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Nasi klienci

Na całym świecie każdego dnia powstają budynki mieszkalne i przemysłowe, obiekty 
kulturalne, mosty i tunele. Podczas ich realizacji lub remontów personel na placu budo-
wy często narażony jest na działanie niesprzyjających warunków. Równocześnie kierow-
nictwo ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość i trwałość budowli oraz bezpieczne 
warunki pracy. Doświadczeniu i codziennemu trudowi tych ludzi zawdzięczamy to, że 
pod dużą presją czasu i kosztów z sukcesem finalizowane są różne projekty. W PERI 
skupiamy się na tym, aby jak najlepiej wspierać klientów we wszystkich zadaniach.
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Nasze przedsiębiorstwo

Wyroby i usługi

Przykłady zrealizowanych projektów
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Wartość dodana dla Państwa to nasza motywacja
Buduj swój projekt na pewnym fundamencie – 
wybieraj PERI!

PERI jest obecne na rynku od prawie 50 lat. Od początku jesteśmy pionierem w technice 
deskowań i rusztowań. Swój sukces zawdzięczamy przekonaniu, że nasz cały wysiłek ma 
na celu zapewnienie korzyści klientom. Partnerska współpraca, oparta na wzajemnym zaufa
niu, to w PERI najważniejsza wartość, definiująca nasze relacje z klientami.

Dążymy do zwiększenia szybkości, wydajności i bezpieczeństwa codziennej pracy naszych 
klientów, wzbogacając naszą dotychczasową ofertę dzierżawy deskowań i rusztowań 
o sprzedaż zestawów specjalnych i szeroki zakres akcesoriów. Ponadto oferujemy usługi
inżynieryjne i szereg usług dodatkowych, wspierając klientów podczas realizacji projektów 
we wszystkich procesach i czynnościach związanych z deskowaniami i rusztowaniami. 
PERI sekunduje Państwu od pierwszego pomysłu po zwrot materiału. 

Nieustannie rozwijamy się, szukając atrakcyjnych, nowoczesnych materiałów i niekonwen
cjonalnych rozwiązań. Nawet sprawdzone produkty o ugruntowanej pozycji na rynku są 
regularnie poddawane badaniom, gdyż stale pracujemy nad tym, by stawały się jeszcze 
lepsze i praktyczniejsze. Ściśle współpracujemy przy tym z naszymi klientami, którzy na 
podstawie codziennych doświadczeń dzielą się z nami swoimi pomysłami i oczekiwaniami. 
W oparciu o międzynarodowe kontakty z użytkownikami wywodzącymi się z różnych kultur, 
branż i obszarów działalności powstają liczne nowości i ulepszenia – nie tylko w postaci pro
duktów, lecz również usług cyfrowych.

Jednocześnie cały czas dbamy o to, by wszystkie produkty PERI były dostępne na całym 
świecie, a także systematycznie staramy się zwiększać konkurencyjność naszych klientów – 
poprzez rozbudowę istniejących centrów logistycznych i budowę nowych, jak również inwe
stycję w parki dzierżawne PERI na świecie. Również tego rodzaju działania są dla nas najlep
szym sposobem świadczenia usług.

W niniejszym „Informatorze technicznym” znajdą Państwo aktualną ofertę naszych produk
tów i usług. Ponadto przedstawione w nim zostały przykłady wybitnych projektów, które 
zrealizowano przy naszym wsparciu, z wykorzystaniem naszych systemów i usług.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i samych sukcesów!

Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!

Alexander Schwörer Leonhard BraigDr Fabian Kracht
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Partnerstwo na drodze ku najlepszemu rozwiązaniu
Pomagamy klientom osiągnąć przewagę nad konkurencją

Główną działalnością naszego przedsię
biorstwa jest rozwój oraz produkcja 
systemów deskowań i rusztowań. Są 
one opracowywane z myślą o ciężkich 
warunkach budowy, w których produk
ty PERI muszą codziennie wykazywać 
się swoimi atutami. W naszym rozu
mieniu nie jesteśmy wyłącznie dostaw
cą wysokiej jakości wydajnej techniki 
deskowań i rusztowań. We wszystkim, 
co robimy, mamy bowiem zawsze na 
uwadze interes naszych klientów, ich 
korzyści i wartość dodaną. 

Widzimy się przy tym w roli pomysło
dawcy i doradcy, który wraz z klientem 
opracowuje najlepsze rozwiązanie dla 
danego zapotrzebowania. W ten spo
sób zwiększamy szanse klienta na 
rynku, jego elastyczność i konkuren
cyjność, a także przyczyniamy się do 
trwałego rozwoju jego przedsiębior
stwa.

Za tym wszystkim kryją się wartości, 
które mają w naszym rodzinnym przed
siębiorstwie ugruntowaną pozycję 
i znajdują odzwierciedlenie w naszej 
misji: otwartość i szacunek we wza
jemnych relacjach, dążenie do sukcesu 
poprzez zapewnienie korzyści klien
tom, a także dbałość o doskonały 
poziom usług – na tym klienci PERI 
mogą polegać na całym świecie.

„Produkty i usługi PERI stanową podstawę działalności naszego przedsię

biorstwa. W połączeniu z naszą hierarchią wartości i misją powstają

najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.“
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Siedziba w Weissenhorn
Początek i centrum działalności

Centrala w Weissenhorn, miejsco
wości położonej na południe od 
Ulm, od momentu założenia w roku 
1969 była wciąż rozbudowywana. 
To właśnie tutaj produkowana jest 
większość systemów PERI. 
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Na placach budowy całego świata
Blisko naszych klientów oraz ich projektów

Aktywnie kultywujemy i dążymy do bli
skich relacji z naszymi klientami. Posia
damy ponad 60 spółekcórek na wszy
stkich kontynentach, które w wielu kra
jach posiadają kilka przedstawicielstw 
i dodatkowych biur handlowych. Ponad 
120 parków dzierżawnych na świecie 
dysponuje potrzebnym sprzętem 
deskowaniowym i rusztowaniowym, 
by zapewnić dostawy dla prowadzo
nych przez Państwa projektów i pokryć 
szczytowe zapotrzebowanie. Stale 
poszerzamy naszą działalność.

Wieloletnie międzynarodowe doświad
czenie i zróżnicowane w zależności od 
regionu wymagania odnośnie metod 
budowy, rodzajów budowli, zastosowa
nia materiału i sprzętu oraz kosztów 
robocizny, pozwalają nam wyciągać 
cenne wnioski. Uzyskany knowhow 
wykorzystujemy podczas badań nad 
nowymi produktami i usługami. W ten 
sposób, na podstawie lokalnych doś
wiadczeń, budowana jest wiedza glo
balna. Jej owoce trafiają do naszych 
wszystkich klientów na całym świecie. 
To właśnie jest podstawą naszej pozy
cji lidera w zakresie oferowanych usług.

„Nasze międzynarodowe kierownictwo gwarantuje dogłębną wiedzę 

fachową. Znajomość lokalnych wymagań pozwala na tworzenie systemów 

deskowań i rusztowań dopasowanych do każdego zadania budowlanego 

na świecie.“

Ameryka Południowa

1996 Brazylia, Argentyna, Chile
2008 Panama, Peru
2012 Kolumbia

Afryka

2011 Republika Południowej Afryki
2012 Algieria
2014  Nigeria
2015 Tanzania, Namibia, Mozambik

 Oceania

1997 Australia

Ameryka Północna

1982 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
1995 Kanada
2003 Meksyk

Europa

1969 Niemcy
1974 Szwajcaria, Francja
1975  Hiszpania
1979  Belgia, Holandia
1983 Włochy
1989 Wielka Brytania

Azja

1991 Singapur, Malezja
1994  Korea
1997 Zjednoczone Emiraty Arabskie
1999 Izrael
2005 Japonia 
2007 Kazachstan, Katar
2007 Indie
2013 Arabia Saudyjska, Kuwejt
2014  Filipiny, Liban
2015 Tajlandia, Hongkong

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
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Nasz przepis na sukces od prawie 50 lat
Innowacje, umiędzynarodowienie i zaangażowani pracownicy

Stały wzrost w oparciu o własne siły, 
tak brzmi motto dalszego rozwoju 
naszego przedsiębiorstwa. Dlatego 
nieustannie pracujemy nad tym, 
by rozszerzać ofertę naszych usług 
i zwiększać nasze możliwości produk
cyjne. Rozbudowując istniejące centra 
logistyczne oraz zakładając nowe spółki 
i centra w innych krajach, zwiększamy 
naszą lokalną obecność na rynkach 
całego świata. Dążymy do tego, by 
w przyszłości być jeszcze bliżej naszych 
klientów na całym świecie oraz obsłu
giwać ich jeszcze szybciej i jeszcze 
lepiej.

Nasi pracownicy na całym świecie, ich 
wkład i kompetencje to właściwy kapi
tał naszej firmy. To ich wysoka motywa
cja i wyjątkowy duch zespołowy PERI, 
ich nastawienie na klienta i codzienne 
wyczucie jego faktycznych potrzeb 
sprawiają, że od momentu założenia 
PERI odnosi tyle sukcesów.

„Ogromna siła innowacji oraz wcześnie rozpoczęta ekspansja między

narodowa to klucz do sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Stoi za nim 

około 7700 pracowników, którzy dbają o najlepsze indywidualne 

rozwiązania dla naszych klientów.“

rok
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Satysfakcja klienta – nasz najważniejszy produkt
Kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy

Zadowoleni klienci to nasz nadrzędny 
cel – na nim skupiamy się w całej 
naszej działalności, koncentrując się 
na uzyskaniu korzyści dla Państwa. 
Pragniemy, aby źródłem bezpośrednich 
zysków dla naszych klientów były nie 
tylko oferowane przez nas produkty 
i usługi, ale przede wszystkim, aby 
współpraca z nami sprzyjała uzyskaniu 
przewagi konkurencyjnej – zarówno 
pod względem technologii, jak 
i kosztów.

Ponieważ dobrze znamy naszych klien
tów, ich codzienny wysiłek oraz twarde 
warunki konkurencji, staramy się, aby 
nasze produkty i usługi rozwiązywały 
problemy, ułatwiały i przyspieszały 
wykonywanie robót, poprawiały bezpie
czeństwo, a przede wszystkim przyczy
niały się do zmniejszenia nakładów 
czasu i kosztów. Ponad 1300 inżynie
rów PERI na całym świecie codziennie 
opracowuje propozycje rozwiązań oraz 
projekty technologiczne dla naszych 
klientów. Nierzadko jako rezultat takich 
indywidualnych rozwiązań powstają 
nowe produkty i kolejne usługi. Jedno
cześnie dział badań PERI nieustannie 
opracowuje innowacyjne technologie 
i produkty, spełniające wymagania 
klientów na całym świecie.

Jako niezawodny partner z pełnym 
zaangażowaniem pracujemy nad tym, 
by wspólnie z klientem realizować naj
lepsze i najbardziej opłacalne w danym 
projekcie koncepcje deskowań i ruszto
wań – tym samym trwale podnosząc 
Państwa konkurencyjność.

Istotny element przyczyniający się do zadowolenia naszych klientów: cena wykonania PERI

Podczas projektowania każdego produktu i w każdym rozwiązaniu technologicznym nasi inżynierowie uwzględniają 
całkowity koszt materiałów i czasu pracy – nazywany to „ceną wykonania“. Jeśli bowiem można zaoszczędzić materiał 
oraz skrócić czas projektowania, wykonywania robót, użycia żurawia i maszyn budowlanych, to inwestycja szybko się 
amortyzuje, a cena staje się pojęciem względnym.
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Produkty i systemy, które sprawdzają się na rynku
Innowacyjna technika deskowań i rusztowań,  
wyznaczająca nowe standardy

Podstawowym celem naszych innowa
cji jest szybsze i bezpieczniejsze wyko
nywanie robót budowlanych. Dlatego 
produkty PERI są skonstruowane w 
taki sposób, aby użytkownikom oraz 
przedsiębiorcom przynosić korzyści 
w postaci łatwiejszej obsługi urządzeń, 
większego bezpieczeństwa oraz 
oszczędności kosztów i robocizny.

Największy nacisk kładziemy przy tym 
na zminimalizowanie liczby poszczegól
nych elementów systemowych, gdyż 
codziennie przynosi to wymierne 
korzyści – każde zadanie jest realizowa
ne szybciej i łatwiej, zmniejsza się 
nakład logistyczny, nie traci się czasu 
na odnalezienie  na placu budowy wła
ściwego materiału. 

Innowacyjna konstrukcja, inteligentna 
mechanika, wysoka jakość i długa 
żywotność to kolejne priorytety dla 
konstruktorów PERI. 

W miarę możliwości opracowujemy 
nasze systemy pod kątem jak najszer
szego spektrum zastosowań. Dzięki 
temu można maksymalnie wykorzystać 
materiał i uniknąć przechowywania nie
potrzebnych urządzeń. W razie potrze
by wykorzystujemy elementy systemo
we przy zastosowaniach specjalnych, 
co pozwala zrezygnować z kosztow
nych konstrukcji produkowanych tylko 
dla wymagań jednego projektu. W ten 
sposób rozwiązania PERI są bardziej 
ekonomiczne i często zwiększają opła
calność przebiegu robót budowlanych.

Dowodami na słuszność naszego 
postępowania są innowacje wyznacza
jące rynkowe standardy i ugruntowana 
pozycja systemów PERI na całym 
świecie.

Dźwigar deskowaniowy GT 24
Dźwigar deskowaniowy GT 24 to pierwsza, histo
ryczna innowacja wprowadzona przez PERI. Do 
dziś przekonuje użytkowników swoją wysoką 
nośnością i uniwersalnym zastosowaniem.

PERI UP Flex
Wprowadzając na rynek uniwersalne rusztowanie 
PERI UP Flex, PERI zainaugurowało swoją dzia
łalność w sektorze rusztowań.

TRIO
Uniwersalny system deskowań ściennych TRIO 
pozwala na szybkie wykonywanie ścian dzięki 
niewielkiej liczbie elementów składowych.

VARIOKIT
Dla budownictwa tunelowego, mostowego 
i wysokiego PERI opracowało inżynieryjny 
zestaw konstrukcyjny VARIOKIT, składający się 
z dzierżawnych elementów systemowych.

ACS
System samoczynnego wspinania ACS z napę
dem hydraulicznym umożliwia przestawianie 
deskowania na kolejne kondygnacje w każdych 
warunkach atmosferycznych, bez użycia żurawia.

MAXIMO
Innowacyjny system jednostronnie obsługiwa
nych ściągów deskowania ściennego MAXIMO 
przyczynia się do zmniejszenia nakładów robo
czych i pozwala uzyskać lepszą jakość powierzch
ni betonu.

Wybrane innowacje wprowadzone przez PERI

1969
Drewniany dźwigar kratowy T 70V

1972
Pomost roboczy z wózkiem KGF 240

1984
Dźwigar deskowaniowy GT 24
Pomost SKS do jednostronnego deskowania

2015
Deskowanie uniwersalne DUO

2016
Deskowanie ogrzewane MAXIMO MXH
Rusztowanie fasadowe PERI UP Easy
Deskowanie stropowe SKYMAX
Deskowanie samoczynnego wspinania ACS 
Core 400
Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny ALPHAKIT

2010
Stół stropowy VARIODECK
Wieża wysokonośna VARIOKIT
Stalowe podpory stropowe PEP Ergo
Deskowanie UNO do budownictwa monolitycznego

2013
System wsporników MAXIMO MXK
Lekkie osłony LPS
Pomosty SCS do jednostronnego deskowania
Wózek nawisowy / kratownica VARIOKIT
Deskowanie samoczynnego wspinania ACS 
Core 200

2005 
Deskowanie ścienne RUNDFLEX Plus
Szynowy system wspinania RCS

2007
Inżynieryjny zestaw konstrukcyjny VARIOKIT

2008
Deskowanie stropowe GRIDFLEX
Rusztowanie przemysłowe PERI UP Flex
Deskowanie ścienne MAXIMO

1995
Stalowe podpory stropowe PEP
Wstawka szybowa TRIO
Deskowanie słupów VARIO QUATTRO
Oprogramowanie PERI CAD do projektowania 
technologicznego

1998
Rusztowanie ramowe PERI UP T 72
Rusztowanie modułowe PERI UP Rosett

1985
Deskowanie ramowe TRIO

1989
System samoczynnego wspinania ACS
Aluminiowe deskowanie stropowe SKYDECK
Aluminiowe podpory stropowe MULTIPROP
Oprogramowanie PERI ELPOS do projektowania 
technologicznego

„Opracowujemy nowe produkty do zastosowań, w których dostrzegamy  

przyszłościowy potencjał racjonalizacyjny. W ten sposób powstają efektywne 

urządzenia systemowe z praktycznymi rozwiązaniami, które później przez wiele 

lat stosowane są z sukcesem na rynku.“
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Innowacje dopasowane do wymagań klientów
Komfort użytkowania na pierwszym miejscu

Deskowanie uniwersalne DUO to pod 
wieloma względami typowy produkt 
PERI. Typowy dlatego, że uwzględnio-
no w nim wymagania klientów z róż-
nych rynków, żądających wyjątkowo 
lekkiego i łatwego w obsłudze desko-
wania o uniwersalnym zastosowaniu. 
Konstruując deskowanie z wytrzymałe-
go technopolimeru – które do montażu 
praktycznie nie wymaga narzędzi, 
a ponadto może być wykorzystywane 
do wykonywania ścian, fundamentów, 
słupów i stropów – po raz kolejny 
wysz liśmy naprzeciw oczekiwaniom 
klientów z wyjątkową innowacją.

Innowacje w technice rusztowań

Opracowując nowoczesny system rusz-
towań, chcieliśmy połączyć szybkość 
montażu rusztowania przestrzennego 
z uniwersalnością rusztowania moduło-
wego, spełniając przy tym zarówno dzi-
siejsze, jak i przyszłe wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa.

Dział badań PERI od kilku lat skupia się 
na możliwościach zastosowania pro-
duktów z polimerów. Cała aktywność 
rozwojowa jest przy tym skierowana 
na konkretne wykorzystanie polimerów 
w produkcji deskowań i rusztowań. 
Od 1995 r. sprawdza się np. listwa 
zębata dźwigara podłużnego SKY-
DECK, wykonana z technicznego two-
rzywa sztucznego. W naszej ofercie od 
pewnego czasu znajdują się również 
proste kątowniki zastawcze oraz inne 
elementy osprzętu z tego tworzywa.

Zastosowanie najróżniejszych tworzyw 
nie jest dla nas niczym nowym. Byli-
śmy jednym z pierwszych producen-
tów stawiających na aluminium w tech-
nice deskowań i rusztowań. Pomimo 
początkowych wątpliwości rynku obec-
nie materiał ten, dzięki swoim licznym 
zaletom, stał się niezastąpiony.

Tak powstał system PERI UP Easy 
z wyjątkową ramą, która oferuje naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki 
rozecie rusztowanie fasadowe jest 
kompatybilne z rusztowaniem moduło-
wym PERI UP Flex. Daje to szersze 
możliwości zastosowania w przypadku 
bardziej skomplikowanych zadań rusz-
towaniowych.
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Pierwszorzędna jakość to standard PERI
Wartość, na której można polegać

Naszym celem jest produkowanie 
i dostarczanie urządzeń zawsze o naj-
wyższej jakości. Nieustannie inwestuje-
my w najnowocześniejsze technologie 
produkcji i procedury gwarancji jakości, 
gdyż chcemy być coraz lepsi. Już na 
etapie rozwoju produktu nasze elemen-
ty konstrukcyjne poddawane są najróż-
niejszym testom, co pozwala osiągnąć 
optymalny rezultat w produkcji seryj-
nej. Poszczególne elementy konstruk-
cyjne przechodzą m.in. badania trwało-
ści w kąpieli solankowej, a także bada-
nia wytrzymałości na skręcanie. Dzięki 
temu mamy pewność, że systemy 
PERI sprawdzą się w trudnych warun-
kach budowy i będą niezawodne.

„Rozwój, produkcja i gwarancja jakości są u nas na porządku dziennym. 

Wysoce wykwalifikowani pracownicy i nowoczesne technologie produkcji 

oraz kontroli jakości zapewniają długą żywotność naszych produktów.“

Również rezultat produkcji trafia na 
stanowisko badawcze. Nasze spostrze-
żenia wykorzystujemy do kolejnych 
ulepszeń. Dla deskowania ramowego 
MAXIMO na przykład opracowaliśmy 
i wypróbowaliśmy w procesie produk-
cji dodatkową powłokę uszczelniającą, 
aktywnie chroniącą elementy przed 
korozją. Dzięki temu nasze innowacyj-
ne deskowanie ścienne stało się jesz-
cze trwalsze.

W procesie rozwoju i produkcji PERI stosuje 
m.in. badania wytrzymałościowe, testy trwałości
oraz regularne kontrole jakości. Certyfikaty 
zewnętrznych instytucji badawczych potwierdza-
ją wysoką jakość produktów PERI.

Cały proces późniejszej produkcji seryj-
nej podlega szczegółowej kontroli jako-
ści, jasno zdefiniowanej normami i udo-
kumentowanej stosownymi certyfikata-
mi – począwszy od zakupu surowców 
po dostawę produktów. W ten sposób 
dbamy o przyrzeczoną jakość syste-
mów deskowań i rusztowań PERI.
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Zasada zrównoważonego rozwoju oraz 
świadomość długofalowego wpływu 
ekologicznego i ekonomicznego zajmu-
ją wysoką pozycję wśród działań nasze-
go przedsiębiorstwa. Już na etapie roz-
woju produktów planowane jest jak 
najlepsze wykorzystanie materiału, 
a zoptymalizowana pod kątem obciążeń 
konstrukcja systemów i elementów 
systemowych PERI przyczynia się 
do jego oszczędnego zużycia. Dobór 
i pozyskiwanie surowców przebiega 
w PERI zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju ekologicznego. Dlatego 
drewno wykorzystywane do produkcji 
płyt ze sklejki pochodzi przeważnie 
z certyfikowanych obszarów leśnych. 
Stosowane przez nas procesy pozyski-
wania surowców są objęte systemem 
zarządzania jakością, ponadto uwzględ-
niamy oraz optymalizujemy aktualne 
i przyszłe koszty ekologiczne. Nato-
miast tradycja zastępowania niebez-
piecznych i szkodliwych środków 
pomocniczych jest kontynuowana 
w PERI już od dziesięcioleci.

Nowe technologie i efektywne procesy 
produkcyjne gwarantują oszczędne 
wykorzystanie surowców i najlepszą 
jakość produktów. Wysoka jakość 
z kolei przyczynia się do długiej żywot-
ności systemów PERI, co w konse-
kwencji ma pozytywny wpływ na 
wykorzystanie zasobów. Jeśli mimo to 
codzienna eksploatacja materiału PERI 
spowoduje jego uszkodzenie, można 
zlecić jego fachową naprawę w jednym 
z naszych centrów logistycznych. Rów-
nież logistyka dostaw i prac na budo-
wie została zoptymalizowana pod 
względem wielkości transportu i jego 
przebiegu. Strategiczne rozmieszczenie 
centrów logistycznych pozwala na skró-
cenie czasu dostawy, a transporty są 
systematycznie optymalizowane dzięki 
inteligentnym sieciom logistycznym.

Będąc rodzinnym przedsiębiorstwem, 
z zasady działamy w myśl zrównoważo-
nego rozwoju. Działalność z uwzględ-
nieniem zagadnień, które będą aktual-
ne w przyszłości, oparta na ekonomicz-
nej, społecznej i ekologicznej zasadzie 
zrównoważonego rozwoju, jest od 
zawsze podstawą strategii PERI. 
Zarząd PERI rozpatruje przy tym per-
spektywicznie wszystkie zagadnienia 
i odpowiednio planuje długoterminową 
strategię firmy – począwszy od zakłada-
nia nowych centrów logistycznych 
PERI, przez kształcenie i szkolenie pra-
cowników, aż po strategiczne pozyski-
wanie nowych rynków i obszarów dzia-
łalności.

Zasada zrównoważonego rozwoju
Odpowiedzialność wyrażona w działaniu

Symbol zrównoważonych działań PERI: wióry drewniane, pochodzące z odpadów przy produkcji dźwigarów, 
wykorzystywane są jako paliwo w elektrowni na biomasę w centrali w Weissenhorn. Elektrownia wytwarza 
ciepło i prąd dla całego zakładu oraz pobliskich gospodarstw domowych.  

Konstrukcja podpory MULTIPROP jest przykła-
dem optymalnego wykorzystania materiału. 
Przemyślane ukształtowanie przyczynia się 
do jej wysokiej nośności przy minimalnym zuży-
ciu materiału.

Systemy PERI zaprojektowano tak, aby miały 
długą żywotność. W przypadku deskowań ramo-
wych nawet mocno uszkodzone elementy po 
wykonaniu napraw i wymianie poszycia na nowe 
można jeszcze wielokrotnie wykorzystać.

Elementy konstrukcyjne deskowania uniwersal-
nego DUO są formowane wtryskowo z polimeru 
technicznego. W procesie produkcji nie powstają 
odpady, gdyż 100% zużytego materiału można 
wykorzystać ponownie.
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Doradztwo techniczne na najwyższym poziomie
Wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie 
indywidualnych rozwiązań

Inżynierowie PERI zajmują się projekto-
waniem oraz wymiarowaniem desko-
wań i rusztowań z uwzględnieniem 
wymagań technicznych, warunków 
zastosowania i indywidualnych potrzeb 
klientów. Tak powstają zoptymalizowa-
ne rozwiązania dla każdego zadania 
projektowego – często już w trakcie 
fazy ofertowania. Ponadto PERI udo-
stępnia niezbędną dokumentację tech-
niczną – począwszy od rysunków tech-
nologicznych aż po weryfikowalne obli-
czenia statyczne. Celem inżynierów 
PERI zawsze jest optymalizacja proce-
su oraz skrócenie czasu realizacji pro-
jektu i obniżenie kosztów.

W tym kontekście zajmujemy się też 
technologią Building Information Mode-
ling (BIM). W trakcie planowania i reali-
zacji projektu wykorzystujemy systemy 
zarządzania informacjami o budowie, 
które umożliwiają komunikację zarów-
no na poziomie poszczególnych cen-
trów logistycznych, jak i całego przed-
siębiorstwa. Celem wszystkich innowa-
cji PERI jest całkowita integracja roz-
wiązań deskowań i rusztowań z przy-
szłymi symulacjami BIM. Nasi inżynie-
rowie chcieliby w przyszłości wspólnie 
z klientami w pełni wykorzystać możli-
wości 5-wymiarowego planowania 
realizacji projektu.

Wysokie kompetencje międzynarodo-
wego działu technologicznego PERI 
osiągamy poprzez intensywną współ-
pracę, wymianę doświadczeń i usta-
wiczne kształcenie naszych inżynierów 
na całym świecie. Dzięki temu mamy 
pewność, że know-how naszego przed-
siębiorstwa, a także doświadczenie 
zdobyte na arenie międzynarodowej, 
przynoszą korzyści każdemu z naszych 
klientów w każdym projekcie – nieza-
leżnie od jego wielkości.

„Nasi inżynierowie przez cały czas skupiają się na procesach umożliwiających 

optymalizację przebiegu robót budowlanych. Oprócz wymagań technicznych 

zawsze uwzględniają kwestie bezpieczeństwa i opłacalności przy realizacji 

projektu.“
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Wybrane usługi PERI oferowane na różnych etapach projektu

Usługi PERI są dopasowane do etapów realizacji projektu po stronie klienta. Na każdym etapie oferujemy usługi w zakresie deskowań i rusztowań, 
które przynoszą naszym klientom korzyści ekonomiczne i pozwalają się wyróżnić spośród konkurencji. Niezależnie od rozmiarów przedsięwzięcia, 
nasi klienci zawsze mogą liczyć na fachowe, terminowe i bezpośrednie wsparcie doradcy PERI.

Rozwiązania, które przynoszą korzyści
Niezawodne doradztwo we wszystkich fazach projektu

„Nasze usługi są dopasowane do etapów realizacji projektu u klienta. 

Przynoszą korzyści zarówno na dużych, jak i małych placach budowy.“

Faza ofertowania

Usługi doradcze PERI
■■ Analiza wymagań wykonawcy
■■ Propozycje rozwiązań z uwzględ-
nieniem materiału dostępnego 
u klienta oraz opcji kupna lub 
dzierżawy
■■ Opis świadczonych usług

Przygotowanie produkcji

Usługi inżynieryjne PERI
■■ Projekt oferty i plan realizacji 
projektu
■■ 3-wymiarowe / 5-wymiarowe 
projektowanie technologiczne 
z symulacją przebiegu robót
■■ Weryfikowalne obliczenia sta-
tyczne
■■ Zestawienia elementów
■■ Dokumentacja szkoleniowa

Faza realizacji projektu

Usługi projektowe PERI
■■ Całodobowa obecność dzięki 
myPERI
■■ Codzienne raporty z budowy
■■ Pierwomontaż deskowania
■■ Transport materiału
■■ Wsparcie instruktora
■■ Koordynacja budowy
■■ Logistyka
■■ Controlling
■■ Kontrola jakości

Zakończenie budowy

Usługi PERI
■■ Dostęp do faktur przez myPERI
■■ Serwis dzierżawny MS Plus
■■ Naprawa materiału klienta

PERI oferuje szeroką gamę usług 
w zakresie wsparcia projektów, 
począwszy od studium wykonalności 
w przypadku szczególnie wymagają-
cych projektów, przez dzierżawę mate-
riału w okresach szczytowego zapo-
trzebowania, aż po czyszczenie i napra-
wę materiału klienta. Rozbudowana 
sieć centrów logistycznych umożliwia 
szybki dostęp do materiału niezależnie 
od rodzaju projektu. Oferujemy możli-
wość dzierżawy naszych urządzeń sys-
temowych w ramach ekonomicznej 
opcji pokrywania szczytowego zapo-
trzebowania lub w razie specjalnych 
zadań projektowych.

Nasi instruktorzy w razie potrzeby 
dbają o to, by rozwiązania PERI były 
wydajnie wykorzystywane na budowie. 
Ponadto wspieramy procesy kontrolne 
po stronie klienta, gwarantując przej-
rzystość rozliczeń i fakturowania świad-
czonych przez PERI usług. W przypad-
ku dużych projektów budowlanych 
wyznaczamy kierowników projektu 
PERI, którzy pomagają dostosować ilo-
ści materiału do faktycznych wymagań, 
doprowadzając do idealnej równowagi 
ekonomicznej między potencjałem 
materiału a kosztami.

Najważniejszą osobą kontaktową dla 
naszych klientów jest osobisty doradca. 
Gromadzi on wszystkie informacje na 
temat wymagań klienta i z odpowie-
dzialnymi za daną dziedzinę specjalista-
mi opracowuje pakiet usług dopasowa-
nych idealnie do potrzeb konkretnego 
projektu.
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Nasza wiedza i doświadczenie dla Państwa
Wsparcie w praktyce

Swoją wiedzą i wieloletnim doświad-
czeniem chętnie dzielimy się z naszymi 
klientami. W centrach wystawowych 
na całym świecie regularnie prezentu-
jemy nowości PERI, a także aktualnie 
dostępne w ofercie urządzenia syste-
mowe. Organizujemy wykłady, warsz-
taty i szkolenia, podczas których prze-
kazujemy szczegółową wiedzę na 
temat naszych produktów, uczymy 
ich obsługi, a także udzielamy praktycz-
nych porad i wskazówek. Dzięki temu 
użytkownicy dowiadują się, jak wydaj-
nie i bezpiecznie stosować rozwiązania 
PERI na placu budowy, również pod 
presją czasu.

Ponadto oferujemy możliwości dosko-
nalenia zawodowego, opracowane spe-
cjalnie pod kątem zadań związanych 
z przygotowaniem produkcji i kierowa-
niem budową. Są to na przykład szkole-
nia z PERI CAD w zakresie profesjonal-
nego projektowania deskowań, a także 
wykłady poświęcone obowiązującym 
regulacjom i normom. 

Tradycją stały się też w PERI Dni Przed-
siębiorcy, stanowiące okazję do prze-
dyskutowania aktualnych tematów 
w branży i wymiany doświadczeń.

„Znamy nie tylko każdy szczegół naszych produktów, lecz również 

obowiązujące normy i przepisy. W centrach szkoleniowych PERI 

na całym świecie dzielimy się tą wiedzą z użytkownikami.“

Postrzegamy to jako nasz wkład 
w aktywną wymianę wiedzy i doś-
wiadczenia między wszystkimi, którzy 
codziennie korzystają z oferowanej 
przez nas techniki deskowań i ruszto-
wań. Tego rodzaju działania są dla nas 
najlepszym sposobem świadczenia 
usług klientom.
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Otwartość na nowości, odwaga 
do przeprowadzania zmian, 
niezawodność. Tego możecie 
Państwo oczekiwać od PERI 
również w przyszłości.

Państwa partner także w przyszłych wyzwaniach
PERI – na nas można polegać
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Kompetencja PERI – z perspektywą
Kreatywność i wizjonerstwo

Wspieranie naszych klientów i towarzy-
szenie im przy realizacji wyjątkowych 
zadań to nasza codzienność: jesteśmy 
z nimi w trakcie wykonywania obiektów 
o futurystycznych kształtach, na olbrzy-
mich placach budowy, gdzie logistyka 
stanowi prawdziwe wyzwanie, przy 
wznoszeniu budowli o skomplikowanym 
ustroju statycznym, wymagających pro-
jektach mostowych i tunelowych oraz 
pracochłonnych modernizacjach. Nasz 
dom to plac budowy – niezależnie od 
jego położenia na mapie świata.

Jesteśmy odpowiednio wyposażeni, 
aby sprostać tym wszystkim zadaniom: 
zajmujemy się technologią betonu, 
badaniami materiałów i różnego rodza-
ju tworzyw, nowatorskimi metodami 
produkcji oraz innowacyjnymi rozwiąza-
niami dotyczącymi ochrony powierzch-
ni. Korzystamy z najnowocześniejszych 
metod przetwarzania danych, aktywnie 
wspieramy zagadnienia typu BIM 
i tworzymy praktyczne rozwiązania 
oprogramowania oraz narzędzi cyfro-
wych, które pomagają przyspieszyć 
i ułatwić procesy powiązane z desko-
waniami i rusztowaniami. To dla Pań-
stwa PERI trzyma rękę na pulsie czasu.

„Mamy ambicję zajmowania zawsze czołowej pozycji, aby również 

nasi klienci mogli się tam znaleźć. Właśnie dlatego koncentrujemy się 

na innowacyjności i najwyższym poziomie obsługi klienta.“

Już teraz możemy obiecać, że również 
w przyszłości będziemy Państwu słu-
żyć jako niezawodny partner, pomocny 
przy realizacji ambitnych zadań budow-
lanych. 

Buduj swój projekt na pewnym 
fundamencie – wybieraj PERI – 
teraz i w przyszłości!
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Deskowania ścienne

były dawniej wykonywane przez cieśli 
z desek i krawędziaków. Z takich form 
wykształciły się systemy modułowe 
o długim okresie użytkowania i różno
rodnych możliwościach zastosowania. 
Ze względu na konstrukcję wyróżnia 
się deskowania ścienne dźwigarowe 
i ramowe.

W dźwigarowych deskowaniach ścien
nych poszycie deskowania opiera się 
na dźwigarach, a funkcję rygli pełnią 
stalowe profile. Tego typu deskowania 
mogą być indywidualnie dopasowane 
do skomplikowanych kształtów i dużych 
obciążeń. Zwłaszcza obiekty z betonu 
architektonicznego, podlegające wyso
kim wymaganiom w zakresie wykoń
czenia powierzchni i układu ściągów 

można efektywnie wykonać często 
tylko za pomocą dźwigarowego desko
wania ściennego.

Deskowania ramowe wykonane są 
ze stali lub aluminium i składają się 
z mniejszej liczby elementów. Stałe 
rozmiary płyt z poszyciem, elementy 
systemowe połączeń i zastawek, 
a także inne przystosowane do wyma
gań placu budowy rozwiązania szcze
gółowe umożliwiają szybkie zadesko
wanie dużych powierzchni. Możliwość 
przestawiania żurawiem większych jed
nostek dodatkowo przyspiesza roboty 
deskowaniowe.
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Deskowanie ramowe MAXIMO
Wyjątkowa opłacalność oraz doskonała powierzchnia betonu 
dzięki technologii ściągów MX

Deskowania ścienne

■■ Uniwersalne deskowanie ramowe o minimalnym nakładzie robocizny, kompatybilne z deskowaniem ramowym TRIO
■■ Płyty o wysokości do 3,30 m i szerokości do 2,40 m (w wariancie standardowym)
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²
■■ Jednostronnie obsługiwany ściąg MX ustalający grubość ściany w zakresie od 15 cm do 60 cm (z możliwością regulacji)
■■ Przy grubszych ścianach – ściąg DW
■■ Zamek BFD do łączenia, licowania i uszczelniania styków płyt – włącznie z kompensacjami do 10 cm
■■ Do 40% mniejsze zapotrzebowanie na ściągi w porównaniu z tradycyjnymi systemami
■■ Wszystkie otwory na ściągi zawsze w użyciu, brak konieczności zamykania niewykorzystanych otworów
■■ Łatwe czyszczenie dzięki powłoce proszkowej; lepsza ochrona przed korozją w wyniku konserwacji wewnętrznych 
powierzchni profili

Opracowana przez PERI technologia 
jednostronnie obsługiwanych ściągów 
zdecydowanie przyspiesza prace 
deskowaniowe. MAXIMO jest znacznie 
szybsze w montażu niż konwencjonal
ne deskowania ramowe, pomimo 
skromnych wymagań w zakresie liczeb
ności ekipy ciesielskiej. Innowacyjna 
technologia ściągów oraz zoptymalizo
wana liczba otworów na ściągi zmniej
szają nakłady robocze nawet o 50%. 
Centralne rozmieszczenie ściągów 
zapewnia regularny odcisk w licu beto
nu, zarówno w kierunku pionowym, 
jak i poziomym.

Modułowy system MXK składa się z lekkich, mon
towanych z wyprzedzeniem elementów konstruk
cyjnych. Montaż odbywa się na poziomie terenu, 
ręcznie.

MAXIMO jest wykorzystywane przede wszystkim 
w budownictwie wielokondygnacyjnym i przemy
słowym. System oparty jest na przejrzystym 
module płyt, wynoszącym 30 cm.

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

■■ MAXIMO 300 / MAXIMO 360
Płyty o wysokości do 3,00 m lub  
3,60 m (z systemem ściągów MX 18, 
niedostępne w dzierżawie)

■■ Platforma MXP
System platform, zapewniający mak
symalne bezpieczeństwo użytkowa
nia deskowań ramowych MAXIMO 
i TRIO

Rozszerzony asortyment

■■ Element grzewczy MXH MAXIMO
Element grzewczy, kompatybilny 
z systemem MAXIMO, ułatwiający 
betonowanie w chłodniejszych stre
fach klimatycznych; wysoka opłacal
ność dzięki szerszym możliwościom 
zastosowania deskowania systemo
wego

■■ System wsporników MXK
Modułowy system pomostów 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

Szybszy montaż
Dzięki technologii jednostronnie obsłu
giwanych ściągów bez rurek dystanso
wych i stożków

Mniej ściągów
Dzięki zoptymalizowanemu układowi 
otworów na ściągi w płytach

Lepsza powierzchnia betonu
Dzięki uporządkowanemu układowi 
odcisków płyt i otworów po ściągach

Innowacyjny ściąg MX jest obsługiwany jedno
stronnie i nie wymaga rurek dystansowych ani 
stożków. Technologia ta pozwala zaoszczędzić 
materiał i nakłady robocze.

Grubość ściany można ustawić przy pomocy 
zawleczki na ściągu. Typowe grubości ścian 
oznaczone są tłoczeniami.
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Deskowanie ramowe TRIO
Sprawdzone, uniwersalne deskowanie ramowe 
z tylko jednym łącznikiem

Deskowania ścienne

■■ Wszechstronne deskowanie ramowe umożliwiające szybkie wykonywanie 
robót, kompatybilne z deskowaniem ramowym MAXIMO
■■ Płyty o wysokości do 3,30 m i szerokości do 2,40 m (w wariancie standar
dowym)
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²
■■ Możliwość stosowania ściągów DW 15 lub DW 20
■■ Zamek BFD do łączenia, licowania i uszczelniania styków płyt – włącznie 
z kompensacjami do 10 cm
■■ Łatwe czyszczenie dzięki powłoce proszkowej

TRIO to uniwersalny system deskowań 
przeznaczony do wszystkich rodzajów 
budownictwa, w których liczy się jak 
najkrótszy czas zaformowania z uży
ciem tradycyjnych ściągów DW. Dzięki 
zamkowi BFD, stosowanemu do nie
malże wszystkich rodzajów połączeń, 
oraz innym praktycznym rozwiązaniom 
systemowym TRIO sprawdziło się na 
niezliczonych placach budowy na całym 
świecie. System jest kompatybilny z 
kolejną wersją deskowania ramowego, 
udoskonalonym MAXIMO. Wiele ele
mentów osprzętu, jak np. zamek BFD 
lub system wsporników MXK, można 
stosować w obu systemach.

Zamek BFD można obsługiwać jedną ręką. 
Łączy, licuje i uszczelnia styki płyt w wyniku jed
nej prostej czynności.

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

System pomostów złożony z pomostu roboczego, 
drabiny wejściowej i barier zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości zapewnia maksymalny 
poziom bezpieczeństwa.

Wstawka szybowa TRIO pozwala szybko przesta
wiać całe jednostki deskowania wewnętrznego 
szybu. Luz podczas rozdeskowania wynosi 30 mm 
z każdej strony.

Niewielka liczba różnych elementów sprawia, że 
deskowanie przy użyciu TRIO jest łatwe i szybkie – 
zarówno w przypadku domów jednorodzinnych, 
jak i dużych projektów.

Rozszerzony asortyment

■■ TRIO Aluminium
Lekkie deskowanie do robót bez uży
cia żurawia, wyróżnia się żółtą powło
ką proszkową

■■ TRIO Struktur
Płyty TRIO z dowolnym poszyciem 
spełniającym specjalne wymagania 
dotyczące powierzchni betonu – 
dostarczane w postaci zmontowanej

Łatwe łączenie płyt
Dzięki tylko jednemu łącznikowi – 
zamkowi BFD

Szybkie wykonywanie robót
Niewielka liczba płyt o różnej szeroko
ści, możliwość ustawiania płyt pionowo 
i poziomo

Deskowanie dużych powierzchni
Płyty standardowe o wymiarach do 
3,30 m x 2,40 m – idealnie równa 
powierzchnia i tylko dwa poziomy 
ściągów
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Deskowanie ramowe DOMINO
Kompaktowe deskowanie ścienne do budownictwa 
kubaturowego i podziemnego

Deskowania ścienne

■■ Lekkie deskowanie ramowe do różnych zastosowań, w wariancie 
 aluminiowym możliwy montaż bez użycia żurawia
■■ Płyty o wysokości do 2,75 m i szerokości do 1,00 m (w wariancie 
 standardowym)
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 60 kN/m²
■■ Zamek DRS łączy, licuje i uszczelnia styki płyt
■■ Zamek klinowy DKS ułatwia łączenie płyt w obszarze fundamentów 
przy mniejszych obciążeniach

DOMINO to lekkie deskowanie ramo
we o kompaktowych wymiarach, 
z możliwością przestawiania żurawiem. 
Najlepiej sprawdza się w budownictwie 
mieszkaniowym i podziemnym, a także 
podczas modernizacji budowli. Dzięki 
cofniętym otworom na ściągi pozwala 
na szybkie i łatwe deskowanie funda
mentów kielichowych, ścian podokien
nych oraz podciągów. W przypadku 
braku żurawia stosuje się wariant alu
miniowy deskowania DOMINO. Zamek 
DRS łączy, licuje i uszczelnia styki płyt.

Łatwa obsługa
Mały format i niewielki ciężar płyt – 
 szczególnie w przypadku wariantu 
aluminiowego

Doskonałe do fundamentów
Cofnięte otwory na ściągi oraz odpowied
ni osprzęt

Szybkie łączenie płyt
Jeden element do wszystkich połączeń – 
zamek DRS

Rozszerzony asortyment

■■ Wariant aluminiowy DOMINO
Lekkie płyty aluminiowe, łatwo roz
poznawalne dzięki żółtej powłoce 
proszkowej

■■ DOMINO 150 | 250 | 300
Płyty o wysokości 1,50 m, 2,50 m lub 
3,00 m do szerszego zakresu zasto
sowań

Problematyczne miejsca (np. ściągi blisko ziemi 
w przypadku fundamentów) można ominąć dzięki 
cofniętym otworom na ściągi.

Płyty DOMINO są też dostępne w wariancie alu
miniowym. Od czerwonych płyt stalowych odróż
nia je powłoka proszkowa w kolorze żółtym.

DOMINO to wytrzymałe deskowanie ścienne do 
budownictwa kubaturowego i podziemnego. Jest 
szczególnie przystosowane do deskowania funda
mentów. 
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0,
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 m

1,50 m
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75
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Deskowanie ramowe LIWA
Proste i lekkie deskowanie stalowe ze specjalnym 
rozwiązaniem naroży

Deskowania ścienne

W systemie LIWA celowo zrezygnowano ze skomplikowane
go wyposażenia na korzyść niskich kosztów inwestycyjnych. 
Liczba standardowych płyt jest niewielka, jednocześnie każda 
płyta jest elementem wielofunkcyjnym z listwą otworową. 
Dzięki temu LIWA umożliwia deskowanie naroży i słupów 
bez elementów specjalnych. Ułatwia to nie tylko proces for
mowania, lecz również przygotowanie produkcji i zarządza
nie magazynem. LIWA to opłacalne rozwiązanie, gdy wyko
nawca decyduje się po raz pierwszy zastosować deskowa
nie systemowe.

Niewielka liczba elementów
Każda standardowa płyta jest jednocześnie elementem 
wielofunkcyjnym

Prosta konstrukcja
Wytrzymałe ramy ze stalowych płaskowników, pokryte 
powłoką proszkową

Nie wymaga żurawia
Niewielki ciężar płyt umożliwia ręczne deskowanie, 
nawet w przypadku płyt o szerokości 75 cm

W ofercie znajduje się również osprzęt zapewnia
jący bezpieczeństwo, np. wsporniki pomostów 
i poręcze.

Zastrzały i wypory montuje się do listew otworo
wych płyt za pomocą łącznika zastrzałów LIWA.

Płyty wielofunkcyjne umożliwiają deskowanie 
słupów o przekrojach do 55 cm x 55 cm w module 
co 5 cm.

■■ Stalowe deskowanie ramowe o prostej, lekkiej konstrukcji z płaskowników 
o wysokości konstrukcyjnej 10 cm
■■ Płyty o wysokości do 3,00 m i szerokości do 75 cm (w wariancie standar
dowym)
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 50 kN/m²
■■ Kompatybilne z systemem ściągów DW 15
■■ Zamek klinowy do standardowych połączeń płyt
■■ Zamek kompensacyjny do kompensacji do 5 cm
■■ Zamek LRS z funkcją licowania

Przy podwyższonych wymaganiach do łączenia 
płyt standardowych oraz kompensacji do 5 cm 
można użyć zamka LRS.
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Dźwigarowe deskowanie ścienne VARIO GT 24
Uniwersalny system deskowań ściennych ze sprawdzonym 
dźwigarem kratowym GT 24

Deskowania ścienne

■■ Uniwersalne deskowanie ścienne składające się z dźwigarów kratowych GT 24, stalowych rygli VSRZ / SRZ / SRU, 
poszycia oraz odpowiednich elementów łączących
■■ Projektowane i montowane zgodnie z wymaganiami projektu
■■ Regulowana wysokość płyt, wyznaczana długością dźwigarów GT 24 (standardowa długość od 0,90 m do 6,00 m 
w odstępach co 30 cm; długości specjalne do 17,80 m)
■■ Regulowana szerokość płyt, wyznaczana długością stalowych rygli SRZ lub SRU
■■ Zminimalizowana liczba dźwigarów dzięki ich wysokiej sztywności i nośności
■■ Konstrukcja dopasowana do specyfiki projektu, możliwe bardzo wysokie dop. parcie mieszanki betonowej
■■ Fasolkowe otwory w stalowych ryglach i łącznikach zapewniające połączenia płyt w 100% odporne na rozciąganie 
i ściskanie oraz szczelność styków płyt

Dźwigarowe deskowanie ścienne 
pozwala na dowolną konfigurację 
poszczególnych elementów konstruk
cyjnych. Dzięki temu VARIO GT 24 
można dopasować do każdej geometrii 
i dowolnych wymagań dotyczących np. 
rozmieszczenia ściągów lub dopusz
czalnego parcia mieszanki betonowej. 
System jest wykorzystywany jako 
deskowanie w budownictwie mieszka
niowym i przemysłowym, a także do 
wykonywania przyczółków mostów, 
ścian oporowych oraz elementów 
z betonu licowego.

Uniwersalne
Możliwość dowolnego rozmieszczenia 
dźwigarów i rygli

Także do betonu licowego
Możliwość dowolnego rozmieszczenia 
ściągów i spoin zgodnie z zaleceniami 
projektu

Bezstopniowa regulacja
Dzięki fasolkowym otworom w ryglach 
oraz łącznikom licującym i uszczelniają
cym styki płyt

Podczas deskowania filarów mostu często 
stosuje się deskowanie VARIO GT 24 na 
pomostach przestawnych.

Płyty VARIO o wysokości 14 m w układzie wielo
kątnym. Wielkowymiarowe płyty poszycia FinPly 
Maxi zapewniają doskonałą jakość powierzchni 
betonu.

Dźwigarowe deskowanie ścienne w połączeniu 
z szynowym systemem wspinania RCS podczas 
budowy trzonów budynku wysokiego.
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Deskowanie łukowe RUNDFLEX
Bezstopniowo i szybko nastawne deskowanie 
łukowe o promieniach od 1,00 m

Deskowania ścienne

■■ Gotowe do użycia elementy deskowania do ścian łukowych o promieniu od 1,00 m
■■ 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 – włącznie z kompensacjami do 10 cm
■■ Kompensacje do 26 cm za pomocą zamka 38

Deskowanie RUNDFLEX oferowane 
jest w postaci gotowych do użycia ele
mentów standardowych, przeznaczo
nych do formowania ścian łukowych. 
Można je szybko nastawiać na każdy 
wymagany promień – bez konieczności 
przebudowy płyt. RUNDFLEX jest 
szczególnie efektywnym rozwiązaniem 
w przypadku budowli o zmiennych pro
mieniach, takich jak np. oczyszczalnie 
ścieków, rampy wjazdowe parkingów 
czy silosy.

Prosty montaż
Przy pomocy gotowych do użycia płyt 
i wypróbowanego zamka BFD

Szybka regulacja
Proste nastawianie za pomocą szablo
nów i trzpieni z samoczyszczącym się 
gwintem sześciokątnym

Wszechstronność
Elastyczna, bezstopniowa regulacja 
wewnętrznego promienia ściany od 
1,00 m

Wymaganą krzywiznę uzyskuje się, regulując 
samoczyszczące trzpienie nastawcze przy pomocy 
klucza zapadkowego z grzechotką.

Pomosty przestawne z deskowaniem RUNDFLEX 
podczas budowy mostu.

Przebudowa deskowania RUNDFLEX do zmieniają
cych się promieni krzywizn jest bardzo szybka 
dzięki regulacji trzpieniami.
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Deskowanie łukowe RUNDFLEX Plus
Wyjątkowo bezpieczne deskowanie łukowe 
do średnic od 2,50 m

Deskowanie łukowe GRV
Do wykonywania budowli okrągłych 
bez ściągów

Deskowania ścienne

■■ Gotowe do użycia elementy 
deskowania do ścian łukowych 
o średnicy od 2,50 m
■■ Płyty o wysokości do 3,60 m 
i szerokości do 2,50 m (łuk 
zewnętrzny)
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki 
betonowej: 60 kN/m²
■■ Połączenia elementów i kom
pensacje do 10 cm za pomocą 
zamka BFD

■■ Deskowanie bez ściągów do 
budowli okrągłych o promieniu 
od 0,90 m, a także mostów 
łukowych
■■ Dopasowany do wymagań 
projektu montaż elementów 
z wykorzystaniem czterech  
różnych rygli przegubowych  
i trzpieniowych
■■ Możliwe przenoszenie sił roz
ciągających do 300 kN

Dzięki kompletnemu systemowi pomo
stów z podestami, poręczami i drabina
mi wejściowymi, deskowanie RUND
FLEX Plus umożliwia wyjątkowo bez
pieczne wykonywanie ścian łukowych. 
Wysoka jakość uzyskiwanych powierz
chni betonu jest efektem montażu 
poszycia od strony ramy. Bezstopniowe 
nastawianie krzywizny RUNDFLEX Plus 
dla promieni od 2,50 m eliminuje kosz
towne przebudowy deskowań.

Wydajna praca
Niewielka liczba trzpieni, łatwe nasta
wianie promieni oraz szybkie łączenie 
i nadstawianie.

Niewielka liczba ściągów
Tylko 0,54 ściągu na 1 m2 powierzchni 
ściany.

Bezpieczna praca
Kompletny system pomostów robo czo
betoniarskich.

W deskowaniu łukowym GRV 
zewnętrzne siły rozciągające oraz 
wewnętrzne siły ściskające są przeno
szone przez rygle w kołowo symetrycz
nym pierścieniu. Dzięki temu system 
umożliwia deskowanie budowli okrą
głych bez użycia ściągów. Zyskuje się 
w ten sposób znaczne oszczędności  
np. przy budowie zbiorników, które 
w przeciwnym razie wymagałyby 
uszczelnienia otworów po ściągach.

Deskowanie bez ściągów
Dzięki zamkniętemu łukowi desko
wania.

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

Uniwersalne zastosowanie
Możliwość deskowania zbiorników oraz 
mostów łukowych i sklepień.

Deskowanie GRV można dopasować do każdego 
promienia. Dzięki ryglom przegubowym GRV moż
liwe jest deskowanie łuków o promieniu nawet 
0,60 m. 

Do wstępnego nastawiania deskowania 
 RUNDFLEX Plus wystarcza kilka trzpieni; regulacja 
jest też możliwa przy zamontowanych pomostach.

Deskowanie łukowe GRV – tutaj w połączeniu 
z ryglami stalowymi, dźwigarami deskowaniowymi 
i rusztowaniem podporowym – może być stoso
wane do deskowania mostów łukowych.

Montaż osprzętu odbywa się na poziomie terenu. 
Nie demontuje się go w celu przestawiania płyt.

W przypadku dużych promieni deskowanie łukowe 
GRV stanowi szczególnie opłacalne rozwiązanie, 
gdy betonowanych jest kilka takich samych budowli 
okrągłych po sobie.

Odpowiednie pomosty, poręcze i drabiny wejściowe 
umożliwiają konstruowanie bezpiecznych pomostów 
roboczobetoniarskich.
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Kozły oporowe SB
Niezawodne betonowanie ścian w deskowaniu 
jednostronnym do wysokości 8,75 m

Zastrzały RS
Kompletny program przy zakresie 
regulacji do 14,00 m

Technika uszczelnień PERI
Niezawodne uszczelnianie otworów na ściągi

Deskowania ścienne

Kozły oporowe SB przeznaczone do 
betonowania jednostronnego przenoszą 
parcie boczne mieszanki betonowej na 
konstrukcję podłoża lub na fundamenty. 
Mogą być stosowane ze wszystkimi 
systemami deskowań ściennych PERI. 
Ponadto kozły oporowe SB mogą pełnić 
funkcję poziomych wsporników wyso
konośnych.

Wszechstronne
Możliwość stosowania ze wszystkimi 
deskowaniami ściennymi PERI oraz 
jako pomosty wysokonośne.

Szybki montaż
Wszystkie potrzebne łączniki są na 
wyposażeniu każdego kozła oporo
wego.

Łatwy transport
Gabaryty poszczególnych części dosto
sowano do wymiarów powierzchni 
ładunkowych ciężarówek i kontenerów.

Systemy uszczelnień DK i SK służą do późniejszego, nie
zawodnego uszczelniania otworów na ściągi. Otwory 
zamyka się za pomocą wklejanych stożków betonowych.

Sprawdzona szczelność
Wodoszczelność, gazoszczelność, odporność ogniowa, 
izolacyjność akustyczna, paroszczelność oraz możliwość 
kontaktu z wodą pitną.

Dostępne w różnych rozmiarach
Szeroka gama stożków i rurek dystansowych do różnych 
średnic ściągów.

Zastrzały RS służą do rektyfikacji deskowań ściennych i słu
powych oraz prefabrykatów, a ponadto przenoszą obciążenia 
wiatrem. Spełniają wymagania dotyczące długiego czasu 
użytkowania, niskich kosztów utrzymania i szybkiej obsługi. 
Mogą też pełnić funkcję rozpór, 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 zastrza
łów i szybkozłącza.

Trwałe
Ocynkowane rury i gwinty zapewniają długotrwałą ochronę 
przed korozją oraz długi okres użytkowania.
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■■ Montage

Deskowania słupów

muszą być przystosowane do wysokiej 
wartości parcia bocznego mieszanki 
betonowej, która jest efektem szybkie
go 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 dźwigary 
deskowaniowe, elementy deskowań 
ramowych lub formy stalowe. 

Istotnym kryterium opłacalności desko
wania słupów jest możliwość łatwego 
i szybkiego dopasowania przekroju oraz 
wysokości przy jak najmniejszym nakła
dzie robocizny i zużyciu elementów 
konstrukcyjnych. Często wykonywana 

jest duża liczba słupów o tym samym 
przekroju, systemy deskowań powinny 
zatem umożliwiać szybkie i łatwe prze
stawianie na kolejne stanowiska 
 robocze bez konieczności prowadzenia 
skomplikowanych czynności montażo
wych. Opracowane rozwiązania syste
mowe pozwalają ponadto spełnić 
wysokie wymagania dotyczące jakości 
i równości lica betonu oraz ostrości 
krawędzi.



56 57

Deskowanie słupów QUATTRO
Kompletne deskowanie przemieszczane 
z zastrzałami i pomostem

Deskowanie słupów RAPID
Najwyższa jakość powierzchni betonu 
i wykończenia krawędzi

Deskowania słupów

■■ 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) umożliwiają 
deskowanie słupów do wysokości 4,50 m w module co 25 cm
■■ Przy nadstawianiu płyty są łączone śrubami z uchem, które służą jedno
cześnie do zaczepienia zawiesi żurawia
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²
■■ W komplecie z pomostem roboczobetoniarskim oraz drabiną wejściową

■■ Bezstopniowe deskowanie kwadratowych i prostokątnych przekrojów 
o długości boku do 60 cm (58 cm w przypadku ostrych krawędzi)
■■ Przekroje od 85 cm do 135 cm ze stalowym ryglem usztywniającym 
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
■■ Płyty nadstawianego deskowania łączone są śrubami stanowiącymi 
fabryczne wyposażenie każdej z ram
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 120 kN/m²
■■ W komplecie z pomostem roboczobetoniarskim oraz drabiną dostępową

Deskowanie słupów QUATTRO daje 
się przemieszczać w całości – wraz 
z zastrzałami i pomostem betoniarskim 
– jednym ruchem żurawia, albo też
ręcznie – przy użyciu doczepianych pod
nośników z kółkami. Dzięki poszyciu 
przykręconemu od zewnętrznej strony, 
deskowanie QUATTRO pozwala na uzy
skanie powierzchni betonu architekto
nicznego spełniającej podwyższone 
wymagania jakościowe.

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 dzięki czterem 
doczepianym podnośnikom z kółkami

Wysoka jakość powierzchni
Przykręcane od zewnątrz poszycie 
z tworzywa sztucznego

Dzięki niepowtarzalnemu, opatentowa
nemu mechanizmowi zaciskowemu 
poszycie deskowania RAPID łatwo 
mocuje się do ramy, a na powierzchni 
betonu nie powstają odciski wkrętów. 
Płyty poszycia są pozbawione łączeń, 
co pozwala uzyskać wysoką jakość 
powierzchni betonu architektonicznego. 
Deskowanie RAPID jest też dostoso
wane do wysokich wartości parcia mie
szanki betonowej. 

Lico betonu bez odcisków
Dowolne płyty poszycia, mocowane 
za pomocą mechanizmu zaciskowego

Także słupy z ostrymi krawędziami
Odpowiednio frezowane poszycie 
deskowania

Szybki pierwomontaż
Lekkie aluminiowe elementy i prosty 
mechanizm zaciskowy do mocowania 
poszycia deskowania

Profil zaciskowy Profil oporowy
Listwa trój
kątna RAPID

Poszycie 
21 mm
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Deskowanie słupów LICO
Lekkie i ekonomiczne deskowanie słupowe 
stosowane bez żurawia

Deskowanie słupów TRIO
Konsekwentne uzupełnienie deskowania 
ściennego TRIO

Deskowania słupów

■■ 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 deskowanie 
słupów do wysokości 4,50 m w module co 50 cm
■■ Śruby z uchem w płytach służą do łączenia płyt podczas nadstawiania, 
a także do zaczepienia zawiesi żurawia
■■ Dop. parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m²
■■ W komplecie z pomostem roboczobetoniarskim

■■ 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 deskowanie 
słupów do wysokości 8,10 m w module co 30 cm
■■ Nadstawiane ramy są łączone przy pomocy zamka BFD
■■ Dop. parcie mieszanki betonowej: 100 kN/m²
■■ W komplecie z pomostem roboczobetoniarskim oraz drabiną wejściową

Niewielki ciężar elementów deskowa
nia LICO i prosta konstrukcja ramy 
umożliwiają ręczny montaż i demontaż. 
Jest to idealne deskowanie w projek
tach, w których nie stawia się wyso
kich wymagań jakościowych co do 
powierzchni betonu, a główny nacisk 
położony jest na opłacalność.

Ekonomiczne deskowanie słupów
Stalowa rama o prostej konstrukcji, 
do robót bez użycia żurawia.

Łatwy montaż
Tylko trzy wysokości płyt z osprzętem 
zamocowanym na stałe w sposób unie
możliwiający jego zgubienie.

Śruby z uchem na każdej z płyt
Jako zaczepy do transportu za pomocą 
żurawia i jako łączniki do nadstawiania.

Śruby napinające i nakrętki są zintegrowane 
z płytą.

Listwę czołową trójkątną z krawędzią o dł. 15 mm 
wystarczy nałożyć na płytę bez dodatkowego 
mocowania.

Przy pomocy płyt słupowych TRIO 
o szerokości 90 cm można deskować
słupy o przekroju kwadratowym i pro
stokątnym. Dzięki otworom na ściągi 
umieszczonym w ramach, płyty mogą 
być również wykorzystane w deskowa
niu ściennym TRIO, stanowiąc jego 
logiczne dopełnienie.

Proste połączenia
Nadstawianie płyt przy pomocy wypró
bowanego zamka BFD.

Bez przybijania listew trójkątnych
Listwy trójkątne PERI mocowane przy 
pomocy mechanizmu zaciskowego.

Wielokrotne wykorzystanie
Wytrzymała konstrukcja elementów 
deskowania.
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Deskowanie słupów VARIO GT 24
Do dowolnych przekrojów i wysokości 
oraz betonu licowego

Deskowanie słupów VARIO QUATTRO
Składane deskowanie dźwigarowe do 
 największych przekrojów

Deskowania słupów

■■ Przekroje kwadratowe lub pro
stokątne od 20 cm x 20 cm do 
120 cm x 80 cm
■■ Rozwiązanie dopasowane do 
potrzeb projektu
■■ Dop. parcie mieszanki betono
wej: 100 kN/m² w wariancie 
standardowym; możliwość 
zaprojektowania na wyższe 
wartości
■■ W komplecie z pomostem 
roboczobetoniarskim oraz dra
biną wejściową

■■ Przekroje kwadratowe lub pro
stokątne od 20 cm x 20 cm do 
120 cm x 120 cm w module co 
5 cm
■■ Rozwiązanie dopasowane do 
potrzeb projektu
■■ Dop. parcie mieszanki betono
wej: 100 kN/m² w wariancie 
standardowym
■■ W komplecie z pomostem 
roboczobetoniarskim oraz 
 drabiną wejściową

VARIO GT 24 jest zawsze specjalnie 
zaprojektowanym rozwiązaniem składa
jącym się z dźwigarów deskowanio
wych, stalowych rygli i dowolnego 
poszycia. Można je dopasować do każ
dego przekroju, wysokości betonowa
nia oraz wymaganego parcia mieszanki 
betonowej. Deskowanie VARIO GT 24 
pozwala doskonale spełnić wymagania 
jakościowe betonu licowego.

Płynna regulacja
Słupy o przekroju prostokątnym i kwa
dratowym oraz dowolnych wymiarach.

Do betonu licowego
Konstrukcja dopasowana do wymagań 
projektu, z dowolnym poszyciem.

Na duże parcie mieszanki betonowej
Indywidualnie dopasowane rozmiesz
czenie dźwigarów deskowaniowych 
i stalowych rygli.

W konstrukcji deskowania VARIO 
QUATTRO wykorzystywane są elementy 
systemu VARIO, rygle przegubowe 
oraz osprzęt do zamykania. Deskowa
nie daje się przestawiać w całości 
 jednym ruchem żurawia i pozwala na 
uzyskanie wysokiej jakości powierzchni 
betonu z ostrymi lub sfazowanymi kra
wędziami. 

Szybki montaż i demontaż
Łatwe otwieranie deskowania dzięki 
ryglom przegubowym.

Krótszy czas pracy żurawia
Deskowanie jest przemieszczane w 
całości wraz z zastrzałami, pomostami 
betoniarskimi i drabinami wejściowymi.

Największe przekroje
Przekroje o krawędziach do 120 cm.

Stalowa forma słupowa SRS
Stalowa forma do słupów okrągłych 
o najwyższej jakości powierzchni

Dzięki szczelnym stykom, przystoso
wanym do wysokiego parcia mie
szanki betonowej, stalowa forma 
słupowa SRS pozwala uzyskać 
powierzchnię betonu o najwyższej 
jakości. Niewielka liczba elementów 
oraz zintegrowana drabina zapewnia
ją szybkie i bezpieczne stosowanie.

Szybki montaż
Dwie połówki formy ze zintegrowa
nym ściągiem i samoczyszczącym 
gwintem sześciokątnym.

Najwyższa jakość powierzchni
Dzięki wysokiej jakości wykonania 
stalowej formy.

Bezpieczna logistyka
Zintegrowane zaczepy stosu ułat wiają 
układanie i stabilizują elementy pod
czas transportu.

■■ 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 nadsta
wiania w module co 30 cm
■■ Śruby z uchem do łączenia elementów podczas nadstawiania, a także do 
zaczepienia zawiesi żurawia
■■ Dop. parcie mieszanki betonowej: 150 kN/m²
■■ W komplecie z pomostem roboczobetoniarskim oraz drabiną wejściową

Ściągi zaopatrzone w samoczyszczące gwinty sze
ściokątne zamontowane są do form słupowych na 
stałe, co eliminuje gubienie części.
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Deskowania stropowe

składają się głównie z poziomej kon
strukcji, która podpiera poszycie desko
wania i przenosi obciążenia na ruszto
wanie podporowe.

Dźwigarowe deskowanie stropowe 
montuje się z układanych krzyżowo 
drewnianych lub aluminiowych dźwiga
rów, na których opiera się dowolne 
płyty poszycia. Taką konstrukcję można 
łatwo dopasować do zadanych obcią
żeń i najróżniejszych geometrii.

W oparciu o tę samą zasadę konstruk
cji montuje się wielkowymiarowe stoły 
stropowe dostarczane na plac budowy 
w postaci gotowej do użycia. Stoły 
pozwalają wydajnie deskować duże 
powierzchnie, zapewniając wysoki 
poziom bezpieczeństwa przy krawę
dziach stropów. Po rozdeskowaniu 

transportuje się je na kolejną sekcję 
betonowania przy użyciu systemowych 
wózków lub za pomocą żurawia. 

Nowoczesne deskowania modułowe 
składające się z płyt lub rusztów alumi
niowych zapewniają szybkie zadesko
wanie, możliwe dzięki niewielkiej ilości 
standardowych elementów konstruk
cyjnych i powtarzalności montażu. Sys
temowe elementy uzupełniające gwa
rantują szybkie i bezpieczne rozwiąza
nia do kompensacji luk w deskowaniu.
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Aluminiowe ramowe deskowanie stropowe SKYDECK
Sprawdzony i niezawodny system do szybkiego montażu

Deskowania stropowe

■■ Ramowe deskowanie stropowe z lekkich elementów aluminiowych ze zintegrowanym poszyciem
■■ Do stropów o grubości do 42 cm (z dźwigarem podłużnym o długości 225 cm) lub grubości do 
109 cm (z dźwigarem podłużnym o długości 150 cm i płytami o rozpiętości 75 cm)
■■ Lekkie elementy konstrukcyjne (płyty i dźwigary podłużne ważące zaledwie po 15,5 kg)
■■ Systematyczny montaż, przy którym wymiary płyty determinują rozmieszczenie podpór
■■ Tylko 0,29 podpory na 1 m2 deskowania stropowego
■■ Zmiana kierunku płyt umożliwia redukcję liczby kompensacji
■■ Praktyczny osprzęt do szybkiej kompensacji po długości i szerokości, a także do deskowania 
nietypowych wymiarów
■■ Wysoki poziom bezpieczeństwa przy krawędzi stropu dzięki wspornikowo wysuniętym dźwiga
rom i pomostom SKYDECK
■■ Bezpieczeństwo od strony czołowej dzięki poręczy, którą montuje się w dowolnym miejscu na 
dźwigarze podłużnym bez użycia narzędzi

Szeroka gama zastosowań systemu 
SKYDECK rozciąga się od budynków 
mieszkalnych aż po budynki przemysło
we ze stropami grubymi. Liczne ele
menty osprzętu zwiększają atrakcyj
ność tego deskowania na rynkach o 
wysokich standardach bezpieczeństwa. 
Systematyczność montażu i lekkie ele
menty konstrukcyjne przyspieszają pro
ces deskowania. Głowica opadowa 
umożliwia wczesne rozdeskowanie 
stropu i pozwala zredukować potencjał 
materiału. Mniejsza liczba podpór 
zwiększa przestrzeń roboczą pod 
deskowaniem stropowym i ułatwia 
transport materiału w poziomie.

Praca bez wysiłku
Wyjątkowo lekkie, poręczne elementy 
konstrukcyjne.

Szybkie deskowanie
Łatwy, systematyczny montaż i nie
wielka liczba podpór stropowych.

Łatwe czyszczenie
Powłoka proszkowa, elementy kon
strukcyjne z tworzywa sztucznego oraz 
krawędzie ociekowe w płytach.

Mniejszy potencjał materiału
Wczesne rozdeskowywanie dzięki gło
wicy opadowej i szybsze wykorzysta
nie płyt i dźwigarów na kolejnej kondy
gnacji.

Uderzenie młotka w głowicę pozwala na opusz
czenie deskowania o 6 cm oraz zdemontowanie 
płyt i dźwigarów. Podparcie punktowe stropu 
pozostaje nienaruszone.

Podnośnik koszowy pozwala na bezpieczne zade
skowanie i rozdeskowanie stropu. Może być także 
wykorzystywany do robót wykończeniowych lub 
demontażu rusztowań podporowych.

Pomost SKYDECK zapewnia bezpieczną pracę 
przy krawędzi stropu i eliminuje konieczność sto
sowania daszków ochronnych poniżej.

Elementy konstrukcyjne ważące ok. 15 kg ułatwia
ją i przyspieszają deskowanie za pomocą systemu 
SKYDECK.

Zazębiające się z belkami płyty determinują roz
mieszczenie podpór, są zabezpieczone przed prze
sunięciem i eliminują potrzebę stosowania dźwiga
rów poprzecznych. 
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Rusztowe deskowanie stropowe GRIDFLEX
Łatwe w montażu deskowanie stropowe zapewniające wysoki 
poziom bezpieczeństwa pracy

Deskowania stropowe

■■ Deskowanie stropowe z aluminiowym rusztem stanowiącym bezpieczną podstawę do montażu dowolnego poszycia
■■ Dla stropów o grubości do 33 cm lub do 67 cm z dodatkową podporą pośrodku rusztu
■■ Lekkie elementy konstrukcyjne – ciężar rusztu standardowego wynosi 20 kg
■■ Tylko 2 elementy systemowe dla standardowego pola (głowica podporowa i ruszt standardowy GRIDFLEX)
■■ Zoptymalizowany dla podpór stropowych PEP/PEP Ergo, tylko 0,5 podpory na 1 m2 powierzchni stropu (gr. d = 33 cm)
■■ Możliwość zmiany kierunku deskowania, a co za tym idzie redukcji liczby rusztów kompensacyjnych
■■ Tylko 2 typy elementów kompensacyjnych dla wszystkich rodzajów wstawek pasowanych
■■ Systematyczny i intuicyjny montaż
■■ Łatwy, montowany z poziomu podłoża system zabezpieczenia krawędzi

Deskowanie GRIDFLEX jest wykorzy
stywane w budownictwie mieszkanio
wym oraz wielokondygnacyjnym. Ele
menty standardowe, których ciężar nie 
przekracza 20 kg, podnosi się do góry 
z poziomu podłoża za pomocą widełek 
montażowych. Następnie zawiesza się 
na ruszcie i ustawia pionowo podporę 
stropową. Po tak zmontowanym rusz
cie można swobodnie chodzić i układać 
dowolne płyty poszycia. Niezmienny, 
usystematyzowany przebieg montażu 
umożliwia szybkie deskowanie.

Bezpieczne zadeskowywanie
Elementy podnoszone są do góry 
z poziomu podłoża

Łatwe użycie
Jeden ruszt standardowy i dwa kom
pensacyjne oraz głowica podporowa 
GRIDFLEX

Szybkie kompensacje
Łatwa zmiana kierunku deskowania, 
a także możliwość zastosowania 
poprzecznych i podłużnych rusztów 
kompensacyjnych

Różne kolory powlekanych proszkowo elementów 
stropowych pomagają rozróżnić ich funkcje. 
Ułatwia to eksploatację i logistykę.

Po zakończeniu montażu zwarty układ rusztowy 
zapewnia swobodę i bezpieczeństwo w trakcie 
układania poszycia deskowania.

Bardzo prosty przebieg montażu: ruszt należy 
zawiesić, a następnie podnieść za pomocą wide
łek montażowych. Ostatni krok to zaczepienie 
i ustawienie pionowo podpory stropowej.

GRIDFLEX został wielokrotnie wyróżniony 
jako innowacyjny oraz wyjątkowo bezpiecz
ny system. 
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Dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX
Uniwersalne dźwigarowe deskowanie do stropów 
o dowolnej geometrii i grubości do 1,00 m

Deskowania stropowe

■■ Dźwigarowe deskowanie stropowe z dźwigarów głównych i rozdzielczych z dowolnym poszyciem
■■ Dobór dźwigarów oraz rozstawów w zależności od wymagań realizacji
■■ Dźwigary GT 24 do stropów o grubości do 100 cm, dźwigary VT 20K do stropów o grubości do 50 cm
■■ Możliwość dopasowania ciężaru poszczególnych elementów do warunków budowy
■■ Dowolny wybór rusztowania podporowego
■■ Brak kompensacji dzięki dopasowaniu deskowania do potrzeb realizacji
■■ Stabilizacja dźwigarów rozdzielczych na dźwigarach głównych za pomocą klipu FLEX

Główne elementy konstrukcyjne syste
mu MULTIFLEX to dźwigary deskowa
niowe VT 20K i GT 24. Możliwość swo
bodnego doboru dźwigarów głównych 
i rozdzielczych oraz ich położenia i 
 rozstawu, a także dowolny wybór płyt 
poszycia sprawiają, że MULTIFLEX 
 oferuje maksymalne możliwości dopa
sowania do wymagań projektu. Zasto
sowanie dźwigarów GT 24 o wysokiej 
nośności jako dźwigarów głównych 
i rozdzielczych pozwala na uzyskanie 
dużych rozpiętości. MULTIFLEX to 
zatem idealne rozwiązanie dla desko
wania stropów o skomplikowanej 
 geometrii, z uskokami, podciągami lub 
ograniczonych przestrzennie. 

Zoptymalizowane użycie materiału
Dowolna kombinacja układu dźwigarów 
GT 24 i VT 20K oraz ich rozmieszczenia.

Dowolna geometria
Możliwość dowolnego rozmieszczenia 
dźwigarów – promieniście, wielobocz
nie lub na zakładkę.

Dowolne wykończenie powierzchni
Szeroki wybór płyt poszycia w zależno
ści od wymaganej jakości lica betonu 
i układu spoin.

Dźwigary dobiera się pod kątem 
wymagań projektu. Dźwigar kratowy 
GT 24 pozwala na uzyskanie dużych 
rozpiętości a tym samym zmniejsza 
ilość używanych elementów. Dźwigar 
VT 20K z pełnościennym środnikiem 
jest bardziej ekonomicznym rozwiąza
niem, stosowanym przy cieńszych 
stropach.

Zdwojenie dźwigarów GT 24 zwiększa wykorzys
tanie nośności rusztowania podporowego PERI UP 
Flex na dużych wysokościach.

Za pomocą deskowania MULTIFLEX można zade
skować strop o dowolnej geometrii. Możliwość 
przesuwania dźwigarów względem siebie i zmiana 
kierunku dźwigarów głównych zapewnia maksy
malne możliwości dopasowania.

Klip Flex jest dostępny w trzech różnych warian
tach dla różnych kombinacji dźwigarów. Ten prak
tyczny element zapewnia stabilne połączenie 
dźwigarów bez użycia gwoździ.

Za pomocą konfiguratora PERI MULTIFLEX można 
szybko i łatwo zoptymalizować rozstawy dźwiga
rów i podpór.
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Stół stropowy z ryglami stalowymi VARIODECK
Stół stropowy z ryglami stalowymi
do dużych powierzchni deskowania oraz ciężkich prefabrykatów

Stoły na wymiar
Specjalnie zaprojektowany stół stropowy, 
przeznaczony także do kompensacji albo  
deskowania nietypowych geometrii

Deskowania stropowe

■■ Gotowe stoły stropowe w 4 standardowych wymiarach (4,00 m x 2,15 m | 4,00 m x 2,65 m | 6,00 m x 2,15 m | 6,00 m x 2,65 m)
■■ Dla stropów o grubości do 50 cm (z 4 podporami stropowymi MULTIPROP); grubsze stropy z dodatkowymi podporami lub 
rusztowaniem podporowym PERI UP
■■ Przemieszczanie na poziomie jednej kondygnacji za pomocą wózków transportowych, podnośnych lub kółek 
doczepionych do rusztowania podporowego
■■ Transport z kondygnacji na kondygnację za pomocą żurawia i zawiesia widłowego
■■ Kompensacja szerokości do 50 cm za pomocą wystających dźwigarów poprzecznych, na których układa się płyty poszycia
■■ Po zamontowaniu uchwytu i słupka poręczy stół można zastosować także jako stół krawędziowy, bez przestawiania podpór
■■ Także jako daszek ochronny zgodnie z DIN 4420

VARIODECK to idealne, bezpieczne 
rozwiązanie dla obszarów krawędzio
wych stropu, jeśli w środku wykorzy
stywane jest ramowe deskowanie 
 stropowe. Stół umożliwia zadeskowanie 
ok. 15 m2 powierzchni stropu o grubo
ści do 50 cm. Jednym ruchem żurawia 
można szybko przetransportować stół 
VARIODECK na kolejną kondygnację. 
Głowice uchylne pozwalają w łatwy 
sposób złożyć 4 podpory w kierunku 
podłużnym stołu, np. podczas przejaz
du pod podciągami.

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 wspornikowych 
albo podpieranie ciężkich 
 prefabrykatów

Elastyczne dopasowanie
Możliwość płynnego przesuwania  
głowicy uchylnej w zakresie ± 15 cm

Przy większych wymaganiach geome
trycznych lub statycznych, a także dla 
stropów na dużej wysokości, projekto
wane 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 stro
powych po wieże podporowe o wyso
kości ponad 20 m.

Przy wysokości konstrukcyjnej wynoszącej  
tylko 36 cm ruszt stołu zajmuje mniej miejsca pod
czas transportu i na placu składowym niż stół stro
powy ze standardowymi drewnianymi dźwigarami  
głównymi.

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

W przypadku stropów o dużej grubości i dużych 
obciążeniach stosowane są dźwigary deskowanio
we GT 24 o bardzo wysokiej wytrzymałości. 

Stół VARIODECK to szybkie i bezpieczne  
rozwiązanie dla obszarów krawędziowych stropu.

Indywidualny projekt pozwala na wykonanie wyjąt
kowo ekonomicznych stołów stropowych, z ele
mentami konstrukcji zoptymalizowanymi pod 
kątem statyki.
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Stół stropowy SKYTABLE
Stół stropowy o maksymalnej powierzchni 150 m2

Deskowania stropowe

■■ Indywidualnie zaprojektowany stół stropowy o powierzchni do 150 m2

■■ Od 6,00 m do 24,40 m długości i od 1,80 m do 6,10 m szerokości z dwie
ma kratownicami; od 9,00 m do 15,00 m długości i od 6,00 m do 9,00 m 
szerokości z trzema kratownicami
■■ Dla stropów o grubości do 40 cm
■■ Przemieszczanie w poziomie za pomocą wózka i zawiesia STM ze zinte
growanym napędem łańcuchowym; transport na następną kondygnację 
przy użyciu zdalnie sterowanego zawiesia i żurawia
■■ 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 deskowanie zgodnie 
z wymaganiami realizacji

SKYTABLE to idealne rozwiązanie do deskowania stropów o 
dużej powierzchni. W budynkach z otwartą fasadą za pomo
cą tego rozwiązania można deskować stropy o powierzchni 
do 150 m2. SKYTABLE jest zawsze projektowany zgodnie z 
wymaganiami konkretnej realizacji. Jego wymiary zależą od 
geometrii budynku i są ograniczone wyłącznie maksymal
nym ciężarem własnym stołu. Za pomocą zdalnie sterowa
nego zawiesia stół SKYTABLE można szybko i bezpiecznie 
przemieszczać na kolejne kondygnacje.

Osprzęt do stołów stropowych
Łatwe w użyciu urządzenia 
do bezpiecznego przemieszczania

PERI oferuje bogaty asortyment prak
tycznych urządzeń do transportu stołów 
stropowych, zgodny z charakterem pro
wadzonych prac. Do szybkiego przesta
wiania stołów na następne kondygnacje 
używa się zawiesi widłowych. Zawiesie 
widłowe utrzymuje pozycję poziomą, 
zarówno w stanie niezaładowanym, jak 
i z podczepionym stołem stropowym. 
Szybki transport poziomy stołu w obrę
bie kondygnacji umożliwia wózek 
 podnośny. Jest to uniwersalne, łatwe 
w kierowaniu urządzenie z napędem 
elektrycznym, które może być wykorzy
stywane nawet w bardzo wąskich prze
strzeniach. Alternatywnie stoły stropowe 
można ustawiać i przemieszczać w 
poziomie za pomocą wózka transporto
wego. Wózek roboczy spełnia funkcję 
rusztowania przejezdnego o wysokości 
poziomu roboczego do 4,65 m.

Żuraw za pomocą zawiesia i wózka wyciąga stół 
poziomo z budynku. Nie ma potrzeby wchodzenia 
na stół.
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Deskowania uniwersalne

to deskowania systemowe, w których 
te same elementy mogą zostać zasto
sowane z różnym przeznaczeniem 
i uniwersalnie wykorzystane – do for
mowania zarówno poziomych, jak i pio
nowych części budowli. Poszczególne 
elementy są zatem zoptymalizowane 
pod kątem ich wielostronnego użycia 
do różnego rodzaju zadań. W efekcie  
w porównaniu z analogicznymi syste
mami deskowań tradycyjnych – desko
wania uniwersalne pozwalają na ograni
czenie kosztów inwestycyjnych.

Niewielka liczba elementów konstruk
cyjnych upraszcza ponadto zarządzanie 
potencjałem oraz zamówienie materia
łu. Analiza pełnego cyklu życia desko
wań uniwersalnych na placu budowy 

jeszcze wyraźniej uwidacznia ich zalety: 
wysoką efektywność pracy dzięki syste
matycznemu i powtarzalnemu montażo
wi, mniejsze zapotrzebowanie na miej
sce do składowania oraz zredukowane 
koszty transportu.
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DUO
Lekkie, uniwersalne deskowanie
do ścian, słupów i stropów

Deskowania uniwersalne

■■ Wyjątkowo lekkie deskowanie ramowe z innowacyjnego technopolimeru Polytech, przeznaczone do formowania 
ścian, słupów i stropów 
■■ Wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych; w 100 % podlegający recyklingowi
■■ Płyty o wysokości 60 cm oraz 135 cm, szerokość do 90 cm
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 50 kN/m² (dla ścian)
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m² (dla słupów)
■■ 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
■■ Cichy montaż bez użycia młotka

DUO stosuje się do formowania funda
mentów, ścian, słupów, stropów oraz 
podciągów. System wyróżnia się wyjąt
kową łatwością użytkowania oraz mini
malną liczbą elementów konstrukcyj
nych. Prawie wszystkie czynności 
można wykonać bez użycia narzędzi, 
a kolejne kroki montażowe są łatwe do 
opanowania. Również mniej doświad
czeni monterzy deskowań systemo
wych mogą szybko i wydajnie praco
wać z użyciem DUO. Nowatorska jest 
nie tylko myśl leżąca u podstawy stwo
rzenia DUO, lecz również wykorzystany 
materiał. Zarówno ramy, jak i poszycie 
wraz z elementami osprzętu wykonane 
są z innowacyjnego kompozytu Poly
tech. Dzięki jego niewielkiemu ciężaro
wi montaż nie wymaga użycia żurawia.

DUO zbudowane jest z kompozytu Polytech; mate
riał jest nienasiąkliwy, wyjątkowo lekki, a ponadto 
oferuje swobodę kształtowania produktu. 

Łatwość użycia: kształt łącznika DUO oraz otwo
rów w ramach płyt zezwala na tylko jeden sposób 
montażu.

Podczas deskowania stropu praca odbywa się 
w bezpiecznej pozycji z poziomu podłoża; 
po podwieszeniu panele podnosi się do góry.

Wymiana poszycia przeprowadzana jest ręcznie 
z niewielkim udziałem wkrętów – na placu budowy 
i bez konieczności użycia specjalnych narzędzi.

Ze względu na poręczne gabaryty, panele DUO 
świetnie nadają się do wykonywania fundamen
tów.

Uniwersalne zastosowanie
Wszechstronne użycie do deskowania ścian, słupów oraz stropów za pomocą 
jednego systemu

Ergonomiczne pod każdym względem
Niewielki ciężar elementów, montaż bez użycia żurawia, intuicyjne stosowanie

Łatwa wymiana poszycia
Szybki remont z niewielkim udziałem wkrętów – bez specjalistycznej wiedzy 
fachowej
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Deskowania specjalne

oznaczają unikatowe rozwiązania for
mujące, które są od początku indywi
dualnie projektowane, a następnie 
wykonywane w zakładzie montażowym 
PERI. Sytuacja taka występuje w przy
padku, gdy na placu budowy nie ma 
możliwości wykonania odpowiedniego 
deskowania – ze względu na wyjątko
wo skomplikowany kształt budowli lub 
też konieczność użycia specjalistycz
nych narzędzi oraz maszyn. Na miejscu 
od bywa się jedynie łączenie wcześniej 
przygotowanych jednostek w komplet
ną całość. 

Użycie tego rodzaju deskowań pozwala 
zaspokoić najsurowsze wymogi archi
tektoniczne dotyczące geometrii budo
wli oraz powierzchni betonu. By zacho
wać odpowiednią opłacalność, zasada 
projektowania takich rozwiązań bazuje 
na zastosowaniu jak największej liczby 

elementów systemowych (np. dźwiga
rów lub rygli stalowych), które po roz
formowaniu można wykorzystać przy 
kolejnych realizacjach.

Deskowania specjalne stosowane są 
również w monolitycznej technologii 
budowy, gdy identyczna forma wyko
nywana jest wielokrotnie, np. w przy
padku mieszkań socjalnych. Systema
tyczna powtarzalność pozwala na uzy
skanie szybkiego tempa montażu i w 
efekcie dotrzymanie założonych termi
nów.
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Deskowania przestrzenne
Precyzyjnie wykonane deskowania o indywidualnym kształcie

Deskowania specjalne

■■ Do formowania dowolnych kształtów, możliwych do zrealizowania tylko za pomocą deskowania dopasowanego 
specjalnie do wymagań projektu
■■ Wysoka jakość wykonania poprzez montaż w warunkach warsztatowych
■■ Konstrukcja przystosowana do dopuszczalnego parcia mieszanki betonowej, zgodnie z wytycznymi w projekcie
■■ Poszycie przykręcane od zewnątrz wykonywanej konstrukcji gwarantuje spełnienie wysokich wymogów dotyczą
cych powierzchni betonu architektonicznego
■■ Montaż uwzględniający warunki konkretnego placu budowy
■■ Opłacalna konstrukcja dzięki maksymalnej liczbie typowych, dzierżawnych elementów systemowych

PERI oferuje indywidualne deskowania 
specjalne do wykonywania skompliko
wanych, wielokrotnie zakrzywionych 
żelbetowych elementów konstrukcyj
nych. Deskowania przestrzenne są pro
jektowane i produkowane na podsta
wie trójwymiarowego modelu z tzw. 
powierzchniami ukształtowanymi swo
bodnie. Połączenie wszystkich jedno
stek składowych odbywa się na placu 
budowy. Elementy nośne z reguły kon
struowane są w oparciu o dźwigarowe 
deskowanie ścienne VARIO GT 24. 
Wiele części składowych można zatem 
wykorzystać po zakończeniu projektu – 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowa
niem.

Precyzyjne wykonanie
Dokładna forma wykonana w optymal
nych warunkach bazy PERI na podsta
wie trójwymiarowego modelu

Oszczędna realizacja
Ekonomiczne rozwiązanie dzięki dużej 
liczbie elementów systemowych z  
oferty PERI

Szybki montaż
Łatwy montaż gotowych elementów 
deskowania na placu budowy – podob
nie jak w przypadku deskowania syste
mowego
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UNO – deskowanie do budownictwa monolitycznego
Powtarzalne konstrukcje mieszkań socjalnych deskowane 
szybko i wydajnie

Deskowania specjalne

■■ Do ścian o grubości od 8 cm do 30 cm i stropów o grubości do 30 cm
■■ Dopuszczalne parcie mieszanki betonowej: 80 kN/m² (hydrostatyczne)
■■ Deskowanie niezależne od żurawia dzięki lekkim aluminiowym elementom, łatwym w czyszczeniu
■■ Szczelne połączenie płyt dzięki zamkom klinowym
■■ Jednostronnie obsługiwane stożkowe ściągi bez tulei
■■ Łatwe rozdeskowywanie ścian przy pomocy zamków dystansowych
■■ Wczesne rozdeskowywanie stropów dzięki głowicy opadowej, opcjonalnie możliwe bezpośrednie podparcie płyt

PERI UNO pozwala na wykonywanie 
ścian, słupów, stropów, podciągów 
i schodów w technologii monolitycznej. 
Jest ekonomicznym rozwiązaniem do 
dekowania mieszkań socjalnych i pow
tarzalnych rzutów. Aluminiowe płyty 
przygotowywane są zgodnie z warun
kami projektu i można je montować 
bez użycia żurawia. Gwarancję opty
malnego zastosowania systemu  
uzyskuje się, przygotowując sekcje 
betonowane na raz w cyklu jednodnio
wym.

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych 
wznoszonych przy pomocy UNO wsporniki i porę
cze zapewniają użytkownikom niezbędne bezpie
czeństwo.

Wszystkie elementy deskowań UNO są bardzo 
lekkie, ponieważ wykonano je z aluminium. Mon
taż nie wymaga użycia żurawia.

PERI przygotowuje elementy konstrukcyjne zgod
nie z warunkami projektu i z zachowaniem wyso
kich standardów jakościowych – przystosowane 
do niespełna wszystkich wymiarów i form  
budowli.

Wydajny przebieg robót
Dzięki lekkim elementom, przemyśla
nej technologii i niewielkiej liczbie ele
mentów osprzętu

Innowacyjny system ściągów
Jednostronna obsługa, odzyskiwalne 
ściągi i aż do 70% mniej otworów po 
ściągach w porównaniu z analogiczny
mi systemami

Szybkie rozformowanie
Dzięki wyprofilowanemu łącznikowi 
pomiędzy deskowaniem ścian i stro
pów oraz głowicy opadowej do wcze
snego rozdeskowania
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Rusztowania podporowe

to tymczasowe konstrukcje budowla
ne, które służą do przenoszenia obcią
żeń. Podpierają one deskowania aż do 
momentu osiągnięcia żądanej wytrzy
małości betonu, albo też przenoszą 
obciążenia od elementów konstruk
cyjnych i urządzeń podczas montażu, 
renowacji lub rozbiórki konstrukcji 
budowlanych. Rusztowania podporowe 
muszą spełniać rozliczne wymagania. 
Odpowiednia nośność, wysokość kon
strukcyjna i możliwości dopasowania 
do zadanej geometrii są tak samo istot
ne, jak ciężar poszczególnych elemen
tów konstrukcyjnych czy też możliwość 
montażu platform roboczych i schodni.

W budownictwie wykorzystuje się pod
pory ze stali lub aluminium, które czę
sto łączy się za pomocą ram w wieże 
podporowe lub stoły stropowe. 
Dostępne są również wieże podporo

we, które montuje się, osadzając 
na sobie kolejno pojedyncze ramy.
Największą wszechstronność użycia 
oferują rusztowania modułowe, które – 
począwszy od prostych wież podporo
wych aż po skomplikowane przestrzen
ne rusztowania podporowe – można 
dopasować do niemalże każdej geome
trii i najrozmaitszych obciążeń.
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Stalowe podpory stropowe PEP Ergo
Podpory stropowe z ocynkowanych rur stalowych 
o nośności do 50 kN

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

Rusztowania podporowe

■■ W całości ocynkowana podpora stropowa z rur stalowych do przenoszenia 
obciążeń pionowych
■■ Maksymalne obciążenie podpory: 50 kN
■■ Świadectwo dopuszczenia
■■ Dostępne długości: 1,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 5,00 m
■■ Duży zakres regulacji nakrętki, wynoszący 12 cm
■■ Wykonane co 10 cm tłoczenia przy otworach w rurze wewnętrznej  
informują o całkowitej długości podpory
■■ Możliwość zastosowania trójnogów lub ram do ustawiania podpór
■■ 10centrymetrowa wolna przestrzeń chroni przed zakleszczeniem dłoni
■■ Rodzaj i długość podpory można odczytać bezpośrednio na stopce,  
również w stosie podpór

■■ Aluminiowa podpora stropowa do przenoszenia obciążeń pionowych, zwłaszcza od deskowań stropowych; w kombi
nacji z ramą możliwość konstruowania wież podporowych do przenoszenia obciążeń na dużych wysokościach
■■ Maksymalne obciążenie stojaka wg Świadectwa badania typu: 90 kN
■■ Maksymalna wysokość konstrukcyjna wg Świadectwa badania typu (wieża podporowa z ramą MRK): 14,40 m lub 
14,90 m (ze stopką MP 50)
■■ Świadectwo dopuszczenia
■■ Dostępne długości: 1,20 m | 2,50 m | 3,50 m | 4,80 m | 6,25 m
■■ Dostępne wymiary ram MRK ze stali: 62,5 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 137,5 cm | 150 cm
■■ Dostępne wymiary ram MRK z aluminium: 201,5 cm | 225 cm | 230 cm | 237 cm | 266 cm | 296 cm
■■ Gwint na całej długości do bezstopniowej regulacji wysokości podpory bez przekładania sworznia
■■ Zakres regulacji do 2,20 m (MP 480)
■■ Duży skok gwintu wynoszący 36 mm dla każdego pełnego obrotu nakrętki
■■ Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem się rury wewnętrznej

Podpory PEP Ergo są głównie wykorzy
stywane jako podparcie w deskowa
niach stropowych. Liczne praktyczne 
detale sprawiają, że ich obsługa jest 
szybka i bezpieczna – m.in. nakrętka 
regulacyjna wskazująca kierunek obni
żenia podpory lub ergonomiczny swo
rzeń G, który się nie zakleszcza. Cynko
wanie ogniowe zapewnia długą żywot
ność podpory. Jeśli mimo to ulegnie 
ona uszkodzeniu w ciężkich warunkach 
placu budowy, można osobno wymie
nić rurę wewnętrzną i zewnętrzną.

Podpory stropowe MULTIPROP mogą 
być stosowane jako pojedyncze podpo
ry stropowe lub – w połączeniu z rama
mi MULTIPROP – jako wieże podporo
we również przy stołach stropowych. 
W porównaniu z podporami stropowy
mi z rur stalowych, aluminiowe podpo
ry MULTIPROP mogą przy bardzo 
małym ciężarze własnym przenosić 
znacznie większe obciążenia – aż do 
90 kN. Dzięki ramom o różnej długości 
można tworzyć kwadratowe lub prosto
kątne w rzucie wieże podporowe, opty
malnie dopasowane do warunków 
budowy. Ramy mogą być wykorzysty
wane do układania podestów i pełnią 
rolę zabezpieczenia bocznego na 
danym poziomie roboczym.

Ponadnormowe dop. obc. robocze
Podpory mogą przenosić obciążenia 
do 50 kN przy stosunkowo niewielkim 
ciężarze własnym (PEP Ergo E300: 
G = 19,4 kg; maks. F = 50,4 kN)

Szybka regulacja
Zakres regulacji wynoszący 12 cm eli
minuje konieczność częstego przekła
dania podpór, podziałka na rurze wew
nętrznej przyspiesza wstępną regulację 
długości

Mniejsza liczba podpór
Dzięki dużemu dopuszczalnemu obcią
żeniu stojaków, wynoszącemu 90 kN

Przemyślane detale
Samoczyszczący się gwint, nakrętka 
regulacyjna wskazująca kierunek  
odciążania podpory oraz możliwość 
bezstopniowej regulacji

Szybka regulacja długości
Dzięki wbudowanej taśmie pomiarowej 
odwzorowanej na wewnętrznej rurze, 
wskazującej całkowitą długość podpory

Praktyczny zacisk klinowy
Rama MRK nie wymaga czasochłon
nych połączeń śrubowych

Proste połączenia
Głowice można montować do rury 
wewnętrznej lub zewnętrznej

Nakrętka regulacyjna wskazująca 
kierunek odciążania podpory
Kształt nakrętki regulacyjnej wskazuje 
kierunek obrotu, który powoduje odcią
żenie podpory. Integralny uchwyt 
umożliwia prostą regulację
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Wieża stosu ST 100
Ekonomiczne rusztowanie podporowe z jednym typem 
ramy dla każdej wysokości

Stół stropowy PD 8
Rusztowanie podporowe dla stołów 
stropowych przystosowane do dużych 
obciążeń

Rusztowania podporowe

■■ Wieża podporowa o siatce konstrukcyjnej 1,00 m x 1,00 m składająca się 
z 4 ram stosu na każdy metr wysokości wieży (wysokość ramy: 50 cm)
■■ Dopuszczalne obciążenie stojaka: ponad 50 kN – w zależności od wysoko
ści wieży i obciążenia wiatrem
■■ Dopuszczalne obciążenie wieży wg Świadectwa badania typu: 214 kN 
przy wysokości konstrukcyjnej do 22,29 m
■■ Szybka regulacja wysokości dzięki modułowi ramy wynoszącemu 50 cm 
i trzpieniom z sumarycznym zakresem regulacji 63 cm
■■ Możliwość przetaczania wieży na kołach
■■ Trzpień z głowicą krzyżową do montażu maks. 2 dźwigarów deskowanio
wych GT 24 / VT 20
■■ Trzpień z głowicą przegubową do montażu stalowych rygli lub innych stalo
wych profili (maks. nachylenie głowicy: 4,4%)

■■ Konstrukcja rusztowaniowa składająca się ze spawanych, w pełni 
ocynkowanych kratownic z rur stalowych z trzpieniami przy głowicy 
i podstawie, do zastosowań w postaci stołów stropowych, wież  
podporowych lub schodni
■■ Dopuszczalne obciążenie stojaka: 55 kN (w przypadku stołu stropowego)
■■ Wymiary podstawy pod stołem stropowym: od 1,50 m x 1,25 m do  
1,50 m x 3,50 m
■■ Wymiary podstawy wieży podporowej: 1,50 m x 1,50 m
■■ Wymiary podstawy schodni: 1,50 m x 3,00 m
■■ Dwie wielkości ramy i zakres regulacji trzpienia wynoszący po 88 cm przy 
głowicy i podstawie umożliwia bezstopniową regulację wysokości od 1,55 m
■■ Szybkie przesuwanie konstrukcji za pomocą wózka z podnośnikiem
■■ Przestawianie pionowe za pomocą zawiesia widłowego PERI

Wieża stosu ST 100 została zaprojek
towana z myślą o szybkim montażu 
i demontażu na zasadzie sukcesywne
go osadzania elementów. Kolejne ramy 
montuje się bez potrzeby używania 
narzędzi, obracając je o 90°. Jeden 
typ ramy umożliwia wykonanie wieży 
o dowolnej wysokości. Stężenia zwięk
szają nośność i sztywność wieży oraz 
zapewniają odpowiednią wytrzymałość 
na rozciąganie podczas transportu żura
wiem lub ustawiania.

System PD 8 charakteryzuje się dużym 
zakresem regulacji trzpieni i jest ekono
micznym rozwiązaniem, zwłaszcza 
w przypadku stołów stropowych stoso
wanych na dużej wysokości. Rusztowa
nie podporowe można szybko dopaso
wać do zmiennych wysokości stropów, 
a także opuścić w celu przejazdu pod 
dużymi podciągami. Ponadto system 
PD 8 może być wykorzystywany do 
konstruowania wież podporowych 
i schodni.

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

Łatwe projektowanie
Tylko jeden typ ramy umożliwia zaprojektowanie każdej wysokości bez konieczno
ści użycia tabel dla poszczególnych kombinacji

Łatwa obsługa i logistyka
Tylko 5 elementów systemowych oraz trzpienie o zakresie regulacji wynoszącym 
63 cm pozwalają na zmontowanie wieży o dowolnej wysokości

Do wysokich pomieszczeń
Dopuszczalne obciążenie wynoszące 55 kN na stojak 
pozwala stosować system jako stół stropowy w wysokich 
pomieszczeniach

Szybka i bezstopniowa regulacja
Tylko 2 wielkości ramy i szerokie zakresy regulacji trzpieni

Uniwersalne elementy konstrukcyjne
Możliwość konstruowania wież podporowych i schodni
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Rusztowanie podporowe PERI UP Flex
Maksymalna elastyczność wykorzystania w konstrukcjach 
rusztowań podporowych

Rusztowania podporowe

■■ Rusztowanie modułowe z ocynkowanymi stojakami, ryglami, stężeniami, podestami i zabezpieczeniem bocznym 
oraz osprzętem do konstruowania rusztowań podporowych
■■ Jako wolnostojąca wieża rusztowania podporowego do wysokości 8,39 m i dopuszczalnym obciążeniu 40 kN wg 
Świadectwa badania typu; przy zakotwieniu górnym do wysokości 21,89 m (22,34 m z użyciem trzpieni nadstaw
czych) i dopuszczalnym obciążeniu 46 kN
■■ 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 uwzględ
nieniem specyfiki danego projektu
■■ Stojaki pionowe i głowicowe, rygle, stężenia i podesty o różnych długościach w module co 25 cm lub 50 cm
■■ Bezstopniowa regulacja wysokości poprzez połączenie stojaków o długości 2,00 m ze stojakami głowicowymi o róż
nej długości
■■ Proste dopasowanie we wszystkich kierunkach dzięki siatce konstrukcyjnej z modułem 25 cm lub 50 cm oraz odstę
pom między węzłami wynoszącym 50 cm

PERI UP Flex to uniwersalne rusztowa
nie modułowe do najróżniejszych 
zadań. Moduły systemowe o wymia
rach 25 cm lub 50 cm pozwalają na 
optymalne dopasowanie rusztowania 
do różnych typów geometrii i obciążeń. 
Przykładowo istnieje możliwość za
gęszczenia stojaków w żądanym kie
runku w celu przenoszenia skoncentro
wanych obciążeń. PERI UP Flex umożli
wia też konstruowanie wież podporo
wych, tarcz podporowych, a także prze
strzennych rusztowań podporowych. 
Dzięki samoczynnie zabezpieczającym 
się podestom, ryglom z zapadką grawi
tacyjną „Gravity Lock“ oraz możliwości 
szczelnego pokrycia całej powierzchni 
roboczej, system ten oferuje wyjątko
wo wysoki poziom bezpieczeństwa.

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

Maksymalne możliwości 
dopasowania
Jednakowy typoszereg w trzech 
wymiarach dzięki jednakowym 
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
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Wieża podporowa PERI UP Flex MDS K
Rozwiązanie systemowe zapewniające bezpieczeństwo 
podczas montażu i demontażu w pozycji pionowej

Wieża podporowa PERI UP Flex Plus
Podparcie stołów stropowych o płynnej 
regulacji wysokości

Rusztowania podporowe

■■ Wieża podporowa składająca się z elementów konstrukcyjnych PERI UP Flex i uzupełniających podestów, monto-
wana w pozycji pionowej
■■ W postaci wieży wolnostojącej: wysokość konstrukcyjna do 6,39 m i dopuszczalne obciążenie 45 kN; przy kotwie-
niu górnym wysokość do 9,39 m i dopuszczalne obciążenie 50 kN
■■ Wymiary podstawy: 1,25 m x 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m
■■ W postaci wieży podporowej z dodatkowymi stojakami do skupionych obciążeń pionowych
■■ Możliwość dostosowania podstawy wieży w kierunku podłużnym
■■ Dostosowanie wysokości w module co 50 cm poprzez połączenie ram MDS 100 K i ram pośrednich MDS 50, 
 regulacja precyzyjna za pomocą trzpieni głowic i podstawek

■■ Dopuszczalne obciążenie robocze: 52 kN (przy zastosowaniu górnego zakotwienia)
■■ Różne wymiary podstawy w module co 25 cm lub 50 cm
■■ Jako podparcie stołów stropowych w wariancie 4-stojakowym lub 6-stojakowym w przypadku dużych stołów  
(np. VARIODECK)
■■ Bezstopniowa regulacja wysokości dzięki zakresowi regulacji trzpieni przy głowicy i w podstawie wynosząca 88 cm
■■ Możliwość stosowania jako wieża podporowa
■■ Możliwość stosowania ze wzmocnionymi stojakami tylko przy podstawie i z elementami standardowymi w górnej 
części

Montaż i demontaż wieży podporowej MDS K odbywa się 
zawsze na stanowisku zabezpieczonym poręczą z każdej 
strony. Monter cały czas znajduje się w bezpiecznym miej-
scu, bez konieczności stosowania dodatkowych środków 
ochrony. Podesty MDS zawiesza się bez użycia narzędzi na 
ryglach wieży, przy czym nie ma możliwości przypadkowego 
podniesienia podestu od dołu. Transport materiału odbywa 
się wewnątrz wieży.

Bezpieczny montaż bez dodatkowych środków
Dzięki specjalnej konstrukcji z podestami i poręczami 
na obwodzie wieży

Szybki montaż
Mniejsza liczba elementów konstrukcyjnych i powtarzalne 
czynności montażowe

Ergonomiczna obsługa
Mały ciężar elementów i ergonomiczna postawa podczas 
pracy

Ze stojaków i rygli rusztowania modułowego PERI UP Flex 
oraz niewielkiej liczby dodatkowych elementów można kon-
struować specjalne rusztowania podporowe do stołów stro-
powych. W obszarze głowicy i podstawy wieży podporowej 
PERI UP Flex Plus stosowane są wzmocnione stojaki oraz 
trzpienie o dużym zakresie regulacji. Dzięki temu można 
odpowiednio nisko opuścić konstrukcję stołu, np. w celu 
przejazdu pod podciągami.

Duży zakres regulacji trzpieni
Po 88 cm przy głowicy i podstawie wieży

Opłacalność
Dzięki zastosowaniu elementów konstrukcyjnych rusztowa-
nia modułowego PERI UP Flex

Wysoka nośność
Maksymalna wysokość 8,76 m przy dopuszczalnym obciąże-
niu 52 kN na stojak
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Podpora wysokonośna PERI UP Flex HD
Podpora wysokonośna ze zintegrowanym mechanizmem 
kontroli obciążenia

Podpora wysokonośna HD 200
Dla obciążeń do 200 kN, montowana 
bez użycia specjalistycznych narzędzi

Rusztowania podporowe

■■ Czterostojakowa podpora wysokonośna do przenoszenia skoncentrowa
nych obciążeń punktowych o wartości do 200 kN przy wysokości kon
strukcyjnej wynoszącej do 8,00 m
■■ Z pionowych stojaków PERI UP o długości od 50 cm do 3,00 m, rygli UH 
Plus, trzpienia odciążającego, trzpienia z głowicą oraz uzupełniającego 
siłownika hydraulicznego dla stopki
■■ Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą trzpienia z głowicą; naprę
żanie i odciążanie za pomocą trzpienia odciążającego i jednostki hydrau
licznej HD
■■ W stanie spoczynku siły przenoszone są mechanicznie przez nakrętkę 
regulacyjną
■■ Przegubowa głowica z możliwością obrotu o 3°; możliwość połączenia 
z dźwigarem głównym HDT

■■ Podpora montowana z aluminiowych segmentów, przeznaczona do rusztowań podporowych o średniej nośności (do 
większych obciążeń i wysokości podparcia stosuje się segmenty stalowe); możliwość zastosowania jako tarcza pod
porowa
■■ Do obciążeń do 200 kN
■■ Możliwość montażu do wysokości 12,20 m w module co 30 cm (bez wyparcia pośredniego)
■■ 3 rodzaje segmentów z aluminium (30 cm | 90 cm | 270 cm) i 2 rodzaje segmentów ze stali (90 cm | 210 cm)
■■ Przegubowa głowica z możliwością obrotu o 3°
■■ Mechanizm odciążania z 10centymetrowym skokiem roboczym w celu łatwego opuszczania pod pełnym obciąże
niem

HD 200 to rozwiązanie składające się 
z pojedynczych segmentów podpór, 
przeznaczone do obciążeń do 200 kN. 
Wygodna obsługa stwarza dobre 
warunki dla szybkiego montażu. Podpo
ry wykorzystywane są podczas wielu 
zadań budowlanych – od renowacji 
budynków aż po budowę mostów. 
Pojedyncze podpory można ze sobą 
łączyć, tworząc tarcze podporowe do 
szerszego zakresu zastosowań.

Szybki montaż bez użycia narzędzi
Zintegrowane sprzęgła rur do przyłą
czania poszczególnych segmentów

Montaż ręczny
Niewielki ciężar pojedynczych segmen
tów – największy segment aluminiowy 
waży niespełna 30 kg

Kontrolowane opuszczanie
Możliwość opuszczenia podpory nawet 
o 10 cm dzięki mechanizmowi odciąża
nia

Również jako tarcza podporowa
Podpory można połączyć w tarczę za 
pomocą dźwigara głównego; stężenia 
wykonuje się z elementów systemo
wych bez konieczności spawania

Czterostojakowa podpora wysokono
śna z elementów systemowych PERI 
UP Flex może przenosić obciążenia 
punktowe o wartości do 200 kN. 
Siłownik hydrauliczny w stopce pozwa
la w sposób kontrolowany opuszczać 
podporę pod obciążeniem, a także
naprężać podporę odpowiednią siłą, 
np. przy zabezpieczaniu elementów 
konstrukcyjnych budowli modernizowa
nych. Siłowniki hydrauliczne można 
przenosić między podporami, dzięki 
czemu można zredukować ich liczbę 
na budowie.

Naprężanie zgodne z projektem
Siłowniki hydrauliczne do kontrolowa
nego naprężania podpory, np. w celu 
zabezpieczenia elementów konstruk
cyjnych budowli modernizowanych

Kontrolowane opuszczanie podpory 
pod obciążeniem
Za pomocą siłownika hydraulicznego 
w stopce

Ekonomiczne
Dzięki zastosowaniu standardowych 
elementów rusztowania modułowego 
PERI UP Flex

Lekkie, nieduże elementy
Zapewniają łatwą obsługę w ciasnych 
pomieszczeniach budowli modernizo
wanych i obiektów przemysłowych
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Rusztowania robocze

to konstrukcje tymczasowe. Umożli
wiają stworzenie na placu budowy sta
nowisk pracy na wysokości, przy bu
dynku lub wokół urządzeń w zakładach 
przemysłowych. Ponadto rusztowania 
ułatwiają bezpieczny dostęp do tych 
stanowisk.

Modułowe systemy rusztowań gwaran
tują krótkie czasy montażu, wysoką 
nośność oraz bezpieczeństwo na każ
dym etapie: w trakcie montażu, demon
tażu i użytkowania. Podczas gdy założe
niem rusztowań ramowych jest szyb
kość, systemy modułowe zapewniają 
możliwość wszechstronnego dopaso
wania do geometrii dzięki węzłom uła
twiającym łączenie rygli, słupków oraz 
innych elementów. Wymagania doty
czące bezpiecznego montażu, stężania, 

zakotwienia i odpowiedniej nośności 
rusztowania regulują normy i przepisy 
BHP danego kraju.

Rusztowania dzieli się również na typy 
w zależności od przeznaczenia. 
Do robót wykonywanych przy elewacji 
budynku służą wąskie rusztowania fasa
dowe. Roboty stanu surowego prowa
dzone są z wykorzystaniem rusztowań 
zbrojarskich oraz pomostów i platform 
roboczych. W przypadku techniki dostę
pu lub platform roboczych stosowanych 
np. do remontów urządzeń w różnego 
rodzaju fabrykach czy zakładach typu 
elektrownie mowa jest o rusztowa
niach przemysłowych.
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Rusztowanie fasadowe PERI UP Easy
Bezpieczna praca dzięki wyjątkowo lekkiemu
rusztowaniu ramowemu

Rusztowania robocze

■■ Rusztowanie fasadowe jako rusztowanie robocze i ochronne
■■ Standardowa konfiguracja dla szerokości systemowej 67 cm / szerokości podestu 66 cm
■■ Zastosowanie jako rusztowanie robocze wg DIN EN 12811-1:2004-03
■■ Zastosowanie jako rusztowanie ochronne i zabezpieczające, klasa D, oraz rusztowanie ochronne i zabezpieczające 
z panelami oslonowymi, klasa SWD 1 wg DIN 4420-1:2004-03
■■ Jednoczęściowy podest kombi (b = 66 cm) z integralnym zabezpieczeniem przed podnoszeniem, dopuszczalne 
obciążenie robocze LC 3 (do 2,00 kN/m²)
■■ Jednoczęściowy podest stalowy (b = 33 cm) z integralnym zabezpieczeniem przed podnoszeniem, dopuszczalne 
obciążenie robocze LC 4 (do 3,00 kN/m²) przy l = 3,00 m
■■ Zapewniona szczelność pomostów bez konieczności użycia dodatkowych elementów uzupełniających
■■ Podest ze wspornikiem wewnętrznym demontowalny przy wykonywaniu robót termoizolacyjnych
■■ Szybkie otwieranie i zamykanie pól rusztowania, np. w celu przemieszczenia materiału

PERI UP Easy z innowacyjną ramą ide-
alnie łączy bezpieczeństwo i opłacal-
ność zastosowania. Rusztowanie cha-
rakteryzuje się niewielkim ciężarem, 
który w sposób decydujący wpływa 
na redukcję czasu montażu i demonta-
żu. W związku z tym, że poręcz następ-
nej kondygnacji montowana jest bez 
użycia dodatkowych elementów za 
pomocą ramy Easy, monter jest zabez-
pieczony przed upadkiem z wysokości 
na każdym poziomie, bez konieczności 
użycia środków ochrony indywidualnej 
w postaci szelek bezpieczeństwa. 
Warta podkreślenia jest kolejna zaleta 
systemu: dołączona do ramy Easy roze-
ta umożliwia jej łączenie z elementami 
konstrukcyjnymi rusztowania moduło-
wego PERI UP Flex. Stwarza to możli-
wości szerszych zastosowań – również 
do skomplikowanych zadań.

Mniejszy ciężar
Szybszy montaż dzięki niewielkiemu 
ciężarowi poszczególnych elementów

Większe bezpieczeństwo
Zabezpieczenie boczne bez konieczno-
ści stosowania dodatkowych elemen-
tów dzięki systemowej metodzie mon-
tażu z poręczą wyprzedzającą

Szybki montaż
Standardowa konfiguracja bez łączni-
ków, z systemem szybkich zakotwień; 
montaż niemal nie wymaga użycia 
narzędzi

Maksymalna uniwersalność 
stosowania
Połączenie z elementami systemowymi 
PERI UP Flex dzięki rozetom w ramach 
Easy

Dzięki innowacyjnej budowie ramy Easy 
poręcz następnej kondygnacji montowana jest 
z niższego poziomu – bez użycia elementów 
dodatkowych i związanych z tym nakładów 
roboczych.

PERI UP Easy można wyposażyć zarówno 
w podesty kombi o szerokości 66 cm, jak również 
podesty stalowe o szerokości 33 cm. Wszystkie 
podesty posiadają integralne zabezpieczenie przed 
podnoszeniem.

Dołączona do ramy Easy rozeta stwarza moż-
liwość łączenia do niej elementów konstruk-
cyjnych rusztowań modułowych PERI UP – jak 
np. schodni – bez kolejnych ram i dodatkowych 
elementów.
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Rusztowania robocze

Rusztowanie modułowe PERI UP Flex 
można wykorzystać do budowy ruszto-
wań fasadowych o wyjątkowo dużej 
nośności. Podesty montuje się bezpo-
średnio na ryglach, a długość pól rusz-
towania dopasowuje w module co 
25 cm. Pozostałe elementy systemowe 
można mocować w węzłach słupków 
rozmieszczonych co 50 cm. Zintegro-
wane zabezpieczenie podestów i połą-
czenie rygla „Gravity Lock“ przyczynia-
ją się do szybszego montażu rusztowa-
nia. Opcjonalnie można rygle monto-
wać z wyprzedzeniem, stojąc na niż-
szym, zabezpieczonym poziomie rusz-
towania.

„Gravity Lock“ i „Locking Deck“ 
to najważniejsze cechy rusztowa-
nia modułowego PERI UP Flex.

Wyjątkowa uniwersalność
Możliwość dopasowania rusztowania 
w jednolitym module wynoszącym 
25 cm, co zapewnia maksymalną ela-
styczność w przypadku skomplikowa-
nych fasad

Równa powierzchnia
Pola rusztowania można w całości 
wypełnić podestami, bez szczelin

Wysoka nośność
Do 6. klasy obciążeń wg EN 12811-1, 
zależnie od konstrukcji

■■ Rusztowanie modułowe do budowy rusztowań fasadowych; w standardowej konfiguracji szerokość systemowa 
75 cm lub 100 cm
■■ Możliwość wykorzystania do wszystkich robót w klasie obciążeń 1 – 4 (0,75 kN/m² – 3,00 kN/m²) przy szerokości 
b = 75 cm oraz w klasie obciążeń 1 – 6 (0,75 kN/m² – 6,00 kN/m²) przy szerokości b = 100 cm
■■ Spełnia wymagania norm europejskich EN 12810 i EN 12811
■■ Jednolity, metryczny moduł długości i szerokości wszystkich elementów systemowych, wynoszący 25 cm lub 50 cm
■■ Długości pól rusztowania: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
■■ Łatwy i bezpieczny montaż dzięki grawitacyjnie zabezpieczającemu się połączeniu rygla „Gravity Lock“: klin głowicy 
rygla samoczynnie opada w otwór rozety i rygluje się
■■ Bezpieczne podesty dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed podnoszeniem (Locking Deck); równa, antypośli-
zgowa powierzchnia podestów

Podczas montażu klin rygla samoczyn-
nie opada pod wpływem siły ciężkości 
i rygluje się w otworze rozety. 

Podesty montuje się bezpośrednio 
na stalowych ryglach. Po osadzeniu 
podest blokuje się samoczynnie 
i nie wymaga dodatkowych zabez-
pieczeń.

Rusztowania fasadowe PERI UP Flex
Wyjątkowa uniwersalność i wysoka nośność
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Platformy robocze PERI UP Flex
Bezpieczeństwo pracy na każdej wysokości dzięki 
maksymalnej elastyczności rusztowania modułowego

Rusztowania robocze

■■ Rusztowanie modułowe do budowy skomplikowanych rusztowań roboczych
■■ Dopasowanie w każdym kierunku: metryczny moduł długości i szerokości wszystkich elementów systemowych, 
wynoszący 25 cm lub 50 cm; możliwość łączenia ze słupkami w odstępach co 50 cm
■■ Długości pól rusztowania: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
■■ Łatwy i bezpieczny montaż dzięki grawitacyjnie zabezpieczającemu się połączeniu rygla „Gravity Lock“: klin głowicy 
rygla samoczynnie opada w otwór rozety i rygluje się
■■ Bezpieczne podesty dzięki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed podnoszeniem (Locking Deck); antypoślizgowa 
powierzchnia podestów
■■ Równa powierzchnia robocza, bez szczelin
■■ Wysoka sztywność połączenia rygla skutkuje dużą nośnością słupków oraz znaczną redukcją ilości stężeń
■■ Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki pomostom roboczym z poręczami i stalowymi krawężnikami, pokryty-
mi sygnalizacyjną farbą
■■ Różnorodne uzupełniające elementy systemowe i osprzęt do najróżniejszych zastosowań

PERI UP Flex umożliwia tworzenie bezpiecznych platform 
na każdej wysokości. Dzięki metrycznemu modułowi 
wszystkich elementów konstrukcyjnych, a także możliwości 
zmiany kierunku ułożenia podestów, rusztowanie modułowe 
daje się optymalnie dopasować do niemalże każdych warun-
ków budowy. Samoczynnie zabezpieczający się w rozecie 
rygiel oraz podesty ze zintegrowanym zabezpieczeniem 
przed podnoszeniem sprawiają, że PERI UP Flex jest wyjąt-
kowo szybki w montażu. Pomosty robocze z poręczami 
i stalowymi krawężnikami pokrytymi sygnalizacyjną farbą 
oraz antypoślizgowe podesty gwarantują wysokie bezpie-
czeństwo w trakcie eksploatacji.

Równa powierzchnia
Platformy robocze są w całości wypełnione podestami 
i nie posiadają szczelin; wystające konstrukcje można łatwo 
obudować

Bezpieczne warunki pracy
Antypoślizgowa, perforowana powierzchnia podestów, 
pomosty robocze z poręczami i stalowymi krawężnikami, 
pokrytymi sygnalizacyjną farbą

Szybki montaż
Szybki montaż dzięki połączeniu rygla „Gravity Lock” 
i samozabezpieczającym się podestom „Locking Deck“

Wysoka nośność
Wyjątkowa sztywność węzłów zapewnia dużą nośność 
połączeń

Dopasowanie w każdym kierunku
PERI UP Flex posiada moduły wyno-
szące 25 cm i 50 cm. Rygle o róż-
nych długościach, począwszy od 
25 cm, umożliwiają zmianę kierunku 
ułożenia podestów. Pozwala to na 
maksymalne dopasowanie do geo-
metrii konstrukcji – bez dodatkowych 
łączników. 
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Podwieszane rusztowanie PERI UP Flex
Mobilne podwieszane rusztowanie

Rusztowania PERI UP Flex o dużej 
rozpiętości
Platformy robocze o rozpiętości 
do 10,00 m z kratownicą ULS

Rusztowania robocze

■■ 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

Wykorzystując wózki UFS 20, można 
podwiesić słupki rusztowania do stalo-
wych kształtowników dwuteowych, 
tworząc mobilne platformy robocze. 
Dopuszczalne obciążenie wózka wyno-
si 19,7 kN, co umożliwia przesuwanie 
kompletnych platform roboczych, pod-
wieszonych np. pod platformami wiert-
niczymi lub mostami. W rozwiązaniach 
dopasowanych do potrzeb danego pro-
jektu, jako konstrukcję nośną rusztowa-
nia często wykorzystuje się dzierżawne 
elementy zestawu inżynieryjnego 
VARIOKIT lub innych systemów desko-
wań PERI.

Konstrukcja z modułem 
systemowym
Dzięki regulowanemu uchwytowi słup-
ka, umożliwiającemu dopasowanie do 
szerokości półki dwuteownika

Łatwe przesuwanie
Dzięki lekko chodzącym rolkom z two-
rzywa sztucznego przesuwanie ruszto-
wania nie wymaga dużej siły

Kompatybilność z różnymi 
kształtownikami stalowymi
Uniwersalna konstrukcja, umożliwiają-
ca dopasowanie do kształtowników 
o szerokości od 20 cm do 32 cm i gru-
bości półki wynoszącej do 40 mm

Dzięki kratownicy PERI UP Flex ULS 
można tworzyć ekonomiczne platformy 
robocze o rozpiętości do 10,00 m. 
Kratownica składa się z pięciu poręcz-
nych elementów o długości do 1,50 m 
i masie do 15,4 kg. Długość kratownicy 
można dopasować w module co 
25 cm. Sprawdzone podesty UDG 
mocuje się bezpośrednio do górnego 
pasa kratownicy. 

Doskonałe do robót 
modernizacyjnych
Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar 
umożliwiają wykorzystanie rozwiązania 
w ciasnych pomieszczeniach i w przy-
padku dojść przez otwory włazowe

Łatwy i szybki montaż
Prosty montaż z użyciem sworzni 
i zawleczek, także w przypadku stężeń 
– bez połączeń rurowych

Wyjątkowa opłacalność
Dzięki możliwości połączenia ze słupka-
mi i podestami PERI UP Flex

Wózek UFS 20 można też zamontować na szynach 
PERI RCS – w celu na przykład transportowania 
materiału podczas robót modernizacyjnych.

50 cm

100 cm

125 cm

150 cm

Podczas montażu wózka UFS 20 jedno ramię 
uchwytu jest przesuwane. Po dopasowaniu odstę-
pu między rolkami do wymiarów stalowego kształ-
townika należy zabezpieczyć ramię sworzniem.

System składa się z trzech elementów pośrednich 
i jednego elementu łączącego, a także elementu 
końcowego o długości 50 cm, mocowanego do 
rozet.
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Rusztowania zbrojarskie PERI UP Flex
Praktyczne jednostki rusztowaniowe do robót przy 
deskowaniu – stabilna konstrukcja bez balastu i kotwienia

Rusztowania robocze

■■ Rusztowanie robocze do wykonywania zbrojenia, deskowania i betonowania
■■ Rusztowanie robocze w klasie obciążeń 1 – 3 wg EN 12811-1 (0,75 kN/m² – 2,00 kN/m²)
■■ Spełnia wymagania w zakresie obciążenia wiatrem wg DIN EN 1004 lub DIN EN 12811
■■ Szerokość 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)

Rusztowanie zbrojarskie PERI UP Flex o szerokości podsta-
wy 150 cm lub 250 cm może mieć długość do trzech pól. 
Ma stabilną konstrukcję, bez balastu i kotwienia, o ile wypar-
te jest o ścianę lub deskowanie, przy którym jest ustawione. 
Samozabezpieczające się połączenia rygli i zintegrowane 
zabezpieczenia podestów zapewniają szybki montaż ruszto-
wania. Podesty, wypełniające całe pole rusztowania bez 
szczelin, gwarantują użytkownikom wysoki poziom bezpie-
czeństwa podczas wykonywania robót. 

Stateczność
Bez zakotwienia i bez balastu przy deskowaniu i ścianach

Łatwość projektowania
Szybka ocena zapotrzebowania na materiał dzięki moduło-
wej konstrukcji

Szybkość i efektywność
Dzięki odpowiedniej wytrzymałości połączeń na rozciąganie 
można kompletne wielkowymiarowe jednostki rusztowania 
przestawiać żurawiem
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Platforma robocza PERI UP Flex LGS 150
Do wykonywania wielkopowierzchniowych platform 
roboczych i tymczasowych kładek dla pieszych

Rusztowania robocze

■■ Dźwigar kratownicowy do kła-
dek o dużej rozpiętości i tym-
czasowych kładek dla pieszych
■■ Dopuszczalna rozpiętość: 
12,00 m przy 5 kN/m² lub 
20,00 m przy 2 kN/m²

Rusztowanie o rozpiętości 20 m, wykonane na 
bazie systemu LGS i z możliwością przetaczania 
ręcznego, zostało tu wykorzystane do prowadzenia 
prac antykorozyjnych.

System LGS służy również do montażu tymczaso-
wych kładek dla pieszych oraz spełnia wymogi 
dotyczące obciążeń i geometrii dla zastosowań 
w przestrzeni publicznej.

System kratownicowy LGS można wykorzystać 
do wykonania bezpiecznych platform roboczych. 
W razie zapotrzebowania, stosując podesty syste-
mowe i pyłoszczelne osłony, można uzyskać całko-
wicie zamkniętą przestrzeń.

System kratownicowy LGS zapewnia 
bezpieczne i racjonalne rozwiązania 
w przypadku dużych rozpiętości i/lub 
wysokich obciążeń. Oprócz zastosowa-
nia jako kratownica w dachach ochron-
nych, wykorzystywany jest także w 
przypadku tymczasowych kładek dla 
pieszych lub platform roboczych na 
dowolnej wysokości.

Szybki montaż
Przy pomocy rygli i stężeń można 
zmontować jednostki nośne

Do dużych rozpiętości
Dzięki wysokiej wytrzymałości na zgi-
nanie

Uniwersalny
Możliwość dopasowania do różnych 
geometrii – w postaci platformy lub 
kładki

Przejezdne platformy o rozpiętości 25 m gwarantu-
ją bezpieczną przestrzeń roboczą do prowadzenia 
różnego rodzaju prac pod dachem dworca.
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Tymczasowe środki dostępu

muszą spełniać szereg wymagań doty-
czących geometrii oraz maksymalnych 
obciążeń, zdefiniowanych w szczegól-
ności przez zakres zastosowania i krąg 
użytkowników. Istotnym kryterium jest 
rozróżnienie między środkami dostępu 
do stanowisk pracy na placu budowy 
a środkami dostępu w przestrzeni 
publicznej.

Środki dostępu do stanowisk pracy 
powinny być przede wszystkim dopa-
sowane do obciążeń i natężenia ruchu 
użytkowników. Użytkownikami są w 
tym przypadku osoby zatrudnione na 
placu budowy lub w przemyśle, tj. 
ubrane w odzież roboczą i wyposażone 
w inne środki ochrony indywidualnej.

Użytkownikami schodów publicznych 
są natomiast wszyscy przebywający 
w przestrzeni publicznej – od dzieci po 
osoby starsze. Oznacza to, że stopień 
natężenia ruchu może być tu wysoki. 
Dlatego należy uwzględnić określone 
wymagania dotyczące szerokości  
biegów, konfiguracji pośrednich  
spoczników oraz bezpieczeństwa.
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Schodnia PERI UP z biegami aluminiowymi 75
Lekka schodnia – uniwersalny środek dostępu

Schodnie PERI UP w trzonach 
klatek schodowych
Wariant dla ciasnych pomieszczeń

Technika dostępu

Dzięki kompaktowym schodniom 
możliwe jest tworzenie dojść 
wewnątrz budynków z małymi  
trzonami klatek schodowych. W tym 
celu po zamontowaniu dodatkowego 
rygla pod kątem 90° na tym samym 
poziomie montowane są biegi scho-
dowe o mniejszej długości i wysoko-

Schodnie z biegami aluminiowymi 75 zapewniają 
szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich  
poziomów roboczych na placu budowy.

Dopasowanie do otworów budynku odbywa się za 
pomocą krótkich biegów schodowych zamontowa-
nych na zewnętrznych wspornikach – niezależnie 
od wysokości kondygnacji.

Krótkie biegi schodowe o szerokości 75 cm 
zapewniają maksymalne możliwości dopasowania 
w przypadku małych pomieszczeń i wąskiej  
geometrii.

Dwubiegowa schodnia przy budowie zbiornika na 
gaz ciekły. Bezpieczne przejście zapewniają porę-
cze zamontowane na zewnętrznych i środkowych 
belkach policzkowych.

■■ Szybki montaż spawanych bie-
gów schodowych o szerokości 
75 cm (szerokość biegu w świe-
tle 67 cm)
■■ Schodnie współbieżne i przeciw-
bieżne o wysokości od 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
■■ Dop. obciążenie: 2,0 kN/m² dla 
biegów schodowych i podestów, 
2,0 kN/m² dla całej konstrukcji  
na długości 20 mb
■■ Dopasowanie do otworów 
budynku w module wysokości 
25 cm za pomocą mocowanych 
z boku wsporników
■■ Możliwość montażu obok 
siebie biegów o przeciwnych  
kierunkach ruchu, oddzielonych 
poręczą

Lekkie aluminiowe biegi schodowe 
o szerokości 75 cm montuje się na
poziomych ryglach rusztowania modu-
łowego PERI UP. Tak powstają 4-stoja-
kowe wieże, współbieżne lub prze-
ciwbieżne, o wysokości do 100 m. 
Dopuszczalne obciążenie schodni 
z biegami aluminiowymi 75 wynosi 
2,00 kN/m². Zapewnia ona dostęp do 
stanowisk pracy na placu budowy.

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

ści. Schodnia może służyć jedno-
cześnie jako platforma robocza przy 
wykańczaniu ścian. Za pomocą ele-
mentów standardowych można two-
rzyć dojścia w module wysokości 
25 cm. Standardowe warianty są 
przewidziane dla typowej wysokości 
kondygnacji, wynoszącej 2,75 m.
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Schodnia PERI UP z biegami stalowymi 100 / 125
Dla budów o większych wymaganiach dotyczących obciążeń 
oraz komfortu

Technika dostępu

■■ Biegi zmontowane z belek 
policzkowych i pojedynczych 
stopni o szerokości 100 cm lub 
125 cm (szerokość w świetle 
między poręczami wynosi  
odpowiednio 96 cm lub 121 cm)
■■ Schody współbieżne lub 
przeciw bieżne o wysokości 
od 2,00 m do 50,00 m
■■ Pozioma siatka konstrukcyjna: 
2,00 m x 4,50 m (schodnia 100) 
lub 2,50 m x 5,00 m (schodnia 
125)
■■ Dop. obciążenie: 3,0 kN/m² dla 
schodów i podestów lub 40,0 kN 
dla całej konstrukcji i 3,0 kN/m² 
na długości 20 mb

Schodnię PERI UP z biegami stalowymi 
montuje się z belek policzkowych oraz 
pojedynczych stopni. Maks. obciążenie 
10-stojakowej wieży o wysokości do 
50 m wynosi 3,0 kN/m2. Dzięki stop-
niom o szerokości 100 cm lub 125 cm 
i oddzielnym spocznikom schodnia jest 
przystosowana do dużego natężenia 
ruchu użytkowników.

Wysoka nośność
3,0 kN/m² dla schodów i podestów 
na długości 20 mb

Komfortowa szerokość
Wystarczająca przestrzeń do swobod-
nego mijania się pracowników, trans-
portowania materiałów oraz znoszenia 
poszkodowanych na noszach

Montaż bez użycia narzędzi
Po zamontowaniu belki policzkowe 
wykładane są stopniami, które zazębia-
ją się i wzajemnie zabezpieczają pod-
czas montażu

Perforowane stopnie zapewniają antypoślizgową 
powierzchnię, nawet gdy buty zanieczyszczone są 
olejem.

Lekkie pojedyncze stopnie montuje się szybko; 
podczas montażu zazębiają się one i zabezpieczają 
automatycznie bez stosowania dodatkowych  
elementów.

Szerokie biegi schodowe umożliwiają pracowni-
kom budowlanym swobodne mijanie się. Jest  
to szczególnie korzystne przy dużym natężeniu 
ruchu.
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Schody PERI UP Public ze stalowymi podestami
Dla najwyższych wymagań w przestrzeni publicznej

Technika dostępu

■■ Schody policzkowe o szerokości biegów 150 cm, 200 cm lub 250 cm
■■ Stosowane w przestrzeni publicznej

■■ jako schody jednobiegowe
■■ jako schody wielobiegowe
■■ jako schody łamane
■■ jako schodnie z prześwitem lub bez

■■ 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

PERI UP Public to tymczasowe schody 
przeznaczone do stosowania w prze-
strzeni publicznej. Typowe przykłady 
zastosowania to: wejścia na trybuny, 
dojścia do tymczasowych kładek dla 
pieszych oraz schody zastępcze używa-
ne w trakcie renowacji budynków. Tego 
typu schody muszą spełniać wyjątko-
wo wysokie wymagania odnośnie 
dopuszczalnych obciążeń, szerokości 
biegów schodowych oraz rozmieszcze-
nia poręczy i spoczników. To wyjaśnia, 
dlaczego PERI Public koncentruje się 
na bezpieczeństwie użytkowników.

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

Zgodne z obowiązującymi 
przepisami
Geometria schodów i rozmieszczenie 
spoczników spełniają wymagania  
dotyczące schodów w przestrzeni 
publicznej

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

Podczas dużych imprez masowych stosuje się 
schody wielobiegowe rozdzielone wewnętrznymi 
poręczami.

W trakcie przebudowy kamienicy wysoka na 14 m 
schodnia pełniła funkcję drogi ewakuacyjnej. Kładka 
łącząca z budynkiem wykonana jest z elementów 
konstrukcyjnych systemu VARIOKIT.

Parametry kładek tymczasowych można  
swobodnie dostosować do oczekiwanego 
natężenia ruchu.
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Rusztowania ochronne

zabezpieczają robotników przed upad-
kiem z wysokości lub przed wpływem 
czynników atmosferycznych. Stosuje 
się je także w celu ochrony przed spa-
dającymi elementami budowlanymi lub 
innymi przedmiotami, pracujących pod 
nimi robotników oraz przemieszczają-
cych się pieszych. 

W zależności od rodzaju zagrożenia 
dostępne są różne typy i warianty tych 
rusztowań, m.in. dachy ochronne lub 
rusztowania z siatkami ochronnymi. 

Wymagania dotyczące geometrii, 
nośności bądź nachylenia połaci dacho-
wej określone są zwykle we właści-
wych przepisach BHP oraz normach. 
Rozwiązania systemowe spełniają te 
wymagania w najwyższym możliwym 
stopniu. Nietypowe wymagania realizo-
wane są przy pomocy indywidualnie 
zaprojektowanych rozwiązań.
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Dach LGS PERI UP
Ochrona przed wpływem czynników atmosferycznych 
z zastosowaniem systemu kratownicowego – 
także dla dużych rozpiętości

Rusztowania ochronne

■■ 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 wiązarami od 50 cm do 300 cm
■■ Możliwość uzyskania dachu o indywidualnej geometrii poprzez 
odpowiednie dopasowanie ram kalenicowych

System kratownicowy LGS PERI UP 
pozwala łatwo i szybko realizować tym-
czasowe zadaszenia ochronne. Jest 
wykorzystywany podczas modernizacji 
dachów, nadbudowy kondygnacji 
budynków, w trakcie realizacji mostów 
i autostrad, a także w sezonie zimo-
wym. System LGS PERI UP jest przy-
stosowany do pokonywania znacznych 
rozpiętości i przenoszenia dużych 
obciążeń. Zapewnia wysoki stopień 
bezpieczeństwa, zarówno podczas 
montażu, jak i użytkowania. Istnieje 
możliwość zaprojektowania dachu 
w wariancie przejezdnym.

Pierwomontaż segmentów dachu odbywa się na 
poziomie terenu. Następnie kompletne segmenty 
przenoszone są żurawiem w miejsce docelowe.

Lekko poruszająca się rolka ułatwia równomierne 
naciąganie i szybki demontaż plandek typu Keder 
na całej szerokości pola.

Opcjonalnie można wyposażyć plandekę w elek-
tryczny napęd do zwijania. Rura ułatwia wciąganie 
prowadnicy plandeki. 

Podesty wzdłuż wiązarów zapewniają bezpieczny 
dostęp podczas montażu poszczególnych  
segmentów.

Dzięki zastosowaniu łożyska ruchomego cały  
dach można przesuwać ręcznie, np. na potrzeby 
dostawy materiałów.

Szybki montaż
Łatwy montaż na poziomie terenu 
w pozycji leżącej, następnie kompletne 
segmenty przenoszone są żurawiem 
w miejsce docelowe

Uniersalny
Dostępne różne warianty nachylenia 
i geometrii

Bezpieczeństwo
Systemowe podesty zapewniają bez-
pieczną pracę przy segmentach dachu 
bez konieczności stosowania środków 
ochrony indywidualnej przed upadkiem 
z wysokości
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Rusztowanie ochronne odpowiadające specyfice projektu
Bogactwo wariantów z wykorzystaniem elementów systemowych

Rusztowania ochronne

Różnorodność elementów konstrukcyjnych PERI UP oraz 
rozległa wiedza inżynierów PERI stanowią podstawę do 
zaprojektowania opłacalnych konstrukcji rusztowań ochron-
nych, odpowiadających specyfice projektu. Aby umożliwić 
opracowanie bezpiecznych rozwiązań ze zoptymalizowaną 
dystrybucją obciążeń – np. tymczasowych kładek dla pie-
szych, mostów, wielkowymiarowych platform roboczych – 
często łączone są ze sobą elementy różnych systemów PERI.

Platforma i dach na bazie systemu rusztowań PERI UP 
umożliwiają bezpieczną, niezakłóconą modernizację  
szklanego sklepienia. Jednocześnie rusztowanie chroni 
znajdującą się poniżej przestrzeń publiczną.

Dzięki kompatybilnym modułom konstrukcyjnym elementy 
rusztowań PERI UP i zestawu VARIOKIT można wygodnie 
ze sobą łączyć. Dźwigary kratowe ULS o długości 8,25 m 
zostały na obu końcach wydłużone ryglami SRU, aby 
pokonać rozpiętość wynoszącą 9,30 m. Rygle pełniły 
funkcję podparcia, przenosząc założone w projekcie 
obciążenia z platformy na budynek.

Podczas prac przy naziemnej linii energetycznej, rusztowania PERI UP 
zaprojektowane z lekkich elementów konstrukcyjnych zabezpieczają  
skrzyżowania z drogami publicznymi.

Moduł konstrukcyjny PERI UP pozwala dopasować rusztowanie do 
dowolnego ukształtowania terenu i wszystkich obciążeń, ponadto  
zapewnia łatwy oraz bezpieczny montaż rusztowania.

System LGS wykorzystuje się do montażu tymczasowych kładek dla pieszych. 
Spełnia on wymogi odnośnie obciążeń i geometrii dla zastosowań w prze-
strzeni publicznej.

Konstrukcja tunelu ochronnego zabezpiecza przechodniów w trakcie wykony-
wania robót modernizacyjnych. Wybrane elementy zestawu inżynieryjnego 
VARIOKIT wzmacniają konstrukcję, inne stanowią torowisko dla przejezdnych 
platform roboczych.

14,90

9,30
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Systemy pomostów

służą do wykonywania pionowych lub 
nachylonych części budowli na dużej 
wysokości, takich jak np. trzony i ścia-
ny budynków wysokich, pylony mos-
tów lub zapory wodne. Obok nieskom-
plikowanych pomostów składanych 
występują inne warianty, które są 
trwale zmontowanymi jednostkami, 
złożonymi ze wsporników, podestów 
i deskowań ściennych. Jednostki te 
po rozformowaniu ściany podnoszone 
są w całości na następną sekcję  
betonowania.

Jednostki tradycyjnego deskowania 
przestawnego przenoszone są żura-
wiem i zawieszane na zabetonowanych 
z wyprzedzeniem kotwach wspinania. 
W przypadku gdy jednostki przemiesz-
czają się na kolejne kondygnacje za 
pomocą siłowników hydraulicznych, 
mówimy o samoczynnym wspinaniu. 

W tym niezależnym od żurawia warian-
cie jednostki deskowania przesuwane 
są po szynach i kotwione w budynku 
za pośrednictwem odpowiednich uch-
wytów wspinania. Oprócz systemów 
z wbudowanymi siłownikami hydra-
ulicznymi występują też szynowe sys-
temy wspinania, wyposażone w prze-
nośny napęd.

W zależności od ukształtowania 
budowli oraz jej funkcji opracowano 
specjalne warianty systemowe: do 
fasad, trzonów i szybów budynków 
oraz do pochyłych pylonów mostów.

Spektrum rozwiązań przeznaczonych 
do bezpiecznej i komfortowej pracy na 
dużej wysokości dopełniają przestawne 
osłony zabezpieczające, chroniące 
przed wiatrem i upadkiem z wysokości.
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Pomost składany FB
Uniwersalny pomost roboczo-ochronny

Pomost roboczy ASG
Wariant dla wyjątkowo wąskich przestrzeni roboczych

Systemy pomostów

Pomost składany FB jest wykorzysty-
wany jako pomost roboczo-ochronny. 
Ponadto może służyć do podpierania 
deskowań ściennych o wys. do 5,40 m 
oraz jako dachowy pomost zabezpie-
czający. Dostarczany jest na plac budo-
wy w postaci gotowej do użycia. Nie-
wielka liczba wymaganych zakotwień 
i niski koszt montażu sprawiają, że jest 
to wyjątkowo opłacalne rozwiązanie.

Łatwość użycia
Mały nakład robocizny i szybki montaż, 
nawet w przypadku skomplikowanych 
rzutów

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

Racjonalne rozwiązania
Pomost narożny może być stosowany 
jako lewy i prawy; wykonując kilka pro-
stych ruchów, można go przekształcić 
w dachowy pomost zabezpieczający

Prosty - niezależnie od rzutu
Kompensacje oraz naroża wewnętrzne 
i zewnętrzne bez konieczności stoso-
wania pomostów specjalnych

Pomost ASG 70-100 jest stosowany 
wszędzie tam, gdzie ograniczona 
przestrzeń robocza nie dopuszcza 
użycia szerszych pomostów robo-
czych.

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 plac 
budowy w stanie zmontowanym

Możliwość rozszerzenia
Możliwość rozsunięcia i rozszerzenia 
deskami do szerokości 100 cm

■■ Pomost roboczy wg DIN EN 12811, ochronny wg DIN 4420; pomost dla deskowań ściennych zamykających 
o wysokości do 5,40 m; z podwyższoną poręczą także jako pomost zabezpieczający dach
■■ 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

Pomost składany narożny może być stosowany 
jako lewy i prawy. Dostarczany jest w komplecie 
z ramą pomostu narożnego.

Pomost składany jest dostarczany w postaci 
zmontowanej i daje się sprawnie zawiesić w prze-
znaczonym miejscu dzięki czterocięgnowemu 
zawiesiu.

Dzięki wysokości piętrzenia wynoszącej tylko 
27 cm, pomosty zajmują niewielką powierzchnię 
podczas transportu czy składowania na placu 
budowy. 

Pomosty pośrednie zakrywają szczeliny między 
pomostami głównymi także przy stałych odstę-
pach między zakotwieniami.

■■ 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 pomo-
stu: 70 cm lub 100 cm
■■ Możliwość używania wspor-
ników również pojedynczo 
z deskami
■■ Specjalny zaczep umożliwia-
jący zawieszenie pomostu  
na prefabrykowanej ścianie 
warstwowej bez straty  
elementów kotwiących

FBZ

FB FB

maks. 2,50

maks. 
2,02

2,50 2,50
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Pomosty robocze CB
Przestawiane żurawiem jednostki wspinania – pomosty 
z wielkowymiarowym deskowaniem ściennym

Pomost szybowy BR
Podparcie deskowań szybu za pomocą rygli pomostowych

Systemy pomostów

■■ 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

Pomosty robocze CB umożliwiają pod-
parcie wielkoformatowych deskowań 
dwustronnych na każdej wysokości. 
Kompletna jednostka składa się z de-
skowania z platformą betoniarską,  
ustawionego na wózkach lub ryglach 
uchylnych pomostu roboczego  
wyposażonego w dolny pomost 
wykończeniowy. Jednostkę wspinania 
przemieszcza się w łatwy sposób za 
pomocą żurawia.

■■ 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

Pomost roboczy CB 240 z deskowaniem ściennym 
TRIO podczas budowy budynku wieżowego  
o wy sokości 27 m. Pomost szybowy BR podpiera
wewnętrzne deskowanie szybu.

Rozwiązanie deskowania przestawnego  
z pomostami roboczymi CB i precyzyjnie  
dopasowanym, cylindrycznym deskowaniem 
ściennym VARIO GT 24.

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 desko-
waniem eliminująca ryzyko potknięcia 
(dotyczy CB 240)

BR to łatwe w użyciu rozwiązanie podporowe do 
wewnętrznych deskowań szybów, klatek schodo-
wych i wind. Podstawą systemu są rygle pomosto-
we BR idealnie dopasowane do wymiarów szybów. 
Do nich, za pomocą systemowych łączników,  
mocowane są dźwigary GT 24 bądź krawędziaki 
drewniane 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 podparcie za pomocą zapadek  
grawitacyjnych w otworach w ścianie (bez traconych 
elementów zakotwienia)

Pomost CB 160 z deskowaniem otwierającym 
(z prawej), połączony z pomostem CB 240 
z deskowaniem zamykającym (z lewej).
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Pomosty SCS do jednostronnego deskowania
Stabilny system wspornikowy stosowany  
jednolub dwustronnie

Systemy pomostów

SCS pełni funkcję konstrukcji nośnej, 
stosowanej w celu podparcia desko
wań ściennych – zarówno jednostron
nych (bez użycia ściągów), jak i dwu
stronnych (ze ściągami). W przypadku 
PERI SCS obciążenia od parcia boczne
go mieszanki betonowej przenoszone 
są bez użycia ściągów na konstrukcję 
poprzedniego etapu betonowania 
poprzez wspornik i kotwy wspinania. 
System SCS cechuje wysoka ekono
miczność zastosowania, ponieważ 
dzięki modułowej koncepcji z kilku
częściowymi wspornikami pomostów 
można go wygodnie dopasowywać do 
konkretnych wymagań i geometrii.

Przestawianie dużych jednostek
Możliwość przestawiania żurawiem 
dużych jednostek dzięki wysoko
nośnym wspornikom i optymalnemu 
obciążeniu zakotwień

Zoptymalizowane rozwiązanie
To samo deskowanie i te same ele
menty do początkowych i kolejnych, 
regularnych etapów betonowania

Bezpieczna powierzchnia robocza
Dzięki możliwości odchylenia od pionu 
komfort swobodnego dopasowania 
pomostu do ukośnie ustawionych czę
ści budowli z zachowaniem horyzontal
nej pozycji podestów

■■ SCS 190
Wspornik o szerokości ok. 1,90 m 
z zastrzałem do odchylania deskowa
nia; przy zastosowaniu dwustronnym 
jako deskowanie otwierające w parze 
z SCS 250

■■ SCS 250
Wspornik o szerokości ok. 2,50 m 
z wózkiem (deskowanie odsuwane 
na odległość do 63 cm – zależnie od 
systemu); również do zastosowań 
dwustronnych, ze ściągami

■■ Otwierający kozioł oporowy SCS
Złożony z rygla uchylnego, trzpienia 
i dodatkowego rygla początkowego, 
przenoszącego na podłoże obciążenia 
z pierwszej jednostronnie deskowa
nej sekcji betonowania

■■ Konstrukcja podporowa do deskowania jednostronnego bez ściągów
■■ Przestawiane żurawiem jednostki deskowania, składające się z pomostu i deskowania ściennego VARIO GT 24
■■ Zoptymalizowane do zastosowań przy wysokości betonowania 3,00 m (mury pionowe) lub 2,50 m  
(odchylone od pionu)
■■ Możliwość uzupełnienia o pomost dolny
■■ Osobno nastawiany pomost roboczy do zastosowania w przypadku nachylonych budowli; pomost betoniarski 
i pomost dolny odchylany o ± 15° i ± 30°
■■ Początkowy kozioł oporowy z ryglami uchylnymi, wyporami i dodatkowymi ryglami początkowymi do pierwszego 
etapu betonowania, mocowanie w podłożu za pomocą ukośnych kotwi

Pomosty SCS zestawione z dźwigarowym desko
waniem ściennym VARIO GT 24 przy budowie 
muru zapory, nachylonego w różnych kierunkach.

Zastosowanie pomostów SCS poczas budowy 
nowych śluz Kanału Panamskiego.

Zdolność przenoszenia wysokich obciążeń oraz 
mniejsza liczba otworów po ściągach w przypadku 
SCS gwarantują szczególnie wysoką opłacalność 
zastosowania.

SCS używa się również do dwustronnych zastoso
wań przy wysokości deskowania do 6 m. Pozwala 
to na uzyskanie wyższego stopnia wykorzystania 
materiału przy równocześnie mniejszym obciąże
niu logistycznym.
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Szynowy system wspinania RCS
Uniwersalny zestaw modułowy o wszechstronnym 
zastosowaniu

Systemy pomostów

RCS łączy wszystkie zalety systemów 
wspinania w ramach jednego zestawu 
modułowego i jest stosowany równo
cześnie jako pomost roboczy oraz osło
na zabezpieczająca. Dzięki zastosowa
niu szyn, przemieszczana jednostka 
jest trwale powiązana z budowlą, w 
rezultacie proces przenoszenia przebie
ga szybko i bezpiecznie. Jednostki pod
noszone są na kolejną sekcję żurawiem 
lub za pomocą przenośnych siłowników 
hydraulicznych. RCS daje się łatwo 
dopasowywać do specyfiki dowolnej 
budowli. 

Bezpieczne wspinanie szynowe
Przestawiana jednostka podczas całego 
procesu wspinania jest trwale połączona 
z budowlą za pośrednictwem uchwytów 
wspinania

Uniwersalne mocowanie
Uchwyty wspinania mogą być monto
wane zarówno do ścian, jak i krawędzi 
stropów

Regulowana konstrukcja
125mm moduł rozmieszczenia otwo
rów w szynach pozwala na optymalne 
dopasowanie do wysokości każdej  
kondygnacji

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

■■ RCS CL Deskowanie przestawne
Lekkie deskowanie do budowli o 
średniej wysokości; po przedłużeniu 
szyny wspinania oraz użyciu pośred
nich 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
■■ Otwory w szynach w module 125 mm, umożliwiające dopasowanie 
pomostów do wysokości kondygnacji
■■ Standardowe zakotwienia do ścian i stropów ze Świadectwem 
dopuszczenia, w przypadku dużych uskoków stropów rolę wsporników 
kotwiących pełnią poziomo ułożone szyny wspinania
■■ Opcja wspinania samoczynnego krokami co 50 cm za pomocą 
przenośnych siłowników hydraulicznych
■■ Kompatybilne z elementami inżynieryjnego zestawu konstrukcyjnego 
VARIOKIT

Przenośny siłownik hydrauliczny umożliwia przesta
wianie bez użycia żurawia. Siłowniki hydrauliczne 
zamontowano na uchwycie wspinania pomiędzy 
ścianą a szyną wspinania.

Jako poszycie osłon RCS można wykorzystać różne 
materiały, np. blachę trapezową, drewniane płyty 
warstwowe, siatki dowolnego typu lub siatki LPS.

Uchylne szczęki 
umożliwiają demon
taż uchwytu wspi
nania z boku i uła
twiają pierwsze 
zawieszenie 
pomostów.

W celu płynnego 
pokonywania usko
ków ścian, szynę 
wspinania RCS 
można odchylić od 
pionu w obu kierun
kach pod kątem 4°.

Przegubowe połą
czenie uchwytu 
wspinania z uch
wytem ściennym 
umożliwia obraca
nie go w przypad
ku budynków 
okrągłych.

Osłona prowadzona jest w jednej linii nawet 
w przypadku zmiennego usytuowania krawędzi 
stropów. W roli wsporników kotwiących stosuje 
się wówczas poziome szyny wspinania .
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Lekkie osłony LPS
Zabezpieczenie krawędzi z lekkimi 
siatkami

Systemy pomostów

LPS z ażurowymi siatkami ochronnymi 
to lekka alternatywa dla ciężkich,  
zam kniętych osłon zabezpieczających. 
Pomimo przepuszczalności system 
skutecznie izoluje od wiatru, jednocze
śnie zapewniając stały dostęp światła 
dziennego. LPS stosuje się jako ciągłą 
osłonę zabezpieczającą; alternatywnie 
można dodać zintegrowany pomost 
roboczy, umożliwiający dostęp do 
powierzchni czołowych stropu.  
Szyny wspinania zapewniają szybkie  
i bezpieczne przestawianie.

Szybki montaż
Montaż siatek przebiega sprawnie  
i nie wymaga użycia żurawia, istnieje 
możliwość dostawy w stanie gotowym 
do użycia

Lekkie elementy
Niewielkie obciążenie budowli ze 
względu na ażurową strukturę; 
dzięki temu możliwość użycia również 
w przypadku cieńszych stropów

Uniwersalność
Stosowany jako osłona lub z pomo
stem roboczym; tych samych siatek 
można użyć w systemie RCS

■■ Lekka konstrukcja ochronna z siatkami, dostępna w wariancie ciągłym lub, 
alternatywnie, z pomostem roboczym
■■ Siatki z funkcją teleskopowego rozsuwania, pozwalającą na dopasowanie 
do skomplikowanej formy budynku
■■ Bezpieczne przestawianie na szynach wspinania za pomocą żurawia, 
opcjonalnie wspinanie samoczynne z wykorzystaniem siłowników 
hydraulicznych
■■ Możliwość użycia z szynowym systemem wspinania RCS
■■ Szybki ręczny montaż dzięki lekkim elementom i prostym zaciskom
■■ Regulowane uchwyty stropowe do mocowania na stropach ze zmiennymi 
wspornikami i wysuwanymi pomostami
■■ Możliwość dostarczenia w stanie gotowym do użycia

Platforma rozładunkowa RCS MP z podestem  
stalowym jest standardowo dostępna w dwóch 
rozmiarach.

Gotowe do użycia platformy można piętrzyć w  
stosie i transportować w kompaktowej formie. 
Barierę ochronną wystarczy nałożyć już na miejscu.

Platforma przeładunkowa RCS MP
Uniwersalne rozwiązanie do przenoszenia ładunków 
za pomocą żurawia

Platforma przeładunkowa RCS MP 
służy do szybkiego i bezpiecznego 
transportu deskowań i materiału w 
trakcie robót przy budynkach wysokich. 
Platformę ze stalowym podestem 
można zakotwić w stropie lub roze
przeć podporami MULTIPROP pomię
dzy dwiema kondygnacjami. Okalające 
bariery ochronne i dodatkowe rury 
zapewniają bezpieczne warunki pracy 
również w przypadku niekontrolowa
nych wahnięć stołów stropowych.

Dowolne ustawienie i mocowanie
Platformę można umieścić w dowol
nym miejscu budynku i zakotwić w 
stropie lub rozeprzeć pomiędzy dwoma 
stropami

Bezpiecznie z każdej strony
Dzięki podestom z ryflowaną blachą 
chroniącą przed poślizgiem oraz barie
rom ochronnym z siatek stalowych LPS

Szybki montaż
Dostawa w stanie gotowym do użycia, 
siatki wystarczy nałożyć i zabezpieczyć 
sworzniami

■■ Platforma RCS MP 375 z wysięgiem 3,75 m do transportu podpór 
stropowych i ramowych deskowań stropowych
■■ Platforma RCS MP 550 o wysięgu 5,50 m do transportu wielkowymiaro
wych stołów stropowych
■■ Kotwienie profili nośnych RCS za pomocą kotew wspinania lub ściągów 
DW 15; alternatywnie rozparcie profili nośnych między dwoma stropami 
za pomocą podpór MULTIPROP
■■ Minimalna szerokość w świetle 2,52 m; w wariancie rozpartym 
podporami szerokość przejazdu regulowana do ponad 3,00 m dzięki 
umieszczeniu rygli pod podporami
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System samoczynnego wspinania ACS
Bezpieczny system wspinania niezależny od żurawia dzięki 
napędowi hydraulicznemu

Systemy pomostów

Poszczególne warianty systemu samoczynnego wspinania 
ACS do fasad, trzonów i szybów budynków, a także nachylo
nych pylonów mostów umożliwiają szybkie, ekonomiczne 
i bezpieczne wykonywanie wysokich budowli żelbetowych. 
Kompletne jednostki, złożone z deskowania ściennego 
i pomostu, za pomocą zintegrowanego układu hydraulicznego 
przestawiane są na kolejne kondygnacje. Zoptymalizowany 
przebieg robót przyczynia się do wyjątkowo dużej wydajności 
i szybkich cykli betonowania. Jednostki wspinają się jedno
cześnie, dzięki czemu mniej jest nieosłoniętych krawędzi 
grożących upadkiem z wysokości, co wpływa korzystnie na 
bezpieczeństwo wykonywanych robót.

■■ Bezpieczne przemieszczanie pomostów po szynach, bez użycia żurawia
■■ Siłowniki hydrauliczne o sile 100 kN
■■ Wspinanie z mechanicznie wymuszonym sterowaniem i blokadą cofania
■■ Rzeczywista prędkość wspinania: 0,4 m/min
■■ Wspinanie poza regularnym czasem pracy dzięki niemalże bezgłośnemu napędowi hydraulicznemu
■■ Zamknięte pomosty robocze umożliwiające pracę niezależnie od pogody
■■ Uchwyty wspinania i typy kotwi zoptymalizowane pod kątem takich wymagań projektu, jak konstrukcja budynku, 
obciążenia, grubość ścian i wymagana wytrzymałość betonu
■■ Duże jednostki deskowania przyczyniające się do zmniejszenia liczby zakotwień traconych

Za pomocą techniki samoczynnego wspinania ACS 
można bez pomocy żurawia podnosić także roz
ściełacze do betonu oraz podwieszone schodnie.

Podczas budowy tego 90metrowego pylonu 
połączono systemy samoczynnego wspinania 
RCS i ACS.

Wariant ACS R stanowi optymalne rozwiązanie  
dla zewnętrznych ścian mierzącego 47 m x 43 m 
trzonu budynku.

System samoczynnego wspinania ACS R 
z jednostronnie wyprzedzającym rusztowa
niem zbrojarskim.

ACS P – rozwiązanie dla trzonów budynków 
wysokich i budowli wieżowych – połączone 
z ACS G. Deskowanie jest zamocowane 
obustronnie na wystających wspornikach 
pomostu.

Niezależne od żurawia
Deskowanie, rozdeskowanie i hydrauliczne wspinanie 
w szybkim rytmie pracy

Niezależne od pogody
Wygodne pomosty z osłoną chroniącą załogę przed wiatrem 
i działaniem czynników atmosferycznych

Wytrzymałe pomosty robocze
Pomosty robocze przenoszą duże obciążenia, np. od składo
wanych materiałów i rozściełaczy mieszanki betonowej

■■ ACS R system samoczynnego wspinania
Wariant standardowy z wózkiem i deskowaniem otwartym 
od góry, zapewniającym łatwy montaż zbrojenia

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

■■ ACS G pomosty wieszakowe
Wariant umożliwiający betonowanie stropów i ścian w  
jednym cyklu roboczym – idealne rozwiązanie dla budowli 
okrągłych; deskowanie jest mocowane obustronnie na 
wspornikowo wysuniętych wieszakach

■■ ACS V wariant regulowany
Wariant dla nachylonych budowli, takich jak pylony lub 
filary mostów; pomosty robocze pozostają zawsze w  
położeniu poziomym

■■ ACS S deskowanie szybu
Wariant dla klatek schodowych i wąskich szybów  
windowych, z pojedynczym napędem wspinania we 
wnętrzu konstrukcji

■■ ACS C deskowanie szybu
Wariant umożliwiający przestawianie wielkowymiarowych 
deskowań trzonów budynków włącznie z rozściełaczem 
mieszanki betonowej i sprzętem budowlanym



■■ Montage
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Budownictwo inżynieryjne

obejmujące budownictwo mostowe 
i tunelowe wymaga skomplikowanych 
systemów, które zazwyczaj stanowią 
kombinację rusztowania podporowego 
z indywidualnie dopasowanym desko
waniem. Podczas projektowania należy 
uwzględnić wymiary obiektu, technolo
gię i cały proces budowlany.

W budownictwie tunelowym najwięk
szy wpływ na dobór odpowiedniego 
systemu deskowań mają warunki geo
logiczne i technologia wykonawcza.  
Rusztowanie podporowe najczęściej 
projektuje się w formie przejezdnego 
urządzenia tunelowego. 

W mostownictwie na technologię 
budowy, a tym samym projekt desko
wania, w istotnej mierze wpływają 
warunki geograficzne. Ustroje nośne 

mogą być wykonywane na rusztowa
niach podporowych, w technologii 
nasuwania podłużnego, jako konstruk
cje zespolone albo metodą nawisową. 
Betonowane w kolejnym etapie kapy 
gzymsowe pełnią funkcję ochronną 
i stanowią architektoniczne wykończe
nie ustroju nośnego mostu. 

Łatwe w użyciu, zoptymalizowane sys
temy modułowe projektuje się pod 
kątem opłacalnych rozwiązań umożli
wiających spełnienie wszystkich 
wymogów budownictwa inżynieryjne
go. Nacisk kładzie się przy tym na 
wykorzystanie możliwie największej 
liczby standardowych dzierżawnych 
elementów konstrukcyjnych, przystoso
wanych do wszechstronnych zastoso
wań mostowych, tunelowych i inżynie
rii lądowej.
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Koncepcja systemu VARIOKIT
Modułowy system dla ekonomicznych rozwiązań 
w budownictwie inżynieryjnym

Konstrukcje podporowe VARIOKIT
Rozwiązania dla każdej geometrii 
i każdego obciążenia

Budownictwo inżynieryjne

VARIOKIT to zestaw standardowych 
elementów konstrukcyjnych, przezna
czony do szerokiego spektrum zastoso
wań w budownictwie inżynieryjnym. 
W zestawie znajdują się uniwersalne 
elementy podstawowe oraz uzupełnia
jące akcesoria systemowe o specjal
nych funkcjach. W szczególnych sytu
acjach 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.

Niezliczone możliwości
Rozwiązania do mostów, tuneli i innych 
konstrukcji inżynierskich oparte na ele
mentach podstawowych oraz funkcjo
nalnych akcesoriach systemowych

Prosty montaż
Szybkie wykonywanie robót dzięki 
połączeniom sworzniowym pasowanym 
i łatwej regulacji za pomocą wypór

Ekonomiczne rozwiązania
Opłacalność dzięki dzierżawnym ele
mentom standardowym, odpowiednio 
dobranym do wymagań statyczno 
wytrzymałościowych

Indywidualnie dopasowane krążyny i wieże wyso
konośne VARIOKIT przenoszą znaczne obciążenia 
od stropu elektrowni o grubości 4,00 m.

Elementy zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT 
tworzą podstawę 90tonowego, przejezdnego 
rusztowania roboczego, wykorzystywanego pod
czas obróbki strumieniowej i robót deskowanio
wych w ramach modernizacji budowli.

Rozwiązania na bazie VARIOKIT
zazwyczaj składają się w 95% 
z dzierżawnych elementów pod
stawowych i systemowych. Aby 
spełnić szczególne wymagania 
projektu, wystarcza niewielka 
liczba elementów specjalnych.

Elementy 
specjalne

Elementy
systemowe

Elementy 
podstawowe
(rygle SRU, 
wypory wyso
konośne SLS 
i szyny wspina
nia RCS 
o wszechstron
nym zakresie)

PERI oferuje nie tylko potrzebny 
materiał, lecz również rozległą 
fachową wiedzę i kompleksowe 
usługi projektowania.

Rozwiązania PERI uwzględniają prze
bieg budowy i montażu oraz wyróż
niają się wysoką funkcjonalnością. 
Podczas projektowania duży nacisk 
kładzie się na maksymalizację stoso
wanych elementów dzierżawnych 
i optymalne wykorzystanie ich wła
ściwości statycznowytrzymałościo
wych, aby zaoferować klientowi naj
bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Usługa PERI zawiera niezbędną 
dokumentację technicznoruchową, 
rysunki technologiczne i montażowe 
oraz obliczenia statyczne. Poprzez 
stałe wsparcie klienta – począwszy 
od opracowania najbardziej opłacal
nego rozwiązania deskowań, aż po 
sprawny zwrot materiału – PERI 
zapewnia ekonomiczną realizację 
każdego projektu z zakresu  
budownictwa inżynieryjnego.

Na bazie standardowych elementów 
zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT 
można tworzyć skomplikowane pod 
względem technicznym, lecz równo
cześnie opłacalne konstrukcje  
kratownicowe i układy podporowe.  

Aby ma ksymalnie skrócić czas montażu 
na miejscu oraz zapewnić dotrzymanie 
napiętego harmonogramu robót, PERI 
może w razie potrzeby dostarczyć na 
plac budowy wstępnie zmontowane 
jednostki konstrukcji.  

Możliwość dzierżawy oraz wygodny 
montaż sprawiają, że VARIOKIT jest 
szczególnie opłacalnym rozwiązaniem 
przy krótkim okresie użytkowania.

5% 10 % 85 %
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Zestaw inżynieryjny VARIOKIT
Rozwiązania dopasowane do wymagań projektów 
budownictwa tunelowego

Budownictwo inżynieryjne

■■ Standardowe elementy konstrukcyjne o odpowiedniej długości, umożliwiające dopasowanie rozwiązania do 
wymagań dowolnego projektu
■■ Stężenia z płynną regulacją w zakresie od 4,00 m do 9,00 m
■■ Niewielkie zróżnicowanie typowych łączników i standaryzacja nośności rodzajów połączeń
■■ Szybki montaż spełniający wymagania placu budowy
■■ Łatwa przebudowa w razie konieczności dopasowania do przekroju tunelu
■■ Mniej ściągów w ścianach dzięki standardowym ryglom stalowym UU 200
■■ Opcjonalne siłowniki hydrauliczne do zadeskowania i rozdeskowania oraz podnoszenia i opuszczania urządzenia
■■ Dogodne rozwiązania do przestawiania urządzenia: do wyboru napęd elektryczny lub rozwiązanie mechaniczne

Elementy konstrukcyjne systemu 
VARIOKIT pozwalają tworzyć korzystne 
ekonomicznie przejezdne urządzenia 
tunelowe, przystosowane do potrzeb 
określonego placu budowy. Ramowa 
konstrukcja nośna umożliwia prowa
dzenie transportu we wnętrzu tunelu, 
a także bezproblemowe realizowanie 
ścian w technologii deskowania jedno
stronnego. W dzierżawnej ofercie PERI 
znajdują się zarówno elementy uzupeł
niające 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 betono
wania. 

■■ Przejezdne urządzenie tunelowe 
VTC do metody odkrywkowej 
Rozwiązania do metody monolitycznej, 
częściowo monolitycznej i rozdzielczej

■■ Przejezdne urządzenie tunelowe 
VTC do metody górniczej 
Rozwiązania do metody monolitycznej 
i rozdzielczej

Płynna regulacja
Możliwość bezstopniowej, precyzyjnej 
regulacji deskowania w celu dopasowa
nia do różnych przekrojów tunelu

Wygoda
Możliwość zastosowania siłowników 
hydraulicznych i napędu elektrycznego 
do zadeskowania, rozdeskowania, pod
noszenia, opuszczania oraz przejazdu

Oszczędność
Mniej ściągów w deskowaniach  
ściennych dzięki zastosowaniu rygli 
stalowych o dużej nośności

W przypadku tego przejezdnego deskowania stro
powego otwór o szerokości 3,00 m i wysokości 
4,50 m zapewnia wygodną komunikację. 

W zależności od potrzeb można uzupełnić  
rozwiązanie VARIOKIT elementami innych  
systemów PERI, tutaj np. zastosowano podpory 
wysokonośne HD 200.

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

Króćce pomp do betonowania i urządzenia wibra
cyjne są uwzględniane w projekcie i dostarczane 
wraz z urządzeniem w zależności od potrzeb.

Przejazd urządzenia przez tunel o węższym  
przekroju jest możliwy po hydraulicznym złożeniu 
segmentów deskowania.

Do dzierżawnego agregatu hydraulicznego VARIOKIT 
można podłączyć do 8 siłowników hydraulicznych 
– szybko i wygodnie dzięki szybkozłączom.
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Zestaw inżynieryjny VARIOKIT
Uniwersalne rozwiązania do mostów o dowolnej geometrii

Budownictwo inżynieryjne

■■ Standardowe elementy konstrukcyjne i systemowe o różnej długości
■■ Standardowe łączniki
■■ Łatwy montaż, spełniający wymagania na placu budowy
■■ Możliwość wszechstronnego dopasowania do różnych wymiarów, jak 
również do łukowych ustrojów nośnych
■■ Zależnie od rodzaju zastosowania możliwość uzupełnienia o siłowniki 
hydrauliczne lub napędy elektryczne przyspieszające wykonywanie prac

■■ Wózek do obiektów zespolonych 
VCC
Wózek poruszający się po stalowym 
dźwigarze podłużnym mostu, używany 
do wykonywania nawierzchni mosto
wych ze wspornikowo wysuniętymi 
płytami
■■ Pomost wspornikowy VCB
Bezrusztowaniowe deskowanie 
wspornikowe do mostów o konstruk
cji zespolonej lub prefabrykowanej

Zestaw inżynieryjny VARIOKIT obejmu
je odpowiednie rozwiązania systemo
we do deskowania ustrojów nośnych 
mostów i kap gzymsowych. W ofercie 
znajdują się zarówno lekkie wsporniki, 
jak i kompleksowe rozwiązania składa
jące się z wózków i osprzętu.

Różnorodne obszary zastosowania
Uniwersalne, dzierżawne elementy 
konstrukcyjne i systemowe do ustrojów 
nośnych mostów oraz kap gzymsowych

Dostępność
Szybkie dostawy dzięki konstrukcji 
modułowej i elementom składowanym 
w parkach dzierżawnych PERI

Szybki montaż
Oszczędność czasu podczas montażu 
dzięki standardowym połączeniom 
i sworzniom pasowanym

W przypadku wózka do kap gzymsowych VARIOKIT 
obciążenia poziome są w całości przenoszone 
poprzez tarcie – zakotwienie w budowli nie jest 
wymagane.

Torowisko do kap gzymsowych zawieszone jest  
w całości od spodu mostu za pomocą szyn i rolek. 
Nawierzchnia mostu jest dostępna, a ruch drogo
wy pozostaje niezakłócony.

Pomost wspornikowy jest wykorzystywany przy 
mostach o konstrukcji zespolonej lub prefabryko
wanej do betonowania obszarów krawędziowych 
ustroju nośnego.

Wózek nawisowy można elastycznie dopasowy
wać do różnych geometrii ustroju nośnego.

Pomost gzymsowy VARIOKIT z zamkniętą platfor
mą roboczą to optymalne rozwiązanie zarówno do 
renowacji, jak i wykonywania nowych obiektów.

■■ Wózek nawisowy VBC
Do symetrycznego wykonywania 
ustroju nośnego etapami od strony 
głowicy filara; kombinacja ciężkiej 
ramy przenoszącej obciążenia i ele
mentów systemowych tworzących 
deskowania, pomosty robocze  
i platformy

■■ Pomost gzymsowy VGK
Lekki pomost do renowacji i budowy 
krótkich ustrojów nośnych mostów
■■ Torowisko do kap gzymsowych VGB
Do wykonywania oraz renowacji kap 
gzymsowych na krawędziach 
mostów i między ustrojami nośnymi
■■ Wózek do kap gzymsowych VGW
Wózek poruszający się po ustroju 
nośnym mostu, nie wymagający  
zakotwienia w budowli

Most nad śluzą jest budowany przy użyciu dwóch 
wózków do obiektów zespolonych VARIOKIT 
metodą mijankową. Ustrój nośny mostu został 
podzielony na 13 sekcji betonowania.



147146

Zestaw inżynieryjny VARIOKIT
Wiązary i wysokonośne wieże podporowe 
do największych obciążeń

Budownictwo inżynieryjne

■■ Do wież 4-stojakowych, wież ze stojakiem pośrednim, tarcz rusztowanio-
wych, tarcz podłużnych i rusztowań przestrzennych
■■ Maksymalne obciążenie: 700 kN na stojak
■■ Standardowa wysokość do 40 m
■■ Za pomocą nadstawianych szyn RCS, dwóch elementów kompensacyj-
nych i trzpienia z głowicą można uzyskać dowolną wysokość

■■ Dla rozpiętości do 40 m i dop. momentu zginającego 3000 kNm
■■ Poprzez kombinację ram różnej długości i możliwość teleskopowej regula-
cji ram podporowych kratownicę można dopasować do dowolnej rozpięto-
ści i skompensować tolerancje montażowe przy podporach

Za pomocą elementów konstrukcyj-
nych systemu VARIOKIT można two-
rzyć wysokonośne wieże podporowe 
i wiązary kratownicowe o dużej rozpię-
tości wykorzystywane w budownic-
twie mostowym. VARIOKIT jest też 
idealnym rozwiązaniem dla wszelkich 
zadań budowlanych, w których zacho-
dzi konieczność przeniesienia dużych 
obciążeń. Dostawa całego rozwiązania 
przez jednego producenta zapewnia 
zoptymalizowany przebieg projektu. 
Możliwość dołączenia rusztowania 
modułowego PERI UP pozwala zapew-
nić bezpieczny dostęp do wszystkich 
obszarów roboczych, a także niezbędną 
przestrzeń do pracy.

Wysokonośna wieża podporowa VST

Szybki montaż
Ograniczona liczba połączeń śrubowych 
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

Rozwiązanie ekonomiczne
Wszystkie elementy konstrukcyjne 
znajdują sie w parku dzierżawnym PERI

Kratownica VRB

Ekonomiczne wykorzystanie  
materiału
Wysoka nośność elementów konstruk-
cyjnych umożliwia zoptymalizowane 
wykorzystanie materiału i zmniejszenie 
kosztów

Szybkie dopasowanie długości
Możliwość łatwego dopasowania dłu-
gości wiązara do zmiennych rozpiętości 
za pomocą niewielkiej liczby różnych 
ram

Wysoki stopień bezpieczeństwa
Kompatybilne z rozwiązaniami dla plat-
form roboczych i środków dostępu na 
bazie rusztowania modułowego PERI UP

Wysokonośne wieże podporowe i wiązary kratow-
nicowe VARIOKIT tworzą rusztowanie podporowe 
dla skrajnych przęseł mostu autostradowego o dłu-
gości 412 m.

Połączenia śrubowe zmniejszają nakład pracy pod-
czas montażu. Centryczne połączenie stężenia 
zapewnia wysoką nośność.

Wysokonośne wieże podporowe VARIOKIT zasto-
sowane jako tymczasowa konstrukcja podporowa 
podczas montażu hali terminala lotniczego.

Każda z wież podporowych o wysokości 23,60 m 
przenosi obciążenie 200 t. Użycie gotowych seg-
mentów o wysokości 10 m skróciło montaż.
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Osprzęt uniwersalny

to najróżniejsze narzędzia i urządzenia 
ułatwiające codzienne czynności na 
placu budowy. Często postrzegane jako 
nieistotne, odgrywają one niesłychanie 
istotną rolę. Dopiero gdy zabraknie 
konkretnego elementu osprzętu, oka-
zuje się, iż konieczne są improwizacje, 
które nie dość, że wiążą się z niepo-
trzebną stratą czasu, to jeszcze zwięk-
szają ryzyko wypadku lub prowadzą do 
niezadowalającego rezultatu robót 
budowlanych.

Wypróbowane dźwigary deskowanio-
we oraz wygodne systemy zastawcze 
to przykłady produktów, za pomocą 
których można szybciej wykonać pozor-
nie nieistotne czynności dodatkowe. 
Tymczasowe zabezpieczenia krawędzi 

stropów oraz palety umożliwiające 
uporządkowane składowanie materiału 
zwiększają bezpieczeństwo na placu 
budowy. Ogromne znaczenie dla zado-
walającego rezultatu wykonywanych 
robót żelbetowych mają odpowiednie 
płyty poszycia deskowania i właściwe 
środki antyadhezyjne.

Kluczową rolę odgrywa jakość – osprzęt 
musi bowiem sprawdzić się w trudnych 
warunkach placu budowy. Nowe mate-
riały i metody produkcji przyczyniają się 
zarówno do wprowadzania ulepszeń, 
jak i innowacyjnych pomysłów, które 
jeszcze bardziej ułatwiają codzienną 
eksploatację.
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Dźwigar deskowaniowy GT 24
Wszechstronny dźwigar kratowy o wysokiej nośności

Dźwigar deskowaniowy VT 20K
Ekonomiczny dźwigar z pełnościennym 
środnikiem

Osprzęt uniwersalny

■■ Uniwersalny drewniany dźwigar deskowaniowy o wysokości konstrukcyj-
nej 24 cm, przeznaczony do deskowań ściennych, słupowych i stropo-
wych, a także deskowania bocznego krawędzi stropów oraz zastosowań 
specjalnych
■■ 18 standardowych długości od 0,90 m do 6,00 m w modułach co 30 cm, 
długości specjalne do 17,85 m na zamówienie
■■ Ciężar: 5,90 kg/m
■■ Dop. reakcja podporowa: 28,00 kN (w węźle)
■■ Dop. moment zginający: 7,00 kNm
■■ Sztywność: EIy = 887 kNm²; Iy = 8064 cm4

■■ Uniwersalny drewniany dźwigar deskowaniowy o wysokości konstrukcyj-
nej 20 cm, zoptymalizowany pod kątem wykorzystania w deskowaniach 
stropowych, ekonomiczny także w rozwiązaniach nietypowych
■■ 11 długości: od 1,45 m do 5,90 m
■■ Ciężar: 5,90 kg/m
■■ Dop. reakcja podporowa: 22,00 kN
■■ Dop. moment zginający: 5,00 kNm
■■ Sztywność: EIy = 460 kNm2; Iy = 4181 cm4

Dźwigar deskowaniowy GT 24 charak-
teryzuje się wysoką nośnością i sztyw-
nością. Dzięki temu w deskowaniach 
ściennych, słupowych, stropowych, 
jak również specjalnych można zredu-
kować ilość potrzebnych materiałów 
i robocizny. 

Wysoka nośność
Dźwigar kratowy o wysokości kon-
strukcyjnej 24 cm przystosowany 
do dużych obciążeń i rozpiętości

Długa żywotność
Wytrzymała konstrukcja, węzły dźwiga-
ra z klejeniem na wielowypust

Kompatybilność
Łatwy montaż osprzętu budowlanego 
dzięki konstrukcji kratowej

PERI VT 20K to ekonomiczny dźwigar 
o wysokości konstrukcyjnej 20 cm oraz
pełnościennym środniku. Wytrzymałe 
okucie stalowe na końcach pasa 
i zaokrąglony do wewnątrz środnik sku-
tecznie zapobiegają uszkodzeniom. Pas 
o szerokości 8 cm zapewnia wystarcza-
jącą szerokość podparcia również na 
styku płyt poszycia.

Wytrzymałość
Okucie stalowe na końcach pasa 
i zaokrąglony do wewnątrz środnik

Stabilny kształt
Pasy z wysokogatunkowego drewna 
iglastego i środnik z utwardzonej płyty 
drewnopochodnej o wysokim nasyce-
niu żywicą syntetyczną

Opłacalność
Ekonomiczny wariant dźwigara dla 
deskowań stropowych

Okucie stalowe na końcach pasa niezawodnie 
chroni przed uszkodzeniami. Mocowanie okucia 
znajduje się w nieobciążonej strefie środnika.

Certyfikat potwierdza zgodność 
dźwigara GT 24 z przepisami tech-
nicznymi normy DIN EN 13377.

Dźwigar VT 20K posiada certyfikat 
zgodności stanowiący zaświadczenie 
o stałej kontroli produkcji (wewnętrz-
nej i zewnętrznej).

Dźwigar o wysokości 20 cm został skonstruowany 
specjalnie do deskowania stropowego. Może być 
stosowany jako dźwigar główny lub rozdzielczy.

Pasy sklejane są na dużej powierzchni z wnikającymi krzyżulcami. Nie występują żadne zagłębie-
nia, które pozwalałyby na zbieranie się wilgoci. Węzły z klejeniem na wielowypust zapewniają 
długą żywotność dźwigara GT 24.
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PROKIT
System bezpieczeństwa do tymczasowych 
zabezpieczeń krawędzi

Osprzęt uniwersalny

■■ Tymczasowe zabezpieczenie boczne 
 krawędzi ścian i stropów zgodnie z 
DIN  EN 13374, klasa A, oraz schodów za 
pomocą desek poręczowych 
■■ Tymczasowe zabezpieczenie boczne kra-
wędzi deskowań i rusztowań PERI zgod-
nie 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 deskowa-
niami ramowymi MAXIMO i TRIO

■■ Zabezpieczenie krawędzi budowli 
 szkieletowych
■■ Nośność udokumentowana zgodnie z 
DIN EN 13374, klasa A
■■ Składane siatki o szerokości 66 cm i wyso-
kości 2,00 m, z powłoką proszkową; możli-
wość nadstawiania siatek do 3,90 m
■■ Mocowanie za pomocą wysoko wytrzyma-
łych pasów napinających
■■ Możliwość użycia jako zabezpieczenie bocz-
ne lub osłona w systemach przestawnych
■■ Możliwość stosowania z dodatkową siatką 
ochronną jako zabezpieczenie przed pyłem

PROKIT EP 110
PROKIT EP 110 to szybki w montażu 
system o wys. 1,10 m, przeznaczony 
do wykonywania zabezpieczeń bocz-
nych na krawędziach budowli. Słupki, 
uchwyty oraz siatki z powłoką proszko-
wą umożliwiają różne warianty zasto-
sowań bez pracochłonnych nakładów 
związanych z planowaniem, również 
w przypadku skomplikowanej geome-
trii budowli.

Zgodność z normami
Niezawodna ochrona przed upadkiem 
z wysokości krawędzi budowli w stanie 
surowym (DIN EN 13374, klasa A) oraz 
krawędzi deskowań (DIN EN 12811)

Szybki montaż
Samoczynnie zabezpieczające się słup-
ki i niewielka liczba lekkich elementów 
systemu zapewniają szybki i łatwy 
montaż

Uniwersalne mocowanie
Różne możliwości mocowania do 
 krawędzi budowli w stanie surowym 
i systemów deskowań PERI

PROKIT EP 200
Siatki PROKIT o wysokości 200 cm 
służą do zabezpieczania nieosłoniętych 
krawędzi budynków szkieletowych. 
Posiadając dużą powierzchnię, znako-
micie chronią przed spadaniem mate-
riału. Siatki montuje się bardzo prosto 
za pomocą pasów napinających pomię-
dzy wykonanymi słupami lub ścianami 
czołowymi.

Łatwe mocowanie
Montaż za pomocą pasów napinających 
i opasek zaciskowych

Duża wysokość
Standardowa wysokość 2,00 m; możliwość 
zabezpieczenia całej kondygnacji do wysoko-
ści 3,90 m za pomocą trzeciego poziomu 
pasów napinających

Siatki zabezpieczające PROKIT można montować 
do różnych systemów deskowań PERI, jak np. na 
wspornikach pomostów roboczych VARIOKIT.

Zacisk do ścian szczelnych PSC pozwala łatwo 
i szybko zamontować siatkę zabezpieczającą na 
ścianie szczelnej lub oporowej.

Siatki z powłoką proszkową można też wykorzy-
stać do osłony deskowań przestawnych.

Zabezpieczenie boczne całej kondygnacji montuje 
się za pomocą pasów napinających do wykona-
nych elementów konstrukcyjnych. Budowla pozo-
staje nienaruszona.
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Osprzęt budowlany
Systemy zastawcze stropów i płyt fundamentowych

Palety i kosze
Bezpieczny transport  
i zoptymalizowane składowanie

Osprzęt uniwersalny

Systemy zastawcze PERI umożliwiają 
szybkie i niezawodne deskowanie  
stropów oraz płyt fundamentowych. 
Osprzęt nadaje się do ponownego uży-
cia i można go stosować uniwersalnie. 
W związku z tym jest on szczególnie 
ekonomiczny, jak również bezpieczniejszy 
niż tradycyjne rozwiązania drewniane.

PERI oferuje wytrzymały osprzęt logi-
styczny wielokrotnego użytku, umożli-
wiający szybki, bezpieczny i opłacalny 
transport materiałów. W jego skład 
wchodzą palety uniwersalne, a także 
kosze transportowe oraz kosze do 
małych elementów, o różnych wymia-
rach. Ponadto w ofercie znajdują się 
palety systemowe i kłonice piętrzące – 
czyli rozwiązania zaprojektowane  
specjalnie do transportu elementów 
konstrukcyjnych PERI.

Wszystkie kosze i palety umożliwiają 
uporządkowane, zoptymalizowane  
składowanie w stosach. Zapewniają 
one szybki dostęp do materiału oraz 
jego bezpieczny transport wózkiem 
widłowym lub żurawiem.

Do deskowania płyt fundamentowych o grubości do 60 cm wykorzystuje się kozły 
zastawcze. Do ich rektyfikacji służy teleskopowa wypora ze zintegrowanym klinem.

W celu szybkiego i bezpiecznego przetransporto-
wania wózkiem widłowym, palety PERI układa się 
jedną na drugiej.

Ocynkowane kosze z pokrywami służą do składo-
wania oraz transportowania elementów deskowań 
i rusztowań, które trudno układa się w stosy.

Kosz na małe elementy jest dostępny w wersji 
ocynkowanej lub lakierowanej. Jest optymalnie 
przystosowany m.in. do składowania ściągów.

Ściski śrubowe PERI są przeznaczone do mniej-
szych podciągów oraz ław fundamentowych o  
szerokości do 90 cm. Nakrętka wirowa umożliwia 
precyzyjną regulację wymiaru. 

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 bocznych 
krawędzi stropów o wysokości do 40 cm. Kątow-
nik można przybić gwoździami do drewnianego 
dźwigara albo płyty poszycia.

Dzięki kołom paletowym można ręcznie przetrans-
portować materiał na miejsce przeznaczenia.
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Płyty poszycia
Właściwe poszycie niezależnie od wymagań

PERI Clean, PERI Bio Clean  
i PERI Plasto Clean
Środki antyadhezyjne do wszystkich deskowań 
i urządzeń budowlanych

Osprzęt uniwersalny

■■ PERI Clean i PERI Plasto Clean są produkowane 
na bazie olejów mineralnych, PERI Bio Clean jest 
środkiem częściowo syntetycznym
■■ Środki antyadhezyjne PERI nie zawierają rozpusz-
czalników
■■ Właściwości oleju penetrującego stymulują rege-
nerację poszycia powlekanego żywicą
■■ Środki antyadhezyjne PERI chronią urządzenia 
i maszyny budowlane przed rdzą

Środki antyadhezyjne PERI są płynnymi substancjami o działaniu fizy-
kochemicznym, przeznaczonymi do wszystkich dostępnych na rynku 
deskowań i urządzeń budowlanych. PERI Clean i PERI Bio Clean są 
przystosowane zarówno do chłonnych jak i niechłonnych płyt poszycia 
(np. deski, powlekane poszycia wielkowymiarowe, stal). PERI Bio 
Clean ulega szybkiej biodegradacji zgodnie z wytycznymi OECD 301c. 
PERI Plasto Clean został specjalnie opracowany pod kątem poszyć 
o powierzchni z tworzywa sztucznego.

■■ PERI FinPly | PERI FinPly Maxi | PERI RusPly: sklejka warstwowa odpowiadająca najwyższym wymaganiom 
w zakresie jakości powierzchni betonu; wykonana z krzyżowo klejonych fornirów brzozowych, powlekana obustron-
nie 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

PERI oferuje szeroką gamę płyt poszycia o różnych wymia-
rach i klasach jakości. Na indywidualne zamówienie dostęp-
ne są także typy i wymiary sklejek spoza standardowego 
katalogu, łącznie z przycinaniem płyt ze sklejki lub drewna 
na wymiar.

Do betonu licowego PERI oferuje wysokogatunko-
wą sklejkę powlekaną filmem.

PERI Pave to podkład do produkcji wyrobów beto-
nowych. Powlekana płyta ze sklejki warstwowej 
zapewnia jednorodne zagęszczanie wyrobów.

Indywidualnie docięte płyty poszycia są produko-
wane za pomocą nowoczesnych maszyn CNC.
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Usługi PERI

przyczyniają się do optymalizacji proce-
sów związanych z techniką deskowań 
i rusztowań, a tym samym do bardziej 
ekonomicznej realizacji projektów. 
Uwzględniając specyficzne wymagania 
konkretnego przedsięwzięcia, PERI 
wspiera klientów, służąc im swoim 
wszechstronnym doświadczeniem 
w realizacji międzynarodowych projek-
tów, fachową wiedzą i pomocą eksper-
tów, a także odpowiednim wyposaże-
niem maszynowym, halami montażo-
wymi oraz dopasowanym oprogramo-
waniem.

Inżynierowie PERI analizują wymagania 
określonego projektu i tworzą optymal-
nie dopasowane, dopracowane tech-
nicznie rozwiązania z zakresu desko-
wań lub rusztowań. Optymalnym uzu-
pełnieniem usług projektowania jest 
specjalne oprogramowanie PERI, które 

umożliwia tworzenie trójwymiarowych 
wizualizacji i zapisywanie dodatkowych 
informacji o projekcie. Maksymalną 
wydajność realizacji projektu zapewnia-
ją dostawy materiału z parku dzierżaw-
nego PERI, szkolenia na temat prawi-
dłowego stosowania materiału, a także 
ciągła optymalizacja zapotrzebowania 
materiałowego na placu budowy. Jed-
nocześnie PERI wspomaga obsługę 
handlową projektów, m.in. poprzez 
udostępnianie istotnych danych i analiz 
w portalu internetowym myPERI.

Szczególne znaczenie mają profesjonal-
ne usługi PERI w zakresie czyszczenia 
i naprawy materiału, zapewniające jego 
długoterminowe użytkowanie, a także 
wysoką jakość wykonywanych robót.
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Opracowania techniczne
Indywidualne projekty oraz doradztwo ekspertów 
w zakresie deskowań i rusztowań

Usługi

Ponad 1 200 inżynierów rozlokowanych w 180 oddziałach 
PERI na całym świecie zajmuje się projektowaniem oraz
wymiarowaniem deskowań i rusztowań, zoptymalizowanych 
pod względem technicznym i ekonomicznym, często jeszcze 
na etapie przygotowania oferty przetargowej. Szczegółowe 
rysunki technologiczne oraz precyzyjne zestawienia elemen-
tów ułatwiają kalkulację i przygotowanie produkcji, podno-
sząc bezpieczeństwo kosztów podczas realizacji. Indywidu-
alnie opracowane instrukcje montażu wspomagają fachowy 
przebieg prac na placu budowy. PERI przygotowuje również 
obliczenia statyczne zgodne z wymaganiami projektu, 
a w razie potrzeby oferuje możliwość weryfikacji statycznej.

Zoptymalizowane rozwiązania
Dopasowane do projektu deskowania i rusztowania ze speł-
niającymi wymagania placu budowy rysunkami i zestawie-
niami elementów

Indywidualne doradztwo
Dzięki stałej obsłudze projektu i wsparciu technicznemu spe-
cjalisty PERI – w razie potrzeby również bezpośrednio na 
placu budowy

Bezpieczeństwo projektu
Sprawdzone i zgodne z przepisami obliczenia statyczne

■■ Projektowanie 2D i 3D: rzuty, przekroje, detale do ekonomicznego, bezpiecznego i prawidłowego stosowania pro-
duktów PERI i systemów na placu budowy
■■ Planowanie etapów roboczych: rysunki uwzględniające zastosowania typowe oraz specjalne włącznie ze schemata-
mi procesów, udostępniane w celu optymalnego wykorzystania stosowanych produktów
■■ Rysunki montażowe: dopasowane do projektu plany, ułatwiające fachowe wykonanie rozwiązań nietypowych
■■ Obliczenia statyczne dla każdego przedsięwzięcia budowlanego
■■ Weryfikowalne obliczenia statyczne: sprawdzenie stanów granicznych pracy deskowań i rusztowań na potrzeby 
zewnętrznych ekspertów

Do realizacji wysokiego 
na 90 m pylonu PERI 
opracowało rozwiąza-
nie pomostów połączo-
ne z techniką dostępo-
wą oraz windami.

Na potrzeby prac remontowych przy szklanej kopule PERI zaprojektowało 
platformę PERI UP o długości 64 m i wysokości 23 m. Dach ochronny 
nad kopułą zapewnił komfortową pracę niezależnie od warunków pogodo-
wych.

Projekt wózka do wykonania tunelu umożliwił niezakłóconą komunikację: 
podpory HD 200 oraz stężenia VARIOKIT przenosiły obciążenia na ławy 
fundamentowe.
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Building Information Modeling (BIM)
Planowanie i zarządzanie procesami budowlanymi 
w przestrzeni pięciowymiarowej

Technologia CNC i produkcja deskowań
Od przycięcia płyty na wymiar do elementu 3D 
dopasowanego do wymagań projektu

Usługi

PERI wspiera metodykę BIM oraz inte
gruje dane dotyczące procesów zwią
zanych z techniką rusztowań i desko
wań w odpowiednie cyfrowe systemy 
banków danych. Trójwymiarowe wizu
alizacje projektowe powiązane zostają 
z wymiarem czasu poprzez planowanie 
poszczególnych etapów roboczych. 
Inne dane, takie jak np. konieczne 
zmiany w projekcie, są dokumentowa
ne i udostępniane w mobilnym opro
gramowaniu do zarządzania procesem 
budowlanym. 

PERI przycina płyty poszycia na wymiar 
oraz wykonuje różnego rodzaju desko
wania specjalne – począwszy od pro
stych formatów i wkładek aż po skom
plikowane deskowania przestrzenne 
jednorazowego użytku. Wszystkie ele
menty indywidualne są produkowane 
w wymaganej ilości, dostosowanej do 
zaplanowanej liczby rotacji.

Idealne spasowanie
Perfekcyjne dopasowanie do kształtu 
elementu lub budowli

Wysoka jakość
Najwyższa jakość dzięki produkcji stac
jonarnej z wykorzystaniem najnowo
cześniejszych maszyn oraz wykwalifi
kowanemu personelowi

Produkcja „just in time”
Produkcja oraz dostawa zgodne z har
monogramem robót i do miejsca doce
lowego

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

Wydajny przebieg robót 
i przejrzystość kosztów
Zoptymalizowane przygotowanie pro
dukcji i integracja danych

Dopasowane procesy
Całościowe podejście – od projektowa
nia w środowisku CAD, poprzez proce
sy pośrednie aż po montaż

Dane z oprogramowania PERI CAD są przesyłane 
bezpośrednio do maszyn CNC. Tak powstają płyty 
przycięte na wymiar oraz poszczególne elementy 
skomplikowanych deskowań przestrzennych.

Zakład montażowy PERI produkuje deskowania 
przestrzenne dokładnie dostosowane do wyma
gań projektu.

■■ Cięcie płyt w dowolnym formacie z wykorzystaniem technologii CNC 
■■ Krążyny z materiału płytowego produkowane na życzenie
■■ Deskowania specjalne VARIO, proste lub zakrzywione
■■ Wkładki ścienne, stropowe i fundamentowe
■■ Wzmocnienia płaskie i przestrzenne oraz złożone deskowania przestrzen
ne produkowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami dotyczącymi 
kształtu, rozmieszczenia płyt poszycia i planowanej liczby rotacji

Dostępne w chmurze funkcje raporto
we umożliwiają współpracę pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego 
niezależnie od lokalizacji. Cel to całko
wita integracja rozwiązań deskowań 
i rusztowań z przyszłymi symulacjami 
BIM. Dzięki nim można we wczesnych 
fazach projektowych ocenić różne alter
natywy postępowania, analizując ich 
spodziewane oddziaływania na koszty, 
terminy czy też jakość, oraz śledzić 
zmiany w projekcie.

Aktualizowane w czasie rzeczywistym systemy 
administrowania informacjami dotyczącymi budo
wy oferują stały wgląd do bieżących wskaźników 
projektowych; przyspiesza to proces decyzyjny 
na budowie.

W pracy nad projektem PERI używa własnej 
bazy danych, PDM. Każdy upoważniony pra
cownik ma w dowolnej chwili wgląd do naj
bardziej aktualnych rysunków i wszystkich 
informacji projektowych.

Przekrojowe bazy danych umożliwiają prowadzenie 
dziennika budowy, w którym każdy z użytkowni
ków może śledzić i dokumentować proces projek
towy.

Od deski kreślarskiej do BIM: metodyka BIM 
zmienia system pracy wszystkich uczestników 
projektu i stymuluje ich ścisłą współpracę.
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Park dzierżawny i dystrybucja
Najlepszy materiał w odpowiedniej ilości, 
odpowiednim miejscu i czasie

Czyszczenie i naprawa
Profesjonalny serwis gwarantujący wysoką 
jakość materiałów i wykonywanych robót

Usługi

Dzierżawa materiału pozwala na opła
calne pokrycie szczytowego zapotrze
bowania. Ponadto dzierżawa odpowied
niego urządzenia systemowego jest 
najlepszą opcją w przypadku nietypo
wych zastosowań. PERI dysponuje 
ponad 120 centrami logistycznymi 
i dużą ilością materiału magazynowego 
o stałej, wysokiej jakości. Zorganizowa
na wymiana materiału między parkami 
dzierżawnymi PERI umożliwia udostęp
nianie nawet największych ilości mate
riału na potrzeby niecodziennych pro
jektów. W ten sposób PERI eliminuje 
ryzyko niedoboru materiału u klienta. 

Redukcja zapotrzebowania 
na kapitał i finansowanie
Nie jest wymagana własna inwestycja 
w materiał i utrzymanie placu składo
wego, ewentualnie nakłady inwestycyj
ne są odpowiednio niższe

Optymalna dostępność materiału
Duży, międzynarodowy park dzierżaw
ny sprzętu na najwyższym poziomie 
zaawansowania technologicznego

Niezakłócony przebieg robót
Elastyczny czas reakcji parku dzierżaw
nego PERI

Podczas eksploatacji elementy desko
wania są narażone na duże obciążenia, 
więc ich regularna konserwacja jest 
absolutnie konieczna, aby móc uzyskać 
odpowiedni rezultat wykonywanych 
robót. PERI oferuje fachowe usługi 
w zakresie czyszczenia i naprawy 
deskowań w swoich licznych centrach 
logistycznych na całym świecie, dzięki 
czemu gwarantuje klientom długotrwa
łe użytkowanie materiału.

Dopasowanie do indywidualnych 
potrzeb
Zakres niezbędnych usług konsultowa
ny z ekspertami PERI w oparciu o aktu
alny stan materiału

Profesjonalny serwis naprawczy
Wykwalifikowany personel i maszyny 
najnowszej generacji zapewniają naj
lepsze rezultaty

Szybka realizacja
Błyskawiczna obróbka i zwrot dzięki 
sieci centrów serwisowych PERI

Pracownicy PERI uzgadniają z klientem wszystkie 
szczegóły, niezbędne do pomyślnej realizacji zlece
nia dzