-

czonych co 50 cm, podesty mogą być montowane w dwóch 

kierunkach. Dzięki temu rusztowanie idealnie dopasowano do 

zakrzywionej geometrii dachu, przy wysokości roboczej do 

20 m i długości do 85 m. Poręcze i burty blaszane otaczające 

rusztowanie, a także antypoślizgowe podesty szczelnie zamy-

kające pola rusztowania zapewniały wysoki poziom bezpie-

czeństwa pracy również na dużej wysokości.

To, że udało się dotrzymać ścisłych terminów realizacji pro-

jektu, jest w dużej mierze zasługą techniki rusztowań. Nie-

wielki ciężar własny elementów systemowych i montaż nie-

malże bez użycia narzędzi pozwolił na sprawny ręczny 

montaż i demontaż rusztowań, bez konieczności nadmiernej 

eksploatacji żurawia. 

Potężna, faliście zakrzywiona konstrukcja szklanego dachu to nowy znak 
rozpoznawczy centrum handlowego Chadstone w Melbourne. Odpowied-
nie wsparcie w tym projekcie rozbudowy, i to w dosłownym znaczeniu, 
zapewniło rusztowanie PERI UP Flex. 

PERI UP Flex w służbie nie-
zwykłej architektury szklanej
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Katedra w Kazaniu, Rosja

Historyczna architektura 
odtworzona z betonu
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„Zadanie odbudowy katedry w tak krótkim czasie wydawało się nierealne. Dzięki kompe-

tentnej technicznie i dobrze skoordynowanej pracy PERI udało nam się dotrzymać terminów 

budowy. Dziś, patrząc wstecz na to, czego wspólnie dokonaliśmy, możemy potwierdzić z ab-

solutną pewnością, że zespół PERI wykazał się pełnym profesjonalizmem w swojej pracy.“

Wzorzec jest historyczny, ale technologia budowy wysoce nowoczesna: po 

zniszczonej w 1932 r. Katedrze Matki Bożej Kazańskiej w stolicy rosyjskiej Re-

publiki Tatarstanu pozostały tylko rysunki. Teraz, korzystając z tych rysunków, 

kościół odbudowano z betonu, odtwarzając przy tym wszystkie jego małe 

i duże kopuły, których średnica dochodzi nawet do 15 m. 

Dużą część deskowań dostarczono na plac budowy w postaci zmontowanej, 

nie tylko po to, by odciążyć załogę budowy, lecz również by z jak największą 

precyzją odwzorować łukowe struktury i krzywiznę kopuł. Deskowania dla 

większych struktur, takich jak np. kopuły, skonstruowano na bazie zestawu in-

żynieryjnego VARIOKIT i podparto wieżami podporowymi PERI UP. Precyzyjne-

go montażu wymagały przede wszystkim wielkowymiarowe deskowania prze-

strzenne dla zakrzywionych we wszystkich kierunkach pendentywów o wys. 

dochodzącej do 7 m, zlokalizowanych między łukami a kopułami. Aby maksy-

malnie ułatwić prawidłowy montaż, PERI dostarczyło indywidualnie opracowa-

ne rozwiązanie do połączenia narożników deskowania przestrzennego.

Do betonowania powtarzających się geometrii te same deskowania wykorzy-

stywano wielokrotnie, przestawiając je żurawiem. Do każdego deskowania 

przestrzennego i każdego deskowania kopuły dołączono indywidualną instruk-

cję demontażu, aby uniknąć uszkodzeń i zminimalizować nakłady związane 

z przestawianiem deskowania. Przez cały okres realizacji, trwający około 9 mie-

sięcy, specjaliści PERI byli dostępni na placu budowy, wspierając wszystkie 

procesy robocze. Oprócz precyzyjnie zmontowanych elementów deskowań był 

to jeden z czynników przesądzających o sukcesie projektu. 

Firma PERI wsparła projekt odbudowy zniszczonego kościoła. 
Szczególnym wyzwaniem było dokładne odtworzenie licznych 
kopuł i pendentywów zgodnie z historycznym wzorcem.

Wykonawca
LLC Evrostroyholding+, Kazań, Rosja

Współpraca projektowa
PERI Rosja, Moskwa

Darcheev Anton Kierownik kontraktu
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Nowy, imponujący budynek muzeum 
w Gdańsku ma służyć pielęgnowaniu 
pamięci o tragedii II wojny światowej.
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Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk, Polska

Adam Szkudlarek Kierownik budowy

Deskowanie i rusztowanie 
dla muzeum – pomnika

„Muzeum II Wojny Światowej to budowla o skomplikowanej geometrii, zaprojektowa-

na w większości w betonie licowym, co wymusiło indywidualne rozwiązania syste-

mów deskowań. W realizacji tego obiektu kluczową rolę ogrywała perfekcyjna logisty-

ka dostaw oraz dostępność wymaganego potencjału deskowań i rusztowań. Dlatego 

też zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z PERI, które wielokrotnie udowodni-

ło, że jest niezawodnym i wiarygodnym partnerem na budowach.“

Wykonawca
Warbud - Hochtief - Muzeum II WŚ S.C.,  
Warszawa, Polska

Współpraca projektowa
PERI Polska, Płochocin

Na dawnym terenie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku powstała 

nietypowa bryła w kształcie pochyłego graniastosłupa wystającego z ziemi. 

Widoczna z daleka wieża o wysokości 41 m oraz towarzyszący jej parterowy 

budynek kryją Muzeum II Wojny Światowej.

Realizacja projektu wymagała nie tylko zadeskowania nietypowej geometrii 

bryły o pochylonych ścianach, lecz również wykonania większości betono-

wych powierzchni w jakości betonu architektonicznego. Inżynierowie PERI 

wraz z kierownictwem budowy opracowali rozwiązanie deskowań na bazie 

dźwigarowego deskowania ściennego VARIO GT 24, połączonego z elemen-

tami systemowymi VARIOKIT. Dzięki temu swobodnie dopasowano rozmiesz-

czenie ściągów i płynnie połączono ze sobą poszczególne elementy. Pomosty 

robocze na bazie zestawu inżynieryjnego VARIOKIT zapewniały bezpieczną 

pracę przy pochylonych ścianach budynku, również na dużej wysokości. 

Do zadeskowania pionowych ścian wewnętrznych, sięgających do 14 m 

w górę, wykorzystano deskowanie ramowe TRIO ze zintegrowanymi pomo-

stami roboczymi.

System rusztowań PERI UP Flex w roli rusztowania podporowego i schodni 

umożliwił szybkie i bezpieczne wykonywanie robót stanu surowego. Z kolei 

stworzone na bazie rusztowania modułowego pomosty robocze można było 

optymalnie dopasowywać do złożonej geometrii budynku, co zapewniło zało-

dze bezpiecznie i wygodne warunki pracy na wysokości 40 m. Konstrukcje 

wspornikowe VARIOKIT, stanowiące integralną część rusztowania, umożli-

wiały rozdzielanie poszczególnych jego segmentów, podnosząc efektywność 

zaproponowanego rozwiązania.
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Jon Jones Kierownik kontraktu

„Przed nami projekt oglądały dwie inne firmy – i zrezygnowały z jego realizacji. 

PERI podjęło się z nami tego wielkiego wyzwania. PERI to najprawdopodobniej je-

dyne przedsiębiorstwo, które było w stanie wyprodukować i dostarczyć deskowa-

nia dla tego projektu.“
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National Veterans Memorial and Museum, Columbus, Ohio, USA

Konstrukcja przypominającego rzeźbę budynku muzeum skła-

da się z szeregu koncentrycznych, wyrastających spod ziemi 

łuków. Łuki krzyżują się, tworząc splatające się ze sobą beto-

nowe pierścienie, które pełnią funkcję ścian budynku i kon-

strukcji oporowej dla położonego wyżej terenu zielonego. 

Ten wymagający budynek musiał być zrealizowany na bazie 

trójwymiarowego modelu, gdyż ze względu na skomplikowa-

ną konstrukcję obiektu rysunki techniczne nie zawierały wy-

miarowania.

Realizacja samonośnych łuków wymagała zadeskowania du-

żych sekcji betonowania, o długości dochodzącej do 36 m 

i wysokości 12 m. Na potrzeby projektu skonstruowano i do-

starczono ponad 9000 m2 dźwigarowych deskowań ścien-

nych VARIO GT 24 podpartych za pomocą rusztowań podpo-

rowych PERI UP. Z powodu stale zmieniającego się promienia 

łuków, zwężeń w ich przekroju i skomplikowanej geometrii 

w miejscach krzyżowania się łuków, każdy element desko-

wań był unikatem. Poszczególne części należało zamontować 

zgodnie z zaprojektowaną krzywizną łuku, każda płyta musia-

ła być precyzyjnie spozycjonowana i dopasowana do promie-

nia krzywizny.

Do wykonania otworów w betonowych pierścieniach wyko-

rzystano łącznie 400 wkładek. Wkładki, tak samo jak więk-

szość deskowań ściennych, skonstruowano w postaci ele-

mentów przestrzennych. Deskowania przestrzenne o pow. 

od 3 m2 do 25 m2 zostały precyzyjnie wykonane w zakładzie 

PERI z zastosowaniem technologii CNC. Uwzględniono przy 

tym fakt, że otwory mają zwężające się krawędzie.

Prawie cały budynek zaprojektowano w jakości betonu archi-

tektonicznego i wykonano z betonu samozagęszczalnego. 

Uzyskana powierzchnia betonu była tak doskonale jednorod-

na, że można było zrezygnować z zaplanowanych wcześniej 

robót wykończeniowych w postaci piaskowania.

National Veterans Memorial and Museum to jednocześnie muzeum wojskowe 
i pomnik ku czci weteranów wojennych. PERI dostarczyło indywidualnie dopa-
sowane, unikatowe deskowania, które pozwoliły zrealizować ten skomplikowany 
obiekt architektoniczny.

Rozwiązanie deskowań 
dla potężnych łuków

Wykonawca
Baker Concrete Construction Inc., Monroe, 
Ohio, USA

Współpraca projektowa
PERI USA, Chicago
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University of Technology, Sydney, Australia

Stół stropowy ze 
 zintegrowaną osłoną
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Travis Carter Kierownik kontraktu

„Zespół PERI znakomicie wspierał nas na etapie projektowania rozwiązań, również za 

pomocą testów z modelami w skali rzeczywistej. Rozwiązanie PERI nie tylko doskona-

le działało, lecz również spełniało wszystkie standardy bezpieczeństwa.“

Wykonawca
Dalma Form Specialists, Pymble, Australia

Współpraca projektowa
PERI Australia, Sydney

Na terenie kampusu UTS (Uniwersytetu Technologicznego) w Sydney powstał 

nowy, 17-kondygnacyjny budynek, którego ostatnie 10 pięter tworzy wieżę 

z zaokrąglonymi, obróconymi względem siebie stropami. W tym wielofunkcyj-

nymi budynku o łącznej powierzchni stropów wynoszącej 47 000 m2 znajdują 

się aule, sale wykładowe, biblioteki i pokoje do pracy, a także część gastrono-

miczna – czyli wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania wyższej uczelni.

Do deskowania ścian i słupów zastosowano deskowanie ramowe MAXIMO. 

Elementy były wstępnie montowane na poziomie terenu i w postaci całych jed-

nostek ustawiane za pomocą żurawia. System MAXIMO bez problemu spełnił 

wszystkie wymagania projektowe dotyczące jakości betonu licowego, również 

dzięki regularnie rozmieszczonym otworom na ściągi.

Większym wyzwaniem okazało się inne zadanie: stropy stanu surowego miały 

być zabezpieczone osłoną, tak by można było wcześnie rozpocząć kolejne pra-

ce, np. wykańczanie fasady. Z powodu zakrzywionej i zwężającej się na ze-

wnątrz geometrii stropów, dodatkowo przesuniętych względem siebie, zasto-

sowanie standardowego rozwiązania było niemożliwe. W związku z tym PERI 

wraz z wykonawcą opracowało specjalną konstrukcję stołów stropowych z za-

montowanymi na stałe osłonami LPS dla dwóch najwyższych w danym mo-

mencie kondygnacji. Po udowodnieniu wykonalności tego rozwiązania w ra-

mach odpowiednich testów, można było pomyślnie zastosować je w projekcie. 

Za pomocą dopasowanego do wymagań projektu zawiesia widłowego podno-

szono stoły stropowe każdorazowo o dwie kondygnacje i ponownie umieszcza-

no w odpowiednim położeniu. 

Do podparcia wspornikowo wysuniętych części 
stropów dolnych kondygnacji wykorzystano 
podpory stropowe MULTIPROP i podpory wy-
sokonośne z modułowego systemu inżynieryj-
nego VARIOKIT.

Prace przy nowym budynku UTS znacząco przyspieszono dzięki dopasowanemu 
do projektu rozwiązaniu deskowań. Specjalnie zamontowane osłony LPS 
z siatką zapewniały najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie całego proce-
su budowlanego.
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Hamish James Kierownik kontraktu

Sercem nowej siedziby firmy Bee’ah – futurystycznego budynku, który swo-
im wyglądem ma naśladować wydmy – jest betonowa kopuła. Podczas jej 
budowy główną rolę odegrała kombinacja systemu PERI UP z indywidualnie 
dopasowanymi elementami deskowania VARIO GT 24, umożliwiając spełnie-
nie wysokich wymagań dotyczących jakości betonu licowego.

„Chcieliśmy zamówić deskowania u dostawcy, który ma w swoim dorobku udoku-

mentowane sukcesy w realizacji skomplikowanych projektów z betonu architektonicz-

nego. Wydajna współpraca między PERI a załogą budowy z firmy Al Futtaim odegrała 

zasadniczą rolę w pomyślnej realizacji tego projektu.“
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Wykonawca
Al Futtaim Carillion LLC, Dubaj, Zjednoczone  
Emiraty Arabskie

Współpraca projektowa
PERI Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj

Siedziba firmy Bee’ah, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielokrotnie nagradzane przedsiębiorstwo Bee’ah specjalizu-

je się w zarządzaniu środowiskiem i gospodarowaniu odpada-

mi. Nowa siedziba firmy w Sharjah nie tylko imponuje swoim 

znakomitym bilansem ekologicznym, lecz również wyznacza 

nowe standardy w nowoczesnej architekturze. Większość 

konstrukcji nośnej kompleksu zaprojektowanego przez Zahę 

Hadid składa się ze stali, a potężne elementy betonowe peł-

nią funkcję akcentów architektonicznych.

Kopuła, która stanowi centralny element hali wejściowej, mu-

siała spełniać najwyższe standardy jakości. Pierwszorzędna 

jakość betonu licowego, równomierny układ odcisków płyt 

i czysto wykonane otwory na ściągi zajmowały wysokie miej-

sce na liście priorytetów. W związku z tym niezwykle szcze-

gółowo zdefiniowano położenie ściągów i styków płyt poszy-

cia, a krążyny i płyty ze sklejki indywidualnie dopasowano do 

łuku sklepienia. Kopułę podzielono na cztery sekcje betono-

wania, a deskowanie każdej z nich wykonano z elementów 

systemu VARIO GT 24, wypór wysokonośnych SLS i rygli 

SRU. Konstrukcję nośną dla jednostek deskowania wykonano 

na bazie rusztowania podporowego PERI UP Flex, które dzię-

ki metrycznej siatce konstrukcyjnej o module 25 cm i 50 cm 

dało się bardzo dobrze dopasować do krzywizny kopuły. Ry-

gle SRU z zestawu VARIOKIT umożliwiły precyzyjne ustawie-

nie płyt deskowania.

Również zakrzywione ściany miały spełnić najwyższe stan-

dardy jakości. Wszystkie wytyczne w tym zakresie zrealizo-

wano za pomocą dźwigarowego deskowania ściennego 

 VARIO GT 24. W efekcie powierzchnie przewidziane w jako-

ści betonu architektonicznego spełniły założone wymagania, 

tworząc w połączeniu z pozostałymi elementami wyjątkowe 

dzieło.

Architektura wydmowa 
z betonu i stali
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Właściwym zadaniem pylonów jest 
bezpieczne przenoszenie obciążeń 
w konstrukcjach mostów wiszących. 
W przypadku Centrum Kongresowego 
Mahatma Mandir pylony dodatkowo 
pełnią funkcję symboliczną.
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Mahatma Mandir, Gandhinagar, Indie

Sachin Kotarwar Kierownik kontraktu

Pomosty SCS do
skośnych pylonów

„System PERI umożliwia jednoczesne wykonywanie robót na trzech poziomach. Po-

mosty robocze zapewniają wystarczającą ilość miejsca i dają się łatwo oraz precyzyj-

nie dopasowywać do warunków budowy. Systemy są bardzo elastyczne i praktyczne 

w użyciu na każdej wysokości.“

Wykonawca
Shapoorji Pallonji & Co. Ltd., Bombaj, Indie

Współpraca projektowa
PERI Indie, Bombaj

Mahatma Mandir w Gandhinagar w indyjskim stanie Gujarat to centrum kongre-

sowe i jednocześnie pomnik ku czci Mahatmy Gandhiego. Nad terenem kom-

pleksu o powierzchni prawie 14 hektarów górują widoczne z daleka dwa potęż-

ne pylony. Zakotwione w nich liny podtrzymują zawieszony nad ruchliwą ulicą 

most łączący centrum kongresowe na wschodzie z muzeum na zachodzie. 

Do zadeskowania nachylonych pylonów o wysokości 85 m zastosowano pomo-

sty SCS. Obciążenia od parcia bocznego mieszanki betonowej przenoszone są 

w tym systemie na konstrukcję poprzedniego etapu betonowania poprzez 

wspornik i kotwie wspinania. Dzięki temu wszystkie prace można wykonywać 

ergonomicznie i bezpiecznie – nawet na dużych wysokościach.

Zastosowany wariant systemu SCS składał się z trzech poziomów obszernych 

pomostów roboczych, umożliwiających niezakłóconą realizację prac. Nawet 

przy odchyleniu pylonów wynoszącym 15 stopni pomosty SCS można było 

ustawić poziomo, tworząc bezpieczne pomosty robocze. Zastosowany w pro-

jekcie wariant SCS 250 z dźwigarowym deskowaniem ściennym VARIO GT 24 

umożliwiał odsuwanie deskowania o 63 cm. Zapewniło to wystarczająco dużo 

miejsca na roboty zbrojarskie, montaż zakotwień pomostów oraz montaż i de-

montaż wkładek otworowych.
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Rozwój przemysłu i rozbudowa infrastruktury idą ze sobą 

w parze. Obiekty infrastrukturalne robią nie tylko wrażenie 

pod względem wizualnym, lecz każdego dnia uzasadniają 

swoją funkcjonalność. Pomagają ludziom i towarom pokony-

wać przeszkody, stwarzając nowe drogi i możliwości. 

Wiadukt Millau na południu Francji jest jedną z tych zapierają-

cych dech w piersi budowli infrastrukturalnych. Najdłuższy 

most wantowy świata od 2004 roku pokonuje naturalną prze-

szkodę terenową, dolinę rzeki Tarn, codziennie umozliwiając 

transport towarów i ludzi.  Budowa pylonów o wysokości do-

chodzącej do 342 m odbywała się przy użyciu rozwiązań po-

mostów wspinających oraz wsparciu projektowemu PERI. 
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„System samoczynnego wspinania ACS, w połączeniu z odsuwanym deskowaniem 

i rusztowaniem PERI UP, umożliwiał szybkie i proste zadeskowywanie konstrukcji py-

lonu oraz zapewniał bezpieczny dostęp do wszystkich poziomów. Zastosowane roz-

wiązanie przyspieszyło roboty betoniarskie i skróciło cykle robocze, co pozwoliło nam 

realizować w rytmie 5-dniowym 5-metrowe sekcje betonowania.“

C H Lee Dyrektor techniczny

System samoczynnego wspinania ACS znacznie przyspieszył budowę trzech pylo-
nów o wysokości do 125 m. Siłowniki hydrauliczne podnosiły przy tym całe jed-
nostki składające się z deskowania i pomostu roboczego na kolejne sekcje betono-
wania,  zapewniając przy tym bezpieczne wykonywanie robót niezależnie od żurawia 
i warunków atmosferycznych.



227

Wykonawca
Merseylink Civil Contractors (FCC Construcción 
S.A., Kier Infrastructure and Overseas Limited 
and Samsung C&T Corporation)

Współpraca projektowa
PERI Ltd. UK, Rugby

Mersey Gateway, Wielka Brytania

Ustrój nośny mostu nad rzeką Mersey ma długość ok. 1000 m i jest zawieszony 

na trzech pylonach. Najwyższy z pylonów podpiera ustrój nośny mostu, rozszerza-

jąc się na wysokości ok. 20 m z szerokości 6 m do 17,5 m. W tym miejscu zastoso-

wano deskowania do segmentów startowych i głowic filarów.

Na potrzeby projektu brytyjscy inżynierowie PERI skonstruowali jednostki poziomo 

połączonych ze sobą kozłów oporowych SB, tworząc pomosty robocze o szeroko-

ści do 7 m. Jednocześnie kozły oporowe przenosiły obciążenia ze wspornikowo 

wysuniętych sekcji betonowania na trzon pylonu. Wysokości poszczególnych sekcji 

betonowania można było idealnie dopasować do możliwości zakotwienia w wyko-

nanym trzonie, co dało około 21 cykli betonowania odcinków o wysokości po 5 m.

System samoczynnego wspinania ACS R, w połączeniu z dźwigarowym deskowa-

niem ściennym VARIO GT 24, zoptymalizował budowę górnego trzonu pylonu. De-

skowanie ścienne zawieszono przy tym na górnym pomoście roboczym, tak by 

podczas rozdeskowywania danej sekcji wózek można było odsunąć wraz z desko-

waniem, a górny pomost roboczy złożyć do góry. Tym sposobem zapewniono wy-

starczająco dużo miejsca na prace zbrojarskie. Rusztowania zbrojarskie PERI UP 

Flex i materiał dostarczano żurawiem.

Jednoczesne przestawianie całej grupy jednostek deskowania zminimalizowało 

liczbę nieosłoniętych krawędzi grożących upadkiem z wysokości. Bezpieczeństwo 

robót dodatkowo zwiększały zamknięte pomosty robocze, chroniące także przed 

silnym wiatrem i deszczem.

ACS dla pylonów o dużej 
wysokości

Nowy most o długości ponad 2000 m, Mersey 
Gateway Bridge, z trzema imponującymi pylona-
mi o wysokości 125 m, 80 m i 110 m oraz sze-
ściopasmową jezdnią, odciąży nadmiernie eks-
ploatowaną infrastrukturę drogową w regionie 
Liverpoolu, przede wszystkim na odcinku mię-
dzy Runcorn i Widnes.
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Najdłuższy most Kolumbii wymagał jednoczesnej budowy pylonów, 
filarów i ustroju nośnego. PERI zaoferowało w tym projekcie kom-
pleksowe wsparcie, obejmujące indywidualnie dopasowane rozwią-
zanie deskowań i rusztowań oraz obsługę placu budowy.
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Nowy most Pumarejo, Barranquilla/Atlántico, Kolumbia

Juan Pablo Durán

Jorge Enrique Restrepo Sulez

Kierownik kontraktu

Kierownik budowy

Budowa rekordowego mostu 
zakończona sukcesem

„Jesteśmy absolutnie zadowoleni z decyzji o współpracy z PERI. Przez cały okres 

realizacji projektu mogliśmy liczyć na doskonałe wsparcie, a ponadto łatwa obsługa 

wszystkich systemów zapewniła wysoką wydajność wykonywanych robót.“

Wykonawca
Konsorcjum SES Puente Magdalena:  
Sacyr Construcción Colombia SAS; Sacyr Chile; 
Esgamo Ingenieros Constructores

Współpraca projektowa
PERI Kolumbia, Bogota

Nowy most wantowy nad Rio Magdalena ma długość 2,3 km i jest najdłuższym 

mostem w Kolumbii. Główne przęsło o rozpiętości 380 m i szerokości 38 m jest 

podwieszone na dwóch pylonach o wysokości 80 m. Maksymalna wysokość 

w prześwicie pod mostem, wynosząca 35 m, umożliwia żeglugę również więk-

szym statkom.

Inżynierowie PERI wsparli to ambitne przedsięwzięcie budowlane indywidualnie 

dopasowanym rozwiązaniem deskowań i rusztowań, które pozwoliło na jedno-

czesne wykonywanie pylonów, filarów i ustroju nośnego mostu.

Pomosty CB wraz z deskowaniem ściennym TRIO stworzyły przestawiane żura-

wiem jednostki deskowania dla obu pylonów, a także filarów mostu o wysoko-

ści dochodzącej do 35 m. Dzięki wielkowymiarowym jednostkom deskowania, 

przestawienie ich na kolejną sekcję betonowania o wysokości 5 m wymagało 

tylko kilku ruchów żurawia. W obszarze głowic filarów kratownice VARIOKIT 

stworzyły bezpieczną konstrukcję podporową dla pomostów roboczych.

Ustrój nośny mostu o przekroju skrzynkowym wykonano za pomocą indywidual-

nie dopasowanego deskowania skonstruowanego na bazie zestawu inżynieryj-

nego VARIOKIT. W obszarze skrajnych przęseł mostu stworzono idealnie dopa-

sowaną konstrukcję podporową o wysokości od 5 m do 22 m na bazie 

rusztowania PERI UP Flex i wieży stosu ST 100. Ponadto schodnie PERI UP 

zapewniały bezpieczny dostęp do wyżej położonych poziomów roboczych.
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Krzysztof Kolosa Kierownik robót mostowych

Skomplikowana, 160-metrowa konstrukcja mostu położonego 
na podmokłym terenie w pobliżu miasta Szczecinek wymaga-
ła od inżynierów PERI zaprojektowania rozwiązania deskowań 
i rusztowań na bazie zestawu inżynieryjnego VARIOKIT.

„Razem z inżynierami PERI opracowaliśmy optymalne rozwiązanie dla tego wyma-

gającego projektu. Zastosowanie kratownic VRB pozwoliło na sprawną realizację 

prac przy trudnych warunkach gruntowych. Natomiast pewność dostaw wymaga-

nego potencjału deskowań i rusztowań przełożyła się na dotrzymanie napiętego 

harmonogramu prac. Dodatkowym atutem PERI był stały nadzór nad prawidłowym 

montażem i obsługą urządzeń oraz szkolenia na budowie.“
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Wykonawca
Eurovia Polska S.A., Szczecinek, Polska

Współpraca projektowa
PERI Polska, Oddział Poznań

Most drogowy M-8, obwodnica m. Szczecinek, Polska

Dwujezdniowy most drogowy M-8 w ciągu rozbudowywanej 

drogi ekspresowej S11 przecina podmokły teren, po którym 

przebiega ciek wodny o nazwie Wilczy Kanał. Trudne warunki 

gruntowe, uniemożliwiające podparcie na standardowych 

rusztowaniach, oraz duża rozpiętość przęseł i wysokie obcią-

żenia, wymagały zastosowania nietypowego rozwiązania. Fir-

ma PERI dostarczyła wydajne rozwiązanie na bazie zestawu 

inżynieryjnego VARIOKIT, obejmujące zarówno zaprojektowa-

nie, pierwomontaż oraz dostawę deskowań i rusztowań, jak 

i obsługę projektu.

Obiekt zaprojektowano w formie dwóch niezależnych sprężo-

nych ustrojów nośnych o dwubelkowym przekroju poprzecz-

nym. Najlepszym rozwiązaniem okazało się rusztowanie pod-

porowe o rozpiętościach przęseł równych 20,50 m i 25,50 m, 

podparte na fundamentach stałych podpór mostów, bez pod-

pór pośrednich w przęśle.

Do zadeskowania ustroju nośnego zaprojektowanego jako 

przekrój dwubelkowy inżynierowie PERI zastosowali kombi-

nację kratownic VRB opartych na wysokonośnych tarczach 

z systemu VST. Poszczególne odcinki równoległych ustrojów 

nośnych betonowano naprzemiennie, przesuwając deskowa-

nia i rusztowania podporowe między sąsiednimi nitkami.

PERI zapewniło terminowy pierwomontaż kratownic VRB 

w zakładzie PERI w postaci segmentów o długości 12,50 m. 

Następnie pakiety materiału, złożone z dwóch kratownic stę-

żonych w układ przestrzenny i jednej płaskiej, dostarczano 

w trybie just-in-time na plac budowy i tam łączono w zespoły, 

które montowano na tarczach podporowych VST. Dzięki temu 

montaż kratownic mógł odbywać się w tym samym czasie co 

montaż wież podporowych. 

Inżynierowie PERI wspierali załogę budowy podczas całej re-

alizacji robót terminową logistyką i fachową obsługą projektu. 

Dzięki temu spełniono wszystkie wymagania projektowe i do-

trzymano harmonogramu robót.

Duże rozpiętości rozwiązane 
systemowo
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Wsparcie inżynierów i systemowe rozwiązania PERI zapewniły jakość 
i bezpieczeństwo w trakcie budowy ważnego szlaku komunikacyjnego 
przez fiord Roskilde Fjord.
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Most Fjordforbindelsen Frederikssund, Dania

Pablo Fernandez Rodero Kierownik budowy

Przemyślane rozwiązanie 
pomostów dla filarów 
uformowanych w kształcie V

„Zdecydowaliśmy się na PERI, a tym samym na jakość i bezpieczeństwo przy 

przekonującej relacji ceny do zakresu usług. Ich istotnym elementem było 

wsparcie techniczne i dobra współpraca od samego początku budowy.“

Wykonawca
RBAI JV I/S: Rizzani de Eccher, Udine, Włochy;  
Acciona Infrastructures, Alcobendas, Hiszpania;  
BESIX, Bruksela, Belgia

Współpraca projektowa
PERI Dania, Greve

Most przez fiord Roskilde Fjord ma czteropasmową jezdnię i długość 1400 m. 

Rozpina się pomiędzy Marbækvej i Tørslev, skracając połączenie między dwo

ma półwyspami na południe od Frederikssund. Odcinek czteropasmowej drogi 

ekspresowej o długości 10 km skraca czas podróży i przekierowuje ruch tranzy

towy z dala od położonych w pobliżu miast.

Do wzniesienia 17 pylonów w kształcie litery V o wys. dochodzącej do 22 m 

PERI zaprojektowało i dostarczyło specjalistyczne systemy deskowań. Pokaź

nych rozmiarów jednostki skonstruowano z dźwigarowego deskowania ścien

nego VARIO GT 24 połączonego z pomostami SCS, co pozwoliło na przesta

wianie za pomocą kilku ruchów żurawia. Pomosty SCS charakteryzują się 

wysoką nośnością przy niewielkim ciężarze własnym, a minimalna liczba otwo

rów po ściągach gwarantuje szczególnie wysoką opłacalność ich zastosowania.

Technika dostępu na bazie systemu rusztowań PERI UP zapewniła szybkie 

i bezpieczne dojścia do poszczególnych stanowisk roboczych, przyczyniając się 

do podniesienia tempa prac. Logicznym dopełnieniem zaproponowanego roz

wiązania były systemy MAXIMO i TRIO, wykorzystane do formowania funda

mentów i przyczółków.
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Gęsto zalesiony teren o utrudnionym dostępie stworzył syste
mowi PERI ALPHAKIT warunki do zaprezentowania swoich 
mocnych stron. Lekkie elementy systemowe zagwarantowały 
oszczędną pod względem czasu i miejsca realizację cztero
pasmowego wiaduktu autostradowego Las Truchas. 
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Wiadukt autostradowy Las Truchas, Nayarit, Meksyk

Carlos Piernas Kierownik budowy

Proste rozwiązanie w trudnym 
terenie

„PERI znam już od 35 lat, jeszcze z czasów pracy w Hiszpanii. Podobnie jak tam, 

stan materiału w Meksyku jest bardzo dobry. Dział techniczny odwalił kawał dobrej 

roboty. ALPHAKIT, analogicznie do innych systemów PERI, jest doskonałym rozwią

zaniem, które pozwala na szybszą i łatwiejszą pracę.“

Wykonawca 
Azvi Mexiko, Ciudad de México 
Grupo Azvi, Sevilla, Hiszpania

Współpraca projektowa
PERI Meksyk, Huehuetoca

Ambitny projekt infrastrukturalny na południowym zachodzie meksykańskiego 

stanu Nayarit rozszerza sieć komunikacyjną pomiędzy gęsto zaludnioną Guada

lajarą a Zatoką Kalifornijską. Na terenie poprzecinanym wzgórzami i dolinami za

projektowano most o długości 433 m. Rozwiązania deskowań i rusztowań dla 

ekonomicznej realizacji czteropasmowego obiektu zostały opracowane i dostar

czone przez PERI, pomimo utrudnionej logistyki na trudno dostępnym terenie.

Do budowy czterech filarów o wysokości dochodzącej do 48 m użyto dźwiga

rowych deskowań ściennych VARIO na pomostach roboczych CB. Sprawdzony 

zestaw zagwarantował sprawną realizację filarów mostu w odcinkach betono

wania o długości 4,80 m. Po osiągnięciu zaplanowanej wysokości filarów wyko

nano głowice, korzystając z poziomo ustawionych kozłów oporowych SB. 

Do przęseł brzegowych inżynierowie PERI we ścisłej współpracy z wykonawcą 

opracowali rozwiązanie na bazie systemu ALPHAKIT. Na jego potrzeby na miej

sce budowy dostarczono justintime materiał skompletowany pod kątem po

szczególnych sekcji, a następnie montowano w jednostki kratownic i wież pod

porowych ALPHAKIT. To zapewniło oszczędną pod względem czasu i miejsca 

realizację 65metrowego odcinka z jednostek kratownic do podparcia ustroju 

nośnego. Skrajne, 12metrowe odcinki środkowej części mostu podparto na wie

żach podporowych ST 100. Takie rozwiązanie umożliwiło realizację 80metro

wego odcinka służącego do podparcia ustroju nośnego w jednym cyklu. Po za

kończeniu betonowania i rozformowaniu odcinek ten w łatwy sposób 

przestawiono na przeciwną stronę mostu.  
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Nowy most Champlain Bridge 
ma zastąpić poprzednią przepra
wę i umożliwić przejazd przez 
Rzekę Świętego Wawrzyńca oko
ło 50 milionów pojazdów rocznie. 
Systemy PERI ACS i RCS zapew
niły 12dniowy takt betonowania 
pylonów o wysokości 170 m.
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Nowy most Champlain Bridge, Montreal, Kanada

Isabelle Genest Kierownik projektu ds. pylonów

ACS i RCS: właściwa 
odpowiedź na krótkie cykle

„Jestem bardzo zadowolona z rozwiązania pomostów PERI i współpracy z firmą. 

Każdemu będę polecała te systemy. Łatwa obsługa i krótki czas realizacji bardzo 

nam pomogły przy tym projekcie.“

Wykonawca
SIGNATURE SUR LE SAINTLAURENT 
 CONSTRUCTION:  
SNCLavalin, ACS, HOCHTIEF; 
Melbourne, Kanada 

Współpraca projektowa
PERI Kanada, Laval i Bolton 
Grupa PERI, Weissenhorn, Niemcy

Nowy most Champlain Bridge to most wantowy o długości 3,4 km, zdomino

wany przez wysoki na 170 m betonowy pylon i asymetrycznie ułożone cięgna. 

Charakterystyczny obiekt łączący Brossard z Montrealem zawiera dwutorowy 

korytarz linii kolejowej, sześć pasów dla ruchu kołowego i ścieżkę rowerową 

oraz chodnik dla pieszych. PERI dostarczyło kompletne rozwiązanie pomostów 

do górnej części pylonu oraz zapewniło kompleksowe wsparcie na placu budowy.

Do deskowania wnętrza nóg pylonu zastosowano szynowy system wspinania 

RCS, natomiast po stronie zewnętrznej deskowanie VARIO przestawiane było 

na kolejne sekcje na pomostach samoczynnego wspinania ACS. Połączenie 

różnych systemów pomostów wpłynęło na znaczny postęp prac na budowie. 

Dzięki systemom hydraulicznym obydwa systemy przestawiano na kolejne od

cinki, w wyniku czego czas pracy żurawia został ograniczony, a sekcje o wyso

kości 6 m przestawiane były w takcie 12dniowym. W trakcie przestawiania po

mosty robocze były na stałe zakotwione do pylonu i zapewniały ekipie 

komfortowe i bezpieczne warunki pracy w każdej sytuacji.

Osłony RCS, montowane wstępnie na podłożu i zamocowane na zewnętrznej 

stronie systemu ACS, zagwarantowały niemalże ciągłą powierzchnię osłaniają

cą. Dodatkowo zwiększyło to poziom bezpieczeństwa pracy, a pracownicy mieli 

zapewnioną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych i większy 

komfort wysoko ponad lustrem rzeki.

 

Pomosty i jednostki deskowania dźwigarowego VARIO dokładnie dopasowano 

do skomplikowanej geometrii pylonu w warunkach hali montażowej PERI, a na

stępnie dostarczono wstępnie zmontowane korpusy na plac budowy. Tam – na 

podstawie szczegółowych rysunków wykonawczych PERI i pod okiem doświad

czonego instruktora PERI – odbył się finalny monaż. 
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Inżynierowie PERI opracowali rozwiązanie dla najdłuższego mostu 
w  Macedonii, budowanego metodą nawisową. Pomimo trudności 
terenowych napięty harmonogram prac został dotrzymany.

Ivana Dimitrova

Goran Milovanovic

Kierownik robót

Kierownik kontraktu

„Razem z zespołem technologów PERI w oparciu o ich fantastyczne doświadcze

nia szybko opracowaliśmy rozwiązania techniczne dla realizacji tego projektu mo

stowego. Bardzo ważne było dla nas wsparcie na budowie zawsze wtedy, gdy 

system VARIOKIT był w użyciu.”
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Konstrukcje nawisowe 
VARIOKIT dla sprawnego 
prowadzenia robót

Most autostradowy o długości 381 m jest częścią Ogólno

europejskiego Korytarza Transportowego VIII – międzynaro

dowej osi transportowej między Albanią i Bułgarią. Aby 

 zrealizować pierwsze odcinki trasy, w górzystym południowo

zachodnim regionie Macedonii Północnej zbudowano w su

mie 14 wiaduktów. Na długości około 10 km wykopano po

nad 4 000 000 m³ ziemi, a także wbudowano 150 000 m³ 

 betonu i użyto 15 000 t zbrojenia.

Największym wyzwaniem na czteropasmowej sekcji auto

strady był wiadukt na 9 kilometrze, który musiał być zrealizo

wany metodą nawisową. Dla filarów i ustroju nośnego PERI 

zaproponowało najbardziej ekonomiczny wariant, którego 

istotnym składnikiem były zaadoptowane i dostosowane do 

zadania rozwiązania hydrauliczne w połączeniu z niezależnie 

pracującym wózkiem gzymsowym. W rezultacie wiadukt był 

realizowany w 7dniowym cyklu betonowania.

Przy pomocy 4 wózków nawisowych VBC zbudowanych na 

bazie systemu inżynieryjnego VARIOKIT zrealizowano przęsła 

o rozpiętości 165 m. Dzięki tym wózkom udało się niezależnie 

wykonać płyty pomostowe o szerokości 12,55 m i 11,55 m 

zgodnie z napiętym harmonogramem robót. Wysokość ustro

ju nośnego wahała się od 9 m przy filarach do 4 m w central

nej części mostu. Cykl betonowania również uzależniony był 

od długości sekcji, która wynosiła od 3,30 m do 5,00 m. 

Oprócz zmieniającej się wysokości ustrojów nośnych w roz

wiązaniu PERI wzięto pod uwagę stałe spadki podłużne 

o wartości 2,8 % oraz zmienne spadki poprzeczne od 1,5 % 

do 6,0 %.

Podczas realizacji filarów pomosty SCS razem z pomostami 

roboczymi CB oraz poziomo ustawionymi kozłami oporowymi 

SB, połączonymi z systemami TRIO i VARIO GT 24, zapew

niały szybki postęp prac. Wznoszone równolegle schodnie 

PERI UP zagwarantowały bezpieczny dostęp do różnych ob

szarów roboczych.

Wykonawca
GD Granit, Skopje, Macedonia Północna

Współpraca projektowa
PERI Serbia, Šimanovci

Most autostradowy Podvis, Kiczewo, Macedonia Północna
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Spektakularna, pochylona i wielokrotnie zakrzywiona bryła została pomyślnie 
zrealizowana dzięki starannie dopasowanemu rozwiązaniu deskowań i ruszto
wań. Projekt zrealizowano niezwykle opłacalnie przede wszystkim dzięki do
radztwu PERI na placu budowy.
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Generalny wykonawca
Astaldi S.p.a., Rzym, Włochy

Współpraca projektowa
PERI Włochy, Rzym

„Porta del Sud“, dworzec dla kolei dużej prędkości koło Neapolu, wyróżnia się 

futurystyczną bryłą, zaprojektowaną przez wielokrotnie nagradzaną architekt, 

Zahę Hadid. Inżynierowie PERI pomogli przekształcić ten ambitny projekt 

w spektakularną budowlę z betonu, stali i szkła. Opracowali kompletne roz

wiązanie deskowań i rusztowań dla 19 000 m2 stropów i 26 500 m2 ścian wy

konanych z żelbetu. Na potrzeby realizacji płyt peronów o długości 450 m 

i 44 betonowych filarów w kształcie litery Y włoska spółka córka PERI stwo

rzyła kompleksowe rozwiązanie systemowe, wsparte fachowym doradztwem 

technicznym.  

Specjalną geometrię budynku oraz zdefiniowany układ odcisków płyt i otwo

rów po ściągach udało się w większości uzyskać za pomocą deskowań skon

struowanych na bazie VARIO GT 24 – w dodatku przy minimalnym nakładzie 

czasu i robocizny. W przypadku bardziej złożonych krzywizn zaprojektowano 

przestrzenne elementy polistyrenowe, które tworzyły na deskowaniu VARIO 

GT 24 negatyw późniejszej ściany. Do zadeskowania wszystkich pozostałych 

ścian zastosowano uniwersalne deskowanie ścienne TRIO. Bardzo wytrzyma

łe płyty poszycia FinPly pozwoliły spełnić wysokie wymagania dotyczące ja

kości betonu architektonicznego. PERI dostarczyło łącznie około 30 000 m2 

sklejki o różnej grubości i wymiarach, w tym również wielkowymiarowe płyty 

FinPly Maxi o wymiarach 7500 mm x 2700 mm. 

Bezpieczną i szybką pracę na tym złożonym placu budowy zapewniło ruszto

wanie modułowe PERI UP z samoczynnie blokującymi się ryglami i antypośli

zgowymi podestami. Ponadto załoga budowy mogła liczyć na wsparcie tech

niczne kierownika projektu PERI, który zadbał o optymalne wykorzystanie 

dostarczonego materiału.

Stacja kolejowa „Porta del Sud“, Neapol Afragola, Włochy

Kompleksowe rozwiązanie 
PERI dla „wrót na południe“

Inż. Roberto Giovannini

„Budowa stacji w Afragoli nie była łatwym zadaniem, gdyż futurystyczny projekt 

Zahy Hadid musieliśmy pogodzić z właściwościami betonu. Dzięki współpracy Astaldi 

i PERI udało nam się znakomicie zrealizować to zadanie!“

Kierownik budowy

Zdjęcie: Zaha Hadid Architects
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Port lotniczy Istanbul Airport, Turcja

Wysoka wydajność dzięki 
przejezdnym platformom
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Nahit Çetin Zca Dyrektora generalnego

„Dzięki wsparciu PERI roboty przy podwieszanych stropach zakończyliśmy przed 

terminem – to był ogromny zysk w obliczu naszej walki z czasem. W dodatku 

 pracowaliśmy w niezwykle bezpiecznych warunkach.“

Wykonawca
IGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Tic. 
 İşletmesi, Stambuł, Turcja

Współpraca projektowa
PERI Turcja, Stambuł 
Grupa PERI, Weissenhorn, Niemcy

Port lotniczy Istanbul Airport jest w stanie obsłużyć 90 milio

nów pasażerów rocznie, z możliwością zwiększenia tej liczby 

do 200 milionów. Aby zapewnić płynny przepływ tak pokaź

nego wolumenu pasażerów, do ich obsługi przewidziano dwa 

gigantyczne terminale. Tylko pierwszy z nich ma powierzchnię 

użytkową rzędu 680 000 m2. W celu wykonania robót wykoń

czeniowych od dołu stropu na drodze ścisłej współpracy wy

konawcy z PERI opracowane zostały platformy robocze 

na bazie systemu kratownicowego LGS. System zapewnia 

bezpieczne i racjonalne rozwiązania w przypadku dużych roz

piętości i wysokich obciążeń. 

Aby umożliwić obróbkę stropów o powierzchni 220 000 m2 

na wysokości do 17,50 m ekipy robocze zainstalowały w su

mie 16 500 m2 platform o rozpiętości do 15 m, opartych na 

rusztowaniu podporowym PERI UP Flex. Dzięki wbudowa

nym systemowym podestom, obszar poniżej platform był 

w pełni zabezpieczony, co pozwoliło na wcześniejsze zainsta

lowanie punktu odpraw.

Zastosowanie przejezdnej platformy LGS przyspieszyło tempo prac 
przy stropach pierwszego terminala. Dzięki temu roboty zaplanowa
ne na nowym lotnisku w Stambule ukończono przed założonym 
terminem.

Z powodu napiętego harmonogramu oraz ogromnej powierz

chni stropu do minimum należało ograniczyć prace przy mon

tażu i przebudowie platform roboczych. Z tego powodu PERI 

zaproponowało system łożyskowy, który umożliwił łatwe 

ręczne przesuwanie pomostów. Dzięki wysokiej sztywności 

systemu w jednym etapie przestawiano jednostkę o powierz

chni do 1000 m2. Niezależnie od wysokości platform (które 

częściowo zamontowane były na wysokości 40 m) segmenty 

LGS przetaczano ręcznie na kolejny odcinek w zaledwie 15 

minut. W wyniku tego uzyskano ogromną oszczędność cza

su, co pozwoliło ukończyć prace przed zaplanowanym termi

nem. Ponadto ścisła współpraca różnych działów PERI za

pewniła dostawy ogromnych ilości materiału w systemie 

justintime – pomimo zamówień z małym wyprzedzeniem.
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Raúl Zúñiga Kierownik kontraktu

„Wspólnie ze specjalistami PERI, dzięki ich doświadczeniu i zaangażowa

niu, za pomocą indywidualnie skonstruowanego rozwiązania deskowań 

zrealizowaliśmy ten złożony projekt architektoniczny.“
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Wykonawca
Piques y Túneles metro S.A., Santiago de Chile 
(Dragados; Besalco)

Współpraca projektowa
PERI Chile, Colina, Santiago de Chile
PERI Brazylia, Vargem Grande Paulista

Stacja metra Plaza de Armas, Santiago, Chile

Nowa stacja 3 linii metra przy słynnym Plaza de Armas w centrum Santia

go to jeden z nowoczesnych projektów rozwoju miast realizowany w Chi

le. Jako perła architektury i przykład zaawansowanej technologii budowla

nej nowy budynek harmonijnie wpisuje się w swoje zabytkowe otoczenie 

i współtworzy dzisiejszy wizerunek miasta.

Inżynierowie PERI wspierali ten projekt przez cały okres budowy swoją 

wiedzą specjalistyczną w zakresie deskowań i rusztowań. Indywidualnie 

zaprojektowane i precyzyjnie skonstruowane deskowania przestrzenne 

umożliwiły wykonanie wielokrotnie zakrzywionej, żelbetowej konstrukcji 

dachu. Podstawą dla rozwiązania deskowań był trójwymiarowy model bu

dynku z tak zwanymi powierzchniami ukształtowanymi swobodnie. W chi

lijskim zakładzie pierwomontażowym PERI za pomocą maszyn CNC wy

cięto poszczególne krążyny i części deskowania, a następnie połączono 

je z elementami VARIO GT 24 w jednostki deskowania przestrzennego.

Z powodu lokalizacji budowy w centrum miasta i ograniczonej powierzch

ni do składowania materiału, PERI dostarczało na plac budowy gotowe 

do użycia, zmontowane jednostki deskowania przestrzennego w trybie 

justintime. Na placu budowy były one już tylko – analogicznie do desko

wań systemowych – ustawiane na wieżach podporowych MULTIPROP 

i łączone w docelową konstrukcję deskowania przestrzennego. Za pomo

cą indywidualnie zaprojektowanego deskowania przestrzennego wykona

no łącznie 900 m2 skomplikowanego geometrycznie dachu, spełniając 

przy tym wysokie wymagania dotyczące jakości wykonywanych robót.

Do wykonania zakrzywionych łupin centralnego dachu hali zaprojektowano 
specjalne deskowania przestrzenne. Dzięki nim udało się w bardzo krótkim 
czasie zrealizować nietypowy pomysł architekta.

Precyzyjnie wykonane 
nietypowe łuki sklepienia
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Terminal promowy Gazenica, Zadar, Chorwacja

Kombinacja rozwiązań syste
mowych dla skomplikowanej 
geometrii
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Marko Rados

„Na potrzeby tego dużego projektu PERI dostarczyło idealną kombinację 

systemów, które umożliwiły nam bezpieczną pracę i zapewniły wymaganą 

jakość robót. Efektem współpracy były optymalne rozwiązania techniczne 

i terminowe dostawy dużych ilości materiału.“

Generalny wykonawca
STRABAG d.o.o. Zagrzeb,  
Dyrekcja MUCC, Chorwacja

Współpraca projektowa
PERI Chorwacja, Zagrzeb

Nowy terminal pasażerski w Gazenicy odciąża historyczny port w Zadarze, po

łożony tuż obok Starego Miasta, które zostało wpisane na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Aby umożliwić cumowanie statków o długości docho

dzącej do 400 m, niedaleko starego portu na terenie o powierzchni 25 000 m2 

wybudowano nowy kompleks wraz z dwupiętrowym terminalem promowym. 

Inteligentna kombinacja różnych systemów deskowań i rusztowań PERI pozwo

liła spełnić wszystkie wymagania projektu dotyczące jakości i terminów.

Imponujące, zlokalizowane przy wejściu do budynku naprzemiennie nachylone 

słupy tworzące litery V, o wysokości ponad 10 m oraz średnicy 95 cm i 100 cm, 

wykonano z betonu o znakomitej jakości powierzchni za pomocą indywidualnie 

zaprojektowanych stalowych form słupowych SRS. Elementy systemowe ze

stawu inżynieryjnego VARIOKIT ułatwiły szybkie betonowanie pierwszych od

cinków o wysokości 6 m. Powyżej korzystano z rusztowania roboczego i pod

porowego na bazie PERI UP Flex. Dzięki metrycznej siatce konstrukcyjnej 

o module 25 cm, rusztowanie łatwo dopasowywano do ukośnie ustawionych 

słupów.

Podczas budowy terminalu wykorzystano różne systemy PERI – w zależności 

od geometrii elementów konstrukcyjnych, obciążeń i wymaganej jakości beto

nu. Do wykonania fundamentów, podciągów, słupów i ścian zastosowano de

skowania systemowe DUO i TRIO. W przypadku stropów, biorąc pod uwagę 

złożoność ich geometrii i wysokości podparcia, wykorzystano deskowania 

MULTIFLEX lub SKYDECK. Natomiast w roli uniwersalnego rusztowania pod

porowego doskonale sprawdziło się PERI UP Flex.

Inteligentnie zaprojektowane kombinacje systemowe PERI okazały 
się najlepszym rozwiązaniem, by optymalnie połączyć jakość z opła
calnością. Na wszystkich etapach budowy zapewniono bezpieczne 
warunki pracy i wysoką jakość wykonywanych robót.

Kierownik kontraktu
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Budynek techniczny HongkongZhuhaiMacao Bridge (HZMB), Chiny

Projekt stulecia z betonu 
licowego najwyższej jakości
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Meng Fanli

Lin Ming

Liu Haiqing

„PERI odgrywa kluczową rolę przy wykonywaniu tej budowli stulecia. Wjazdy do tunelu, fa-

lochrony i budynek techniczny są niesłychanie pracochłonne – w związku z wysokimi wyma-

ganiami dotyczącymi jakości. Urządzenia przestawia się bardzo łatwo, a przy tym są one wy-

jątkowo bezpieczne i pozwalają na uzyskanie betonu architektonicznego o znakomitej klasie. 

Potrafimy docenić profesjonalną obsługę inżynierską, znakomity serwis oraz dążenie inżynie-

rów PERI do perfekcji.“

Przeprawa mostowo-tunelowa o łącznej długości 35 km przecina Deltę 

Rzeki Perłowej i od otwarcia w 2018 r. łączy ze sobą trzy regiony – Hong-

kong, Zhuhai i Makau. Inżynierowie PERI wspierali budowę podwodnego 

tunelu o długości ok. 6 km za pomocą dwóch przejezdnych urządzeń tune-

lowych. Udana współpraca utwierdziła kierownictwo projektu z firmy 

CCCC w zaufaniu do kompetencji i doświadczenia niemieckich inżynierów. 

W kolejnych etapach projektu, podczas budowy sąsiednich obiektów – 

 portali tunelowych i dwóch budynków technicznych – skorzystały na tym 

wszystkie strony projektu, gdyż wykonawcy przyjęli propozycje ulepszeń 

i zdecydowali się zastosować zupełnie nowe metody budowlane.

Na dwóch sztucznych wyspach, które usypano w celu stworzenia przejścia 

między tunelem a sąsiadującymi z nim konstrukcjami mostów, powstały 

między innymi budynki techniczne dla tej gigantycznej budowli drogowej. 

Wyspa wschodnia tworzy przejście z tunelu podwodnego w kierunku 

Hongkongu. W budynku na niej wzniesionym znajduje się między innymi 

obszerna wystawa poświęcona temu projektowi drogowemu. Budynek 

stojący na sztucznej wyspie po stronie zachodniej przeznaczono głównie 

na niezbędną instalację elektryczną i sanitarną podwodnego tunelu.

Oba budynki techniczne powstały na bazie dopasowanych do wymagań 

projektu rozwiązań PERI dla betonu architektonicznego najwyższej klasy 

SB4, o wyraźnej strukturze odcisków płyt i otworów na ściągi. Skośne 

podpory wspornikowo wysuniętych balkonów otaczających budynek za-

pewniły przestrzeń niezbędną do wykonania robót na poziomie parteru.

Inżynierowie PERI wsparli ten ambitny projekt swoimi wysokimi kompetencja-
mi, by uzyskać beton architektoniczny najwyższej klasy. Jednocześnie czas reali-
zacji budynków na obydwu sztucznych wyspach projektu Hongkong-Zhuhai-Ma-
cao Bridge skrócił się o 6 miesięcy.

Kompetencje inżynierów PERI w dziedzinie plano-
wania dopasowanych do wymagań projektu de-
skowań i rusztowań podporowych umożliwiły 
 wykonanie skomplikowanej geometrii tunelu, 
wjazdów i budynków technicznych z betonu 
 architektonicznego najwyższej klasy SB4.

Wizualizacja: © China Communications Construction Company Ltd. CCCC

Wykonawca
China Communications Construction  Company 
Ltd. (CCCC), Chińska Republika Ludowa

Współpraca projektowa
PERI Asia Pacific, Weissenhorn, Niemcy 
Grupa PERI, Weissenhorn, Niemcy

Kierownik kontraktu, wyspa zachodnia

Dyrektor projektu HZMB

Kierownik kontraktu, wyspa wschodnia
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Tunel Marieholm, Göteborg, Szwecja

Modułowa konstrukcja z seg-
mentami o długości 100 m
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Agnes Csernyak

„Współpraca z PERI rozpoczęła się już na etapie przetargu. Uniwersalne i wytrzymałe prze-

jezdne urządzenie tunelowe stanowiło główny aspekt projektu wykonawczego segmentów 

tunelu. Na etapie planowania inżynierowie z zespołu wykonawczego i zespołu wsparcia 

technicznego PERI wspólnie zoptymalizowali koncepcję urządzenia. Firma PERI zapewniła 

znakomite wsparcie techniczne w obydwu etapach i po raz kolejny okazała się niezawodnym 

partnerem projektu, służąc dobrymi pomysłami i rozwiązaniami.“

Wykonawca
Züblin Scandinavia AB, Szwecja

Współpraca projektowa
PERI Szwecja, Halmstad

Nowa podziemna trasa ma znacząco uspokoić coraz bardziej natężony ruch 

w drugim co do wielkości mieście Szwecji. Tunel biegnący pod rzeką Göta älv 

składa się z trzech segmentów o długości 100 m, wysokości 10 m i szeroko-

ści 30 m. Segmenty wykonano za pomocą inżynieryjnego zestawu konstruk-

cyjnego VARIOKIT we wcześniej przygotowanym suchym doku.

Do zadeskowania segmentów i wyjazdów z tunelu PERI zaprojektowało 

wspólnie z Züblin Scandinavia AB dopasowane do wymagań projektu rozwią-

zania deskowań na bazie dźwigarowego systemu ściennego VARIO GT 24. 

Ścianę wewnętrzną uformowano za pomocą deskowania ramowego TRIO.

Dwa przejezdne urządzenia tunelowe PERI zapewniały szybki i wydajny prze-

bieg robót podczas deskowania sklepień i stropów tunelu. Przejezdne urzą-

dzenie tunelowe o długości prawie 25 m przemieszczano na stalowych kołach 

po szynach żurawia, co w ciasnej przestrzeni roboczej było atutem lekkiego 

i podzielnego urządzenia VARIOKIT.

Zaokrąglone części stropu wykonano za pomocą opracowanych przez zespół 

PERI specjalnych elementów deskowania. Zewnętrzne deskowanie ścienne 

zamontowano na pomostach SCS. Schodnie i rusztowania zbrojarskie PERI 

UP Flex zapewniły łatwy i bezpieczny dostęp do suchego doku i wszystkich 

obszarów roboczych. Wykonawca skorzystał z możliwości dzierżawy materia-

łu. Dzięki tej opcji można było dokładnie zaplanować zapotrzebowanie w pro-

jekcie i zoptymalizować koszty, a materiał był dostarczany na plac budowy ter-

minowo i w wymaganej ilości.

Podczas budowy trzech 100-metrowych segmentów tunelu podwodne-
go w Göteborgu inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT zapewnił 
wydajny przebieg robót budowlanych w suchym doku. Indywidualne roz-
wiązania połączone ze standardowymi elementami systemowymi zopty-
malizowały koszty projektu.

Kierownik robót betoniarskich
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Kompetentne doradztwo PERI i indywidualnie dopasowane rozwiązanie 
deskowań pozwoliło terminowo zrealizować tunel dla pieszych o długo-
ści 50 m i promieniu sklepienia 2,40 m.
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Inż. David Grygar  

„Dzięki dopasowanej konstrukcji i zapewnionemu transportowi mogliśmy terminowo roz-

począć budowę. Przesuwne konstrukcje PERI umożliwiały szybkie przestawianie desko-

wania, dzięki czemu zaoszczędziliśmy czas i koszty.“

Wykonawca
GRIV s.r.o., Czeskie Budziejowice, Czechy

Współpraca projektowa
PERI Czechy, Jesenice u Prahy, Czechy

Licząca 171 km długości autostrada 3 między Pragą a Linz nabiera kształtu.  

W pobliżu Czeskich Budziejowic wybudowano pod nią tunel dla 

pieszych.

Aby dotrzymać napiętego harmonogramu, deskowanie wstępnie zmontowano 

w zakładzie PERI. Kompletne jednostki deskowania, złożone z wypór wysoko-

nośnych SLS, rygli GRV i dźwigarów GT 24 zapewniały optymalny przebieg ro-

bót budowlanych. Znacznie ułatwiło to transport i logistykę na placu budowy. 

Ponadto deskowanie zaprojektowano i dostarczono wraz ze zintegrowanymi 

króćcami pomp do betonu oraz wibratorami przyczepnymi.

Nieprzerwany przebieg cykli betonowania pozwolił uzyskać wymaganą jakość 

betonu architektonicznego. Jednostki deskowania, dopasowane precyzyjnie do 

sekcji o długości 6 m, przemieszczano na kolejne odcinki po betonowym podło-

żu za pomocą przejezdnego urządzenia tunelowego VARIOKIT.

Zintegrowane siłowniki hydrauliczne umożliwiały szybkie i łatwe zadeskowywa-

nie i rozdeskowywanie przekroju oraz podnoszenie i opuszczanie segmentów 

deskowania. Kombinacja nośnych rygli systemowych ze ściągami DW 20 zmini-

malizowała liczbę otworów po ściągach, a sam montaż ściągów nie wymagał 

dużych nakładów robocizny.

Znaczny udział standardowych, dzierżawnych elementów systemowych oraz 

zoptymalizowana pod kątem materiału i transportu konstrukcja rozwiązania tu-

nelowego PERI zapewniły opłacalność projektu i jego terminową realizację.

VARIOKIT, wypory wysokonośne SLS, rygle 
GRV i dźwigary GT 24, w postaci kompletnej 
jednostki deskowania dopasowanej przez PERI 
do wymagań budowli, zapewniły terminowe od-
danie do użytku tunelu dla pieszych pod plano-
wanym odcinkiem autostrady D 3 oraz doskona-
łą jakość betonu licowego.

Tunel dla pieszych, Neplachov, Czechy

„Just in time“ w warsztacie 
i na placu budowy

Kierownik budowy
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Eugen Bisaga Kierownik robót

„Współpraca z PERI była bardzo dobra. Mogliśmy liczyć na kompetentne wsparcie 

od początku do końca: na etapie planowania korzystaliśmy z pomocy instruktorów 

PERI, na etapie budowy radziliśmy się w zakresie koordynacji projektu.“
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Wykonawca
Konsorcjum Hafentunnel Bremerhaven, Niemcy; 
Ed. Züblin AG, Direktion Ingenieurbau Nord, 
Gruppe Bremen-Niedersachsen, Bremen, Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Oddział Hamburg; 
PERI Niemcy, Weissenhorn

Tunel portowy, Bremerhaven, Niemcy

Nowy, śródmiejski tunel portowy w Bremerhaven zapewnia 

lepsze połączenie drogowe z portem i jednocześnie odciąża 

mieszkańców północnej części miasta. Podczas budowy tu-

nelu o długości 1800 m, biegnącego na głębokości 15 m, za 

pomocą rozwiązania PERI wbudowano 200 000 m3 betonu 

i 24 000 t stali. Również przy częściowo monolitycznej meto-

dzie wykonania poszczególnych odcinków tunelu, liczących 

po 10 m długości. 

Trzy przejezdne deskowania ścienne i cztery przejezdne de-

skowania stropowe każdego dnia pokazywały swoje możli-

wości. W celu zapewnienia maksymalnej szczelności tunelu 

płytę denną i ściany betonowano w jednym cyklu roboczym. 

W związku z tym nad każdym betonowanym odcinkiem mon-

towano dwa dźwigary przejezdne. Przejezdne deskowanie 

stropowe podążało za taktem roboczym przejezdnego desko-

wania ściennego. Przemieszczanie deskowania, a także pro-

cesy zadeskowywania i rozdeskowywania odbywały się hy-

draulicznie. Uniwersalne rozwiązanie deskowań tunelowych 

VARIOKIT umożliwiło zastosowanie urządzeń przejezdnych 

zarówno na prostych odcinkach tunelu, jak i na zakrętach. 

Standardowe urządzenie przejezdne można było też odpo-

wiednio dopasować w miejscach, w których przekrój tunelu 

rozszerzał się z 14 m do 19 m. Aby zapewnić łatwy i bezpiecz-

ny dostęp do płyty dennej poszczególnych wykopów o głębo-

kości 15 m i szerokości 16 m, użyto 10 schodni PERI UP Flex. 

Można je było w całości przestawiać jednym ruchem żurawia 

na kolejne odcinki budowy, oszczędzają przy tym czas. O pre-

cyzję ustaleń między kierownictwem budowy a inżynierami 

PERI dbał koordynator projektu PERI. Wpłynęło to korzystnie 

na cały przebieg robót budowlanych.

Doradztwo techniczne PERI umożliwiło niezakłóconą pracę deskowań płyty 
dennej i ścian tunelu, żurawia budowlanego i deskowania stropowego. Kombi-
nacja systemów VARIOKIT i PERI UP zapewniła szybkie tempo robót.

Śródmiejski tunel o konstrukcji 
półotwartej
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Tunel autostradowy E 75 koło Manajle, Serbia

Elastyczny system umożliwia-
jący opłacalną realizację
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Yordan Petkov

„Skomplikowana geometria obu tuneli stanowiła duże wyzwanie. Dzięki 

 znakomitej współpracy z inżynierami PERI mogliśmy zastosować optymalne 

rozwiązania deskowań.”

Wykonawca
EURO ALLIANCE TUNNELS JSC Ogranak 
 Beograd, Serbia

Współpraca projektowa
PERI Serbia, Šimanovci

Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT umożliwił opłacalne 
 wykonanie różnych przekrojów stref łącznikowych i zatok awaryjnych. 

Kierownik budowy tunelu Manajle

Największy tunel drogowy w Serbii, stanowiący część transeuropejskiego koryta-

rza transportowego X, łączy miasto Niš z granicą Macedonii. Jako fragment auto-

strady E 75, tunel odciąża ruch prywatny i towarowy między Europą Środkową 

i Południowo-Wschodnią a Bliskim Wschodem.

Podczas budowy dwóch nitek tunelu o długości 1800 m w Manajle, w celu realiza-

cji w sumie 6 stref łącznikowych wykonawca zdecydował się na współpracę z PERI 

i system VARIOKIT. Zwłaszcza zadania związane z dopasowaniem do zwiększają-

cego się przekroju tunelu w strefie zatok awaryjnych pozwoliły inżynieryjnemu ze-

stawowi konstrukcyjnemu w pełni zaprezentować swoje szerokie możliwości.

Przejezdne urządzenie tunelowe VARIOKIT, skonstruowane w 90% z dzierżawnych 

elementów systemowych, umożliwiło opłacalne i szybkie wykonanie budowli. 

Dzięki prostej konstrukcji wielkowymiarowe jednostki deskowań i rusztowań moż-

na było sprawnie regulować i przestawiać za pomocą siłowników hydraulicznych.

Modułowe, niezwykle uniwersalne elementy konstrukcyjne VARIOKIT optymalnie 

dopasowywano do różnych przekrojów tuneli. Dzięki temu betonowanie 6-metro-

wych odcinków przebiegało niezwykle sprawnie.

W miejscach skrzyżowań korytarzy głównych i łącznikowych zastosowano specjal-

ne elementy przestrzenne wyprodukowane na wymiar w zakładzie PERI i dostar-

czane na plac budowy w miarę zapotrzebowania. Deskowanie portali wlotowych 

do tuneli łącznikowych również wymagało elastycznego systemu, umożliwiającego 

łatwe wykonywanie przekrojów o różnych, płynnie zmieniających się promieniach. 

Tutaj sprawdziło się bezstopniowo nastawne deskowanie łukowe RUNDFLEX, któ-

re umożliwia deskowanie przekrojów o promieniach od 1,00 m bez konieczności 

przebudowy płyt.
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Woda jest fundamentalnym składnikiem życia na ziemi. 

Od tysiącleci jest przetwarzana i wykorzystywana przez ludz-

kość do swoich celów. Za pomocą wody człowiek rozszerza 

przestrzeń życiową i kształtuje szlaki komunikacyjne oraz po-

zyskuje i magazynuje zasoby naturalne, które następnie są 

przetwarzane. Jednak wykorzystanie tego bogactwa najczę-

ściej nie jest wcale łatwe. Dlatego budowle hydrotechniczne 

to często skomplikowane układy, a ich realizacja wymaga 

kompleksowych rozwiązań i wieloletniego doświadczenia. 

Tak było również w przypadku rozbudowy zapory Xayaburi 

w Laosie, która ma długość 820 m i wysokość 32,6 m. Pro-

jekt zakładu zamieniającego energię potencjalną wody na 

elektryczną wsparli swoimi kompetencjami inżynierowie PERI.
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Ricardo Morais Kierownik budowy

Zapora Laúca na rzece Kuanza w 
 Angoli, jedno z największych przedsię-
wzięć budowlanych na kontynencie 
afrykańskim, została oddana do użytku 
w 2018 roku. Masywne elementy 
 budowli betonowano przy użyciu 
 pomostów wspinających PERI.

„Nawet dla naszego doświadczonego teamu ten projekt był technologicznym i logi-

stycznym wyzwaniem. Do jego sukcesu znacznie przyczyniła się firma PERI. Na ba-

zie zastosowanych systemów i naszej współpracy w trakcie całego przedsięwzięcia 

osiągnęliśmy zaplanowane cele: bezpieczeństwo, jakość i pewność planowania.“
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Wykonawca
Sacyr Somague S.A., Lizbona, Portugalia

Współpraca projektowa
PERI Portugalia, Castanheira do Ribatejo

Elektrownia wodna Laúca, Angola

Zapora Laúca na rzece Kuanza ma długość 1242 m i wysokość 156 m. Została za-

projektowana na produkcję 8,6 miliarda kWh rocznie. Do tego imponującego pro-

jektu hydrotechnicznego, którego budowa pochłonęła 4,3 miliarda USD, użyto  

2,6 miliona m³ betonu. Zespół inżynierów PERI wsparł kierownictwo budowy 

 rozwiązaniami systemowymi, dopasowanymi do wymagań projektu.

Na bazie kompleksowego projektu wykonano w technologii monolitycznej kanały 

wlotowe, szyby turbin i inne elementy. Okrągłe szyby o średnicy wewnętrznej rów-

nej 7 m betonowano w odcinkach o wysokości 4,40 m. Przy pomocy systemu sa-

moczynnego wspinania ACS przestawiano bez użycia żurawia na kolejną sekcję 

jednostki deskowań ściennych VARIO.  Zadeskowywanie, zbrojenie, betonowanie, 

rozdeskowywanie i wspinanie odbywało się w szybkim tempie. Wykonawca dys-

ponował trzema poziomami pomostów roboczych.

Przestawiane żurawiem jednostki utworzone na bazie dźwigarowego deskowania 

ściennego VARIO GT 24 i pomostów roboczych CB wykorzystano do formowania 

masywnych żelbetowych ścian kanału wlotowego o grubości 1,75 m. Schodnie 

PERI UP zagwarantowały bezpieczne dojście do stanowisk roboczych na wszyst-

kich poziomach. Ponadto w tej realizacji uniwersalnie wykorzystano system  

PERI UP w roli rusztowania podporowego.

Rozwiązania systemowe dla 
budowli hydrotechnicznej
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Oczyszczalnia ścieków, Korneuburg, Austria

Masywne ściany spełniające 
wysokie wymagania
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Reinhold Lintschinger Kierownik robót

„System MAXIMO to rozwiązanie przystosowane do dużych grubości i wysokości 

ścian oraz wielokrotnego użycia.“

Wykonawca
Konsorcjum VKA Korneuburg, Austria: 
HABAU  
Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H., Perg, 
Austria;  
PORR AG  
(dawniej: TEERAG-ASDAG AG), Wiedeń, 
 Austria; 
Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., Gmünd, 
 Austria

Współpraca projektowa
PERI Austria, Nußdorf ob der Traisen

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Korneuburg 

wymagała wykonania konstrukcji betonowej spełniającej typowe wymagania 

stawiane obiektom wodociągowym i kanalizacyjnym. Ponieważ zbiorniki oczysz-

czalni muszą zmagazynować dużą ilość wody na niewielkiej powierzchni, ich 

konstrukcja charakteryzuje się wysokimi ścianami o dużej grubości. W Korneu-

burg wysokość ścian sięgała do 6,50 m, natomiast ich grubość wynosiła 55 cm.

Rozwiązanie deskowań PERI składało się głównie z deskowania ramowego 

MAXIMO i deskowania łukowego RUNDFLEX. Elementy obu systemów można 

łączyć ze sobą bez dodatkowych elementów przejściowych za pomocą zamka 

BFD. Za pomocą tego samego łącznika wykonuje się kompensacje luk w desko-

waniu i nadstawia płyty.

Dzięki systemowi MAXIMO proste ściany mogły być deskowane i betonowane 

w szybkich cyklach, przy wysokiej jakości wykonania. Dobre tempo robót nieza-

leżnie od grubości ścian zapewniała technika jednostronnie obsługiwanych ścią-

gów MX 18, dzięki którym podczas zamykania deskowania nie potrzeba dodat-

kowej osoby czy rusztowania przy deskowaniu otwierającym. Niewielka liczba 

wymaganych ściągów w systemie MAXIMO nie tylko dodatkowo przyspieszyła 

pracę z deskowaniem, lecz również zmniejszyła nakład robocizny związany 

z późniejszym uszczelnianiem ścian.

Oprócz wysokich wymagań dotyczących jakości i tolerancji wymiarów należało 

też spełnić restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa na placu budo-

wy. Dlatego integralną częścią rozwiązania PERI były przestawiane żurawiem 

rusztowania zbrojarskie PERI UP i zabezpieczenia boczne PROKIT.

Za pomocą deskowania PERI MAXIMO w krótkim czasie wykonano 
 wysokie, masywne ściany żelbetowe na ograniczonej przestrzeni. 
 System zapewnił bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonanych robót.  
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Wieża ciśnień, Gasperich, Luksemburg

Funkcjonalne dzieło  
sztuki z betonu
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Wykonawca
Perrard S.A., Niederanven, 
 Luksemburg

Współpraca projektowa
PERI BeNeLux Luksemburg, 
 Contern

Perrard, spółka córka grupy Eiffage, szukała bezpiecznego, a jednocześnie jak naj-

bardziej wydajnego rozwiązania na potrzeby budowy nowej wieży ciśnień w dzielni-

cy Gasperich na południu Luksemburga. Ramy czasowe przeznaczone na opraco-

wanie projektu i realizację robót były bardzo restrykcyjne, a ustalony budżet 

wymagał zastosowania optymalnych ekonomicznie rozwiązań, ale bez kompromi-

sów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Ponadto, ze względu na wyeksponowane 

położenie, ściany zewnętrzne tej 73-metrowej okrągłej wieży miały być wykonane 

w jakości betonu architektonicznego.

Deskowanie zewnętrzne i wewnętrzne bazowało na szynowym systemie wspina-

nia RCS, uzupełnionym o dopasowane do krzywizny wieży elementy deskowania 

ściennego VARIO GT 24. Przy regularnej wysokości sekcji betonowania wynoszą-

cej 3,30 m, potrzebne były tylko 2 rzędy ściągów, co pozwoliło zaoszczędzić sporo 

czasu podczas zedeskowywania i rozdeskowywania, a także ułatwiało wykonanie 

szczelnej konstrukcji wieży.

System RCS umożliwia przestawianie deskowania na szynach także w przypadku 

ścian okrągłych, a przemieszczana jednostka podczas całego procesu wspinania 

jest trwale połączona z budowlą za pomocą uchwytów wspinania. Po stronie ze-

wnętrznej deskowanie wspinało się samoczynnie dzięki przenośnym siłownikom 

hydraulicznym, natomiast deskowanie wewnętrzne podnoszono żurawiem.

Rozwiązanie PERI obejmowało też deskowanie ramowe MAXIMO dla ścian we-

wnętrznych i stoły stropowe SKYDECK, za pomocą których wykonano stropy po-

średnie wieży. System PERI UP Flex wykorzystano w tym projekcie do skonstru-

owania rusztowania zbrojarskiego i lekkiej schodni, zapewniającej elastyczny 

dostęp do poszczególnych obszarów roboczych.

Wieża ciśnień w dzielnicy Gasperich, o imponującej wysokości 73 m 
i średnicy prawie 15 m, z charakterystyczną aluminiową fasadą, 
 wygląda jak osadzone w naturze dzieło sztuki. Betonową konstrukcję 
wieży wykonano przy użyciu rozwiązania na bazie szynowego systemu 
wspinania PERI.

Pierre-Henry Lejeune Kierownik budowy

„Z powodu napiętego harmonogramu i silnej konkurencji zdecydowaliśmy się na system 

PERI RCS. Dzięki łatwiej obsłudze systemu, do robót deskowaniowych wystarczyły 

3 osoby. Ponadto osłony zabezpieczające stanowiły integralną część pomostów i nie 

trzeba było dopasowywać ich w poszczególnych etapach budowy.“
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Wszechstronne rozwiązania deskowań i wysoki 
stopień prefabrykacji umożliwiły zadeskowanie 
skomplikowanej geometrii na głębokości 15 m – 
łatwo, precyzyjnie i terminowo.

„Ta budowa to dla mnie kolejny hit. Projekt był wymagający, gdyż należało uwzględ-

nić liczne zabetonowywane elementy, przestrzegając przy tym ścisłych tolerancji 

wymiarów. Koordynacja projektu była doskonała: PERI dostarczyło kompletnie zmon-

towane elementy deskowań i nie było części, która by nie pasowała. Moje uznanie 

dla wszystkich inżynierów PERI, którzy swoimi znakomitymi kompetencjami tech-

nicznymi wsparli ten projekt – wielkie dzięki. Trudno sobie wyobrazić lepszą współ-

pracę.“

Starszy brygadzistaUdo Töben
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Wykonawca
Hochtief Infrastructure GmbH, Oddział Niemcy Południowo-Wschodnie

Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Frankfurt n. Menem
PERI Weissenhorn, Niemcy

Śluza na Mozeli, Trewir, Niemcy

Równolegle do dotychczasowej śluzy, na Mozeli w Trewirze 

powstała nowa komora o długości 216 m, szerokości 12,60 m 

i wysokości 12,70 m. Ponieważ głębokość 15 m wymagała 

bardzo gęstego zbrojenia, PERI dostarczyło na plac budowy 

deskowania just-in-time w postaci gotowych, zmontowanych 

w zakładzie PERI jednostek na bazie dźwigarowego deskowa-

nia ściennego VARIO GT 24. Dostawy odbywały się zgodnie 

z wymaganiami projektu, w ilościach i terminie dopasowa-

nym do technologii budowlanej.

Jednoznacznie oznaczone elementy, skonstruowane z zacho-

waniem bardzo restrykcyjnych tolerancji wymiarów, błyska-

wicznie przyporządkowywano do właściwego miejsca mon-

tażu. Urządzenie przejezdne, wykorzystane do betonowania 

podłużnych kanałów, było przemyślane w najdrobniejszych 

szczegółach i zostało także zmontowane w zakładzie PERI 

na bazie elementów systemowych.

Dodatkowe korzyści uzyskano dzięki temu, że konstruując de-

skowanie, PERI od razu uwzględniło wszystkie elementy 

otworowe i wstawki formujące, m.in. dla  kanałów wloto-

wych, wnęk wrót śluzy i polerów pływających – konsekwent-

nie projektując je pod kątem łatwego rozdeskowywania 

i możliwości ponownego użycia. Pomosty SCS, podpierające 

dźwigarowe deskowanie ścienne VARIO GT 24, zapewniały 

optymalny przebieg robót. 

Koordynator PERI wspierał kierownictwo placu budowy 

w procesie zarządzania poszczególnymi etapami betonowania 

i kolejnością montażu deskowań. Ponadto instruktorzy PERI 

pomogli załodze budowy opanować prawidłową obsługę 

i montaż dostarczonych rozwiązań deskowań i rusztowań.

 

Precyzyjnie skonstruowane 
rozwiązanie deskowań
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Budynki przemysłowe zaliczają się do jednego z niewielu ob-

szarów budownictwa, w których aspekty funkcjonalne i eko-

nomiczne stawiane są ponad atrakcyjną formą. Z jednej stro-

ny dlatego, że walory estetyczne odgrywają w tym przypadku 

drugorzędną rolę, z drugiej, ponieważ zakłady przemysłowe 

są przeważnie tak bardzo skomplikowane, że wniesiony na-

kład architektoniczny byłby po prostu zbyt pracochłonny. 

 Wykonawstwo czy prace remontowe z kolei wiążą się z regu-

ły z koniecznością spełnienia wysokich wymogów dotyczą-

cych bezpieczeństwa. 

W trakcie prac modernizacyjnych przy piecu hutniczym nr 9 

dla koncernu ThyssenKrupp Steel Europe w Duisburgu wyko-

rzystano systemy PERI. Połączenie rusztowania modułowego 

PERI UP Flex z zestawem inżynieryjnym VARIOKIT zapewniło 

optymalne warunki do wykonania prac izolacyjnych instalacji 

odpylania.
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Richard Vergara Zastępca dyrektora wykonawczego

„SMCC już od dawna współpracuje z PERI przy wielu projektach, zawsze ku nasze-

mu pełnemu zadowoleniu. Tym razem także wszystko zrealizowano terminowo

i z minimalnym nakładem robocizny. Z pewnością będziemy kontynuować współ-

pracę z PERI przy kolejnych projektach.“
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Wykonawca
Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd – SMCC Malaysia Sdn.Bhd.

Współpraca projektowa
PERI Malezja, Petaling Jaya

Kompleks rafineryjno-petrochemiczny, Johor, Malezja

Ogromny projekt na południu Malezji pnie się w górę wyjąt-

kowo szybko – tak samo jak rusztowanie podporowo-robocze 

instalacji do przetwarzania ciężkich pozostałości z procesu 

rafinacji ropy naftowej. Najwyższą częścią budowanego 

segmentu instalacji jest wieża reaktora, która ma wysokość 

30 m. Cały system rusztowań z systemami podporowymi, 

środkami dostępu i pomostami roboczymi wykonano z ele-

mentów PERI UP Flex. Jako deskowanie ścienne zastosowa-

no system VARIO GT 24.

Szybki montaż dzięki lekkim elementom konstrukcyjnym 

i wygodnej technice połączeń oraz wysoka nośność to cechy, 

dzięki którym system PERI UP znakomicie sprawdza się jako 

rusztowanie w projektach tego typu. Ze względu na liczbę 

jednocześnie wykonywanych w Pengerang prac i kompakto-

wy podział powierzchni w obrębie kompleksu przemysłowe-

go, dostępna powierzchnia magazynowa była znikoma. Dlate-

go potężne ilości materiału dostarczano partiami, zgodnie 

z bieżącym zapotrzebowaniem danego etapu budowy. 

Dotrzymanie i tak już napiętego harmonogramu robót dodat-

kowo utrudniały ciężkie warunki atmosferyczne – instalacja 

jest położona bezpośrednio nad brzegiem morza. Podczas 

montażu rusztowania na bieżąco uwzględniano zmiany kon-

strukcyjne, nie ograniczając przy tym dostępu do obszarów 

roboczych ani zdolności przenoszenia obciążeń. 

Do surowych wymogów bezpieczeństwa doszły wymagania 

specjalne, wynikające z przepisów obowiązujących klienta w 

zakresie instalacji do przetwarzania ropy naftowej i gazu ziem-

nego – rozwiązanie systemowe PERI pozwoliło je opłacalnie 

spełnić.

Brak czasu i miejsca to kluczowe parametry opisujące projekt Pengerang Integra-
ted Petroleum Complex w Malezji. PERI UP i deskowanie ścienne VARIO GT 24 
pokazują, jak rusztowania robocze, podpory i deskowania dla smukłych konstruk-
cji betonowych funkcjonują w warunkach ekstremalnych.

Bezpieczne rusztowania 
na ograniczonej przestrzeni
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„Chcieliśmy już od samego początku mieć w projekcie partnera, z którym wspólnie 

będziemy mogli pracować nad rozwiązaniami. Stawiając na PERI i system VARIOKIT, 

z całą pewnością dokonaliśmy właściwego wyboru. Definitywnie jest to najlepszy 

system i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli osiągnąć lepsze i szybsze rezultaty 

z innym systemem.“

Powierzchnia o wielkości 24 boisk piłkarskich, 17 m wysokości i miejsce 
dla łącznie 13,2 milionów baryłek ropy naftowej. Zespół PERI zaprojekto-
wał, zoptymalizował i dostarczył niekonwencjonalne rozwiązanie, aby 
w założonym harmonogramie zrealizować 12 ogromnych podziemnych, 
betonowych zbiorników.

Kobus Olwagen Kierownik budowy
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Park zbiorników OTMS Saldanha, Republika Południowej Afryki

Niekonwencjonalny sposób
na duże wyzwania

W południowoafrykańskiej Saldanha Bay powstał gigantyczny magazyn ropy 

naftowej, liczący 12 podziemnych zbiorników. Każdy z nich ma powierzchnię  

110 x 110 m i 17 m wysokości. Na potrzeby realizacji zbiorników o pojemności 

13 milionów baryłek względnie 2 miliardów litrów ropy naftowej wykopano  

1,5 miliona m3 ziemi i wylano 150 000 m3 betonu. Aby zrealizować ten nieco-

dzienny projekt, już w pierwszym etapie prac zespół PERI razem z kierownic-

twem budowy opracował indywidualne rozwiązania wykonawcze.

Zamiast tradycyjnego rozwiązania deskowań stropowych podpartych na 17-me-

trowym rusztowaniu podporowym, inżynierowie PERI zaproponowali wariant 

wykonawczy zapożyczony z budownictwa mostowego, oparty na urządzeniach 

przejezdnych. Podczas gdy ukształtowane w formie stołów deskowanie stropo-

we opuszczane było na drugi dzień po betonowaniu i przetaczane na kolejną 

8-metrową sekcję, kratownicowe konstrukcje VARIOKIT zapewniały odpowied-

nie podparcie stropów do czasu osiągnięcia ich pełnej nośności. Tylko 7 urzą-

dzeń przejezdnych zapewniło realizację 880 m2 stropu pojedynczego zbiornika 

w regularnych 5-dniowych taktach bez użycia żurawia.

W sumie należało zrealizować 2400 żelbetowych podpór o średnicy 50 cm lub 

60 cm i wysokości 17 m. Bazując na stalowych formach słupowych SRS, opra-

cowano indywidualne rozwiązanie, wzmocnione w sposób zapewniający wy-

starczającą stabilność nawet przy dużej wysokości i czasowym otwarciu połó-

wek. Ponadto dzięki dodatkowym platformom pośrednim możliwe było ich 

czyszczenie w pozycji stojącej. Rozwiązanie przetestowane wcześniej jako pro-

totyp 1:1 i zoptymalizowane w najmniejszym szczególe, umożliwiło betonowa-

nie w cyklu średnio co drugi dzień.

Wykonawca
WBHO Construction (Pty) Ltd,  
Johannesburg, RPA

Współpraca projektowa
PERI Republika Południowej Afryki, Kapsztad
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Linia technologiczna do produkcji acetylenu, BASF Ludwigshafen, Niemcy

Innowacyjna koncepcja ruszto-
wań BIM dla przemysłu

Matthias Geyer

Gerhard Hawemann

Starszy kierownik robót BASF SE

Dyrektor zarządzający promaintain GmbH & Co. KG

„Podstawą naszej innowacyjnej koncepcji rusztowań dla zastosowań w przemyśle chemicz-

nym jest trójwymiarowy projekt rusztowania na bazie systemu PERI UP Flex. Dzięki tej kon-

cepcji projektujemy i montujemy rusztowania, odpowiednio wcześnie uwzględniając prace 

innych branż, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty, a także wyznaczać nowe standardy 

w zakresie bezpieczeństwa pracy.“

„Dzięki współpracy BASF z PERI udało się przekształcić wizję w innowacyjną koncepcję 

konstruowania rusztowań. Kombinacja trójwymiarowego projektowania technologicznego 

z odpowiednim zarządzaniem i koordynacją montażu rusztowań na bazie PERI UP Flex, 

a także włączenie do tego procesu technologii BIM, pozwoliło stworzyć idealne, komplekso-

we rozwiązanie dla dużych projektów przemysłowych. Skrócił się czas opracowywania pro-

jektu i koszty jego realizacji.“
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Inwestor
BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy

Zarządzanie projektem
promaintain GmbH & Co. KG, Ingolstadt, 
 Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Centrum Kompetencji  Przemysł/
Rusztowania, Weissenhorn 
PERI Niemcy, Stuttgart

Stara linia technologiczna została zastąpiona nową, wykorzystującą najbardziej 

wydajne na świecie metody produkcji acetylenu. Jej możliwości produkcyjne 

wynoszą 90 000 t rocznie. Acetylen to ważny półprodukt, wykorzystywany 

przez około 20 linii technologicznych na terenie kompleksu w Ludwigshafen.

Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i procesy są wykorzystywane nie 

tylko na nowej linii technologicznej. Już podczas jej budowy zastosowano no-

woczesne metody projektowania i wykonywania robót – miały one kluczowe 

znaczenie w dotrzymaniu napiętego harmonogramu. W szczytowym okresie na 

placu budowy, którego powierzchnia wynosiła około 55 000 m2 – co odpowiada 

prawie ośmiu boiskom piłkarskim – pracowało nawet do 1300 osób. Wysokość 

montowanej instalacji dochodziła przy tym do 90 m.

Aby wydajnie i bezpiecznie zamontować wyposażenie linii technologicznej obej-

mujące ponad 400 maszyn i urządzeń, 90 km rur oraz instalację elektryczną,  

w drugim etapie budowy zastosowano rusztowania modułowe PERI UP Flex. 

Niemalże codziennie tworzono nowe poziomy robocze oraz środki dostępu nie-

zbędne do wykonania robót montażowych i instalacyjnych.

Podejście zastosowane podczas realizacji tego projektu wynikało z włączenia 

technologii BIM w procesy projektowania i wykonywania robót, a także z wyso-

kich standardów bezpieczeństwa pracy. Na podstawie opracowanej wspólnie 

z partnerem projektu innowacyjnej koncepcji rusztowań udało się za pomocą 

kompleksowego rozwiązania, obejmującego zarządzanie montażem rusztowań, 

trójwymiarowe projektowanie technologiczne, koordynację poszczególnych 

branż i wykonywanych robót, skrócić czas opracowywania projektu i zminimali-

zować koszty jego realizacji. System PERI UP Flex z siatką konstrukcyjną o mo-

dule 25 cm, w połączeniu z elementami konstrukcyjnymi VARIOKIT, zapewniał 

przy tym łatwe dopasowywanie rusztowania i wysoki poziom bezpieczeństwa.

W jednym z największych projektów inwestycyjnych firmy BASF 
innowacyjna koncepcja rusztowań na bazie systemu PERI UP po-
zwoliła w połączeniu z technologią BIM zaoszczędzić czas i koszty, 
a ponadto wyznaczyła wysokie standardy w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy. 
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Johan Berglund Kierownik robót betoniarskich, Skanska

„System rusztowań PERI UP Flex jest naprawdę dobry. Skanska będzie dalej pra-

cować z tym systemem, bo umożliwia on niezwykle bezpieczny i ergonomiczny 

montaż.“

Fot.: Perry Nordeng/ESS
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European Spallation Source (ESS), Lund, Szwecja

W ESS znajduje się 600-metrowy akcelerator liniowy, który 

przyspiesza protony do prędkości równej 96% prędkości 

światła. Następnie wiązka protonów jest przesyłana do tak 

zwanej stacji docelowej, gdzie zderza się z tarczą wolframo-

wą, emitując neutrony. Powstały strumień neutronów jest 

kierowany do pobliskich stacji badawczych, umożliwiając po-

miar wielu ważnych właściwości materiałowych, niedostępny 

innymi metodami. Podczas realizacji tego projektu inżyniero-

wie PERI wsparli wykonawcę fachową wiedzą, zarówno na 

etapie opracowywania projektu technologicznego, jak i pod-

czas całego procesu budowlanego. 

W projekcie należało spełnić ściśle określone wymagania do-

tyczące bezpieczeństwa, a także dostarczyć ogromne ilości 

materiału w trybie just-in-time. W obu przypadkach wyko-

nawcy skorzystali na zastosowaniu rozwiązania deskowań 

i rusztowań od jednego dostawcy oraz doświadczeniu inży-

nierów PERI. 

Pomimo skomplikowanej geometrii elementów konstrukcyj-

nych i bardzo wysokich wymagań dotyczących tolerancji wy-

miarów, projekt zrealizowano w większości przy użyciu roz-

wiązań systemowych. Górną część budynku zadeskowano 

za pomocą deskowania ściennego TRIO, ustawionego na po-

mostach skonstruowanych z zawieszonych poziomo kozłów 

oporowych. Okrągły trzon budynku wykonano przy użyciu de-

skowania RUNDFLEX. Deskowanie masywnych, żelbeto-

wych stropów oparto na przetrzennym rusztowaniu podporo-

wym PERI UP Flex i wieżach podporowych MULTIPROP. 

Kierownik kontraktu PERI, ściśle współpracując z kierownic-

twem budowy, dbał o niezakłócony przebieg wszystkich pro-

cesów logistycznych na budowie.

Europejskie Źródło Spalacyjne (European Spallation Source, ESS) to 
ośrodek badawczy położony w Lund na południu Szwecji. Projekt 
 badawczy o wartości 1,843 mld EUR ma stać się najsilniejszym na 
świecie impulsowym źródłem neutronów.

Kompleksowe rozwiązanie 
dla ośrodka badawczego

Wykonawca
Skanska, Lund, Szwecja

Współpraca projektowa
PERI Szwecja, Halmstad
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Chevron Phillips U.S. Gulf 
Coast Petrochemicals 
w Baytown w Teksasie to 
gigantyczny zakład prze-
twórstwa gazu ziemnego. 
Podczas budowy serca 
tego kompleksu program 
PERI ISP umożliwił wydaj-
ne zastosowanie dużych 
ilości materiału.
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Gulf Coast Petrochemicals Project, Baytown, Teksas, USA

Ron Fontenot Kierownik budowy

Podniesiona wydajność i wy-
soki poziom bezpieczeństwa

„Dzięki rusztowaniom PERI i programowi PERI ISP mogliśmy szybciej zrealizować 

nasze zadania, angażując do tego mniej osób. Obniżyło to koszty robocizny w całym 

projekcie. Dzięki tej kombinacji systemowej oszczędzamy bardzo dużo kosztów we 

wszystkich naszych projektach.“

Generalny wykonawca
AMECO (spółka córka Fluor Corporation),           
Houston, Teksas, USA

Współpraca projektowa
PERI USA, Houston, Teksas

Już sama wielkość wartego 5 mld USD reaktora firmy Chevron Phillips Che-

micals – którego moce przerobowe wynoszą 1,5 mln ton gazu – jest imponu-

jąca. O stopniu złożoności kompleksu świadczy też ilość wbudowanej stali 

i ogrom wijących się rurociągów. Zadanie polegało na stworzeniu pracowni-

kom bezpiecznych środków dostępu do wszyskich obszarów budowy. 

To wymagało użycia ogromnej ilości materiału rusztowaniowego. Ponadto 

w projektach o tej wielkości kluczowe znaczenie ma stały dostęp do wszyst-

kich informacji dotyczących poszczególnych elementów rusztowań. 

Zintegrowany Program Rusztowań PERI, w skrócie ISP (Integrated Scaffold 

Program), obejmuje oprogramowanie PERI Path 5D i umożliwia wczesne 

oszacowanie nakładów, zaplanowanie kolejności montażu oraz zarządzanie 

materiałem i jego dostępnością. W Baytown software PERI Path 5 monito-

rował zastosowanie około 750 000 elementów rusztowań, setek jednostek 

rusztowań oraz wszystkie związane z nimi prace. Zgromadzone dane umożli-

wiły szczegółową analizę czasu pracy i zapewniły maksymalną transparent-

ność. Dzięki temu można było dokładniej zaplanować harmonogram, zmniej-

szyć nakład robocizny i logistyki oraz wydajniej sterować użyciem 

rusztowań.

System rusztowań PERI UP Flex dał się znakomicie dopasować do cylin-

drycznej geometrii reaktorów i licznych rurociągów, a ponadto zapewnił mak-

symalne bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Dźwigary deskowanio-

we GT 24, jako uzupełnienie systemu rusztowań, stanowiły opłacalne 

rozwiązanie w zakresie tymczasowego podparcia podczas montażu systemu 

sterowania.
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Nowa linia do wypału klinkieru, cementownia HeidelbergCement, 
Schelklingen, Niemcy

Skomplikowany obiekt kontra 
napięty harmonogram
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Markus Diebold Kierownik robót

Daniel Ocker

Andreas Banzhaf

Kierownik kontraktu

Kierownik robót

„Nasze zadanie, wymagające jednoczesnego wykonywania różnych robót stanu surowego, 

przy zmieniających się wymiarach przekrojów, było niezwykle skomplikowane. Dzięki inten-

sywnej współpracy z PERI dotrzymaliśmy napiętego harmonogramu robót, uwzględniając 

przy tym wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.“

Wykonawca
Ed. Züblin AG, Oddział Ulm/Neu-Ulm, Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Weissenhorn

Budowa nowej wieży wymiennika ciepła o wysokości 140 m stanowiła istotną 

część projektu modernizacji cementowni w Schelklingen. Do wysokości około 

35 m wieża ma konstrukcję żelbetową, następnie przechodzi w stalową, wzno-

sząc się do 140 m. Inwestycję zrealizowano na terenie zakładu przy nieprzerwa-

nej pracy cementowni.

Nowoczesna linia do wypału klinkieru stoi na 4 masywnych żelbetowych słu-

pach o przekroju 2,80 m x 2,80 m. Z powodu napiętego harmonogramu robót 

słupy budowano jednocześnie. W tym celu firmy PERI i Züblin wspólnie opra-

cowały dopasowane do projektu deskowanie przestawne na bazie elementów 

systemowych. Zamontowane poziomo kozły oporowe SB w połączeniu ze 

standardowymi elementami zestawu inżynieryjnego VARIOKIT stworzyły sze-

rokie pomosty przestawne, na których zamontowano deskowanie. Zastosowa-

nie systemu TRIO pozwoliło na dostosowanie deskowań do zmieniającego się 

kształtu słupa w zakresie wysokości od 11,50 m do 30 m.

Ze względu na napięty harmonogram, roboty deskowaniowe, zbrojarskie i beto-

niarskie dla wszystkich pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych od-

bywały się w tym samym czasie, co budowa słupów. Realizacja robót na róż-

nych poziomach wymagała precyzyjnej koordynacji wszystkich etapów 

roboczych, gdyż ilość miejsca na placu budowy była mocna ograniczona, 

a wszystkie obszary robocze przez cały czas wymagały zapewnienia bezpiecz-

nych środków dostępu. Duże, połączone jednostki przestawne ułatwiały proce-

sy robocze i redukowały czas pracy żurawia. 

Precyzyjna koordynacja wszystkich etapów roboczych, dostawa dużej ilości 
materiału w krótkim czasie i praca z wielkowymiarowymi jednostkami desko-
wania przestawnego ułatwiły wykonanie złożonych prac stanu surowego 
w czasie zaledwie 8 miesięcy.

System PERI UP zapewnił rosnące wraz z bu-
dowlą dojścia do pomostów roboczych desko-
wania przestawnego słupów. W kombinacji 
z elementami systemowymi VARIOKIT stwo-
rzono przestawiane żurawiem jednostki ruszto-
wań roboczych PERI UP o rozpiętości do 17 m, 
umożliwiające bezpieczny montaż podciągów 
na wysokości prawie 30 m.
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Przebudowy, renowacje oraz modernizacje istniejących bu-

dowli zyskują coraz bardziej na znaczeniu – począwszy od 

udoskonalenia systemu zasilania w energię dla domu jedno-

rodzinnego, poprzez modernizację budynków komunalnych, 

aż po rewaloryzację terenu przemysłowego, który ma uzy-

skać nowe przeznaczenie. Kategoria ta obejmuje również 

wykonawstwo mające spełniać zapisy ustawy o ochronie 

zabytków. 

W przypadku rozpoznawalnego na całym świecie zamku 

Neuschwanstein, prace na wschodnim budynku bramnym 

w całości zostały wykonane na rusztowaniu modułowym 

PERI UP.  Natomiast tymczasowy dach ochronny PERI UP 

zabezpieczał dojście do zamku. 
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Michael Koschorreck Brygadzista

Andreas Dölz Kierownik budowy

„Ogrzewany dach z plandeką typu Keder pomógł nam zmniejszyć obcią-

żenia od śniegu i stworzyć ekonomiczne zadaszenie o dużej rozpiętości, 

niezawodnie przenoszące obciążenia. Jest to rezultat doskonałej współ-

pracy z PERI – od projektu aż po jego realizację na placu budowy.“
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Baśniowy zamek Neuschwanstein w Bawarii przyciąga tury-

stów jak magnes. W 2022 r. ma zostać wpisany na listę świa-

towego dziedzictwa UNESCO. Utrzymanie tego cennego za-

bytku wymaga regularnych prac konserwacyjnych. Podczas 

remontu budynku bramnego, stanowiącego najstarszą część 

zamku, rusztowanie modułowe PERI UP Flex elastycznie do-

pasowało się do wymagającej geometrii budowli. Pomimo 

licznych przybudówek, uskoków i wcięć, a także okrągłych 

wież, rusztowanie udało się skonstruować w większości 

z elementów systemowych. Przyczyniło się to do szybszego 

tempa montażu i większego bezpieczeństwa ekipy podczas 

pracy na rusztowaniu.

W celu realizacji zadaszenia odpornego na warunki zimowe, 

PERI zaprojektowało indywidualne rozwiązanie rusztowań 

z ogrzewanymi plandekami typu Keder. Zintegrowane w plan-

dekach przewody grzejne zapobiegały gromadzeniu się śnie-

gu i niepożądanemu dodatkowemu obciążeniu w sezonie 

zimowym. Dzięki temu rozwiązaniu można było zoptymalizo-

wać długości pól rusztowania i rozpiętości, zmniejszając cię-

żar konstrukcji. Pozwoliło to zaoszczędzić duże ilości materia-

łu i nakładów związanych z montażem rusztowania. 

Ze względu na położenie zamku, na jego dziedziniec prowadzi 

tylko ta jedna brama. Aby w okresie budowy nie utrudniać 

przejścia tłumom turystów, prace montażowe musiały być 

wykonywane na niewielkiej przestrzeni. Przy montażu zrezy-

gnowano na przykład z teleskopowych drabin i żurawia. Dla-

tego też, szczególnie w zakresie konstrukcji dachu, w projek-

cie PERI przewidziano możliwość ręcznego wykonania 

wszystkich etapów montażu.

Remont budynku bramnego, zamek Neuschwanstein, Füssen, Niemcy

System rusztowań PERI UP dostosowano optymalnie do warunków na budo-
wie, zarówno dla rusztowań, jak i zadaszenia. Przyczyniło się to do szybszego 
tempa montażu oraz większego bezpieczeństwa użytkowania.

Doskonała ochrona w zimie

Wykonawca rusztowań
BSB Bau- und Spezialgerüstbau Franke & Wagner GmbH,  
Schmölln, Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Düsseldorf 
PERI Niemcy, Weissenhorn
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Marcel Broekman Kierownik kontraktu

Jeden z najważniejszych mostów 
 drogowych w Rotterdamie wymagał 
remontu. Ponieważ konstrukcji ruszto-
wań nie można było ustawić na płycie 
pomostu, inżynierowie PERI postano-
wili zastosować przemyślaną kombi-
nację systemów PERI UP Flex i 
 VARIOKIT.

„Wspólnie z PERI opracowaliśmy znakomite rozwiązanie, które umożliwiło wykona-

nie skomplikowanych rusztowań wokół pylonów. Nie trzeba było przy tym obciążać 

płyty pomostu, roboty nie zakłócały ruchu, a poza tym udało się dotrzymać wszyst-

kich terminów. Ten projekt to doskonały przykład indywidualnie zaprojektowanego 

rozwiązania.“
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Inwestor
Gmina Rotterdam, Holandia

Wykonawca rusztowań
Steigerbouw Van der Panne,  Rotterdam, Holandia

Wykonawca prac remontowych
Venko Outdoor, Hoogeveen, Holandia

Współpraca projektowa
PERI Holandia, Schijndel
Grupa PERI, Weissenhorn, Niemcy

Remont mostu Willemsbrug, Rotterdam, Holandia

Most wantowy na rzece Maas charakteryzuje się dwoma 

czerwonymi pylonami o wysokości 60 m. Jego remont, prze-

prowadzony przy bieżącym ruchu ulicznym, stanowił spore 

wyzwanie pod kątem konstrukcji rusztowań. Swobodnie za-

wieszony ustrój nośny mostu uniemożliwiał ustawienie ważą-

cej około 200 t konstrukcji rusztowania na płycie pomostu. 

Dlatego inżynierowie PERI opracowali wspólnie z holender-

skim specjalistą w dziedzinie rusztowań indywidualnie dopa-

sowane rozwiązanie, w którym połączyli zalety rusztowania 

modułowego PERI UP Flex z wysoką nośnością systemu 

 VARIOKIT. 

Dopasowane do geometrii pylonów rusztowanie PERI UP 

Flex pozwoliło stworzyć bezpieczne pomosty robocze i doj-

ścia. Domontowane z obydwu stron rusztowania dachy LGS 

zapewniały bezpieczne użytkowanie mostu przez cały okres 

remontu. Kratownice VRB i wysokonośne wieże podporowe 

z elementów zestawu inżynieryjnego VARIOKIT niezawodnie 

przenosiły wysokie obciążenia na fundamenty pylonów. Nie-

zbędne zakotwienia, zaprojektowane z uwzględnieniem wy-

sokich obciążeń od wiatru, wykonano opłacalnie za pomocą 

elementów systemowych VARIOKIT z parku dzierżawnego 

PERI.

Kratownice VARIOKIT, dostarczone na plac budowy w posta-

ci gotowych jednostek, zamontowano nad jezdnią w ciągu 

jednej nocy, tworząc konstrukcję dachu o rozpiętości ponad 

40 m. Sekcje o długości 21 m szybko przenoszono w miejsca 

docelowe za pomocą żurawia samochodowego, a następnie 

łączono za pomocą śrub. Łatwy montaż systemowy i kompa-

tybilność obu systemów PERI pozwoliły szybko i bezpiecznie 

zmontować rusztowanie, a potem zdemontować je i przesta-

wić z pylonu południowego na północny.

Kombinacja systemów w roli 
skomplikowanego rusztowania 
wokół pylonów
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Renowacja tamy, Kružberk, Czechy

Dopasowane rozwiązania 
do renowacji tamy
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Inż. Josef Bezděk Kierownik budowy

„Współpraca z inżynierami PERI i poleconą firmą od montażu rusztowań 

pomogła nam pokonać wiele trudnych zadań, związanych z tym złożonym 

przedsięwzięciem.“

Wykonawca
SMP CZ, a.s., Praga, Czechy

Współpraca projektowa
PERI Czechy, Jesenice

Tama o długości 280 m i prawie 35 m wysokości w miejsco-

wości Kružberk na wschodzie Czech ma już ponad 60 lat. 

W celu wykonania rozległych prac renowacyjnych PERI stwo-

rzyło indywidualne rozwiązanie rusztowań na bazie systemu 

modułowego PERI UP. Dzięki kombinacji standardowych ele-

mentów modułowego systemu inżynieryjnego VARIOKIT 

z dźwigarami GT 24, inżynierowie PERI, na drodze ścisłej 

współpracy z wykonawcą i montażystą rusztowań, opraco-

wali dopasowaną do warunków budowy koncepcję.

Konstrukcja z rusztowań modułowych PERI UP Flex z ryglami 

stalowymi SRU, wyporami wysokonośnymi SLS i dźwigarami 

kratowymi GT 24 posłużyła jako dojście od strony wody do 

ścian tamy i jej korony. PERI UP Flex został również użyty 

jako rusztowanie i pomosty robocze. Do orusztowania filarów 

wykorzystano system PERI UP ustawiony na konstrukcji 

wspornikowej VARIOKIT. Kładki z kratownic powyżej służyły 

jako platformy robocze i dojścia.

Zastosowanie uniwersalnych rozwiązań deskowań i rusztowań zra-
cjonalizowało prace renowacyjne przy czeskiej elektrowni wodnej 
oraz zagwarantowało bezpieczeństwo prac i montażu na wszystkich 
polach.

Kompatybilność różnych systemów PERI zagwarantowała 

kompleksowe rozwiązanie systemowe. W wyniku rozmów 

z Biurem Technicznym PERI powstały nowe rozwiązania oraz 

zrodziły nowe pomysły z zakresu zastosowania rusztowań, 

które dają nie tylko możliwość łatwego projektowania, ale są 

poparte wyliczeniami statycznymi. Dzięki temu uniknięto cza-

sochłonnych robót dopasowujących i jednocześnie podniesio-

no poziom bezpieczeństwa pracy.
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Systemy PERI UP Flex i VARIOKIT 
umożliwiły stworzenie bezpiecz-
nych platform roboczych na wyso-
kości dochodzącej do 250 m. Za-
pewniły szybkie tempo montażu 
oraz wysoki poziom bezpieczeń-
stwa podczas rozbudowy 
i użytkowania.
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Olympiaturm, Monachium, Niemcy

Bezpieczeństwo pracy na 
 każdej wysokości

Wykonawca
Schäfer Gerüstbau GmbH, Memmenhausen, 
Niemcy

Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Weissenhorn

Olympiaturm, wieża telekomunikacyjna i widokowa o wysokości 291 m, jest od 

1968 r. uznawana za symbol stolicy Bawarii. Podczas jej częściowej renowacji 

kombinacja systemów PERI UP Flex i VARIOKIT zapewniła bezpieczny montaż 

na zawrotnej wysokości. Oba systemy bazują na siatce metrycznej o module 

25 cm i mogą być łączone ze sobą za pomocą standardowych elementów. Ele-

menty konstrukcyjne VARIOKIT umożliwiły zamontowanie siatki ochronnej przed 

rozpoczęciem robót, a także zawieszenie rusztowania od spodu platformy wieży. 

Oprócz rozległych zabezpieczeń mających na celu ochronę przechodniów, wy-

zwaniem dla monterów rusztowania były też duże obciążenia wiatrem.

Za pomocą rusztowania modułowego PERI UP Flex łatwo i szybko zabudowano 

okrągły betonowy trzpień zwężającej się ku górze iglicy wieży, ponieważ nie 

trzeba było wykonywać skomplikowanych połączeń rurowych – również podczas 

montażu poręczy na wysokości od 192 m do 243 m. Rygle systemowe umożli-

wiły trwałe, stabilne połączenie elementów rusztowania. Stalowe krawężniki na 

krawędziach pomostów oraz nakładane podesty zapewniły dokładne zamknięcie 

pól rusztowania i maksymalny poziom bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie 

wszystkich szczelin.  

Pomimo tłumu zwiedzających wszystkie prace udało się zakończyć w wyznaczo-

nym terminie. Przemyślane, kompleksowe rozwiązanie PERI okazało się przy 

tym niezwykle pomocne. Dostępność materiału w parkach dzierżawnych PERI 

zapewniła jego szybką dostawę i pozwoliła stworzyć opłacalne rozwiązanie dla 

tego projektu.

René Schierstedt Młodszy kierownik budowy

„Rusztowanie PERI UP jest niezwykle uniwersalne, łatwe w użyciu i wysoce stabilne. 

Współpraca z PERI była znakomita, wstępne planowanie przebiegło fantastycznie, 

a zaprojektowane rozwiązanie dało się bez problemu zastosować na placu budowy.“
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Nasz wkład w ochronę środowiska

Wszystkie istotne z punktu widzenia ochrony środowiska emisje CO2, które powstały podczas produkcji 
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„natureOffice” poprzez zakup ogólnie uznanych certyfikatów dotyczących ochrony klimatu, przy jedno-

czesnym spełnieniu ich wymagań.

Ponadto drewno wykorzystane przy produkcji papieru, użytego do druku Informatora technicznego PERI, 

pochodzi z lasów certyfikowanych przez FSC®. Znak FSC® potwierdza, że cały łańcuch przetwarzania 

i dystrybucji, począwszy od lasu, poprzez dystrybutorów aż po drukarnię, jest w całości certyfikowany.

Uwagi

Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać obo-
wiązujących w poszczególnych krajach przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Zdjęcia w niniejszej broszurze ilustrują chwilowy stan wystę-
pujący na konkretnych budowach, dlatego szczegóły zabezpie-
czeń i zakotwień nie mogą być traktowane jako wzorcowe 
i ostateczne. Ocena ryzyka należy do wykonawcy.

Zaprezentowane grafiki komputerowe należy rozumieć wyłącz-
nie jako wizualizacje systemów. W celu lepszego zrozumienia 
rysunki detali zostały częściowo uproszczone. Systemy bezpie-
czeństwa, pominięte w niektórych przypadkach na tych rysun-
kach, muszą zostać zastosowane.

Zaprezentowane systemy lub elementy mogą nie być dostęp-
ne we wszystkich krajach. 

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeń-
stwa oraz dopuszczalnych obciążeń. Wszelkie odstępstwa 
lub zmiany wymagają oddzielnego sprawdzenia stanów gra-
nicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu techniki oraz po-
myłki i błędy w druku są zastrzeżone.

© PERI GmbH
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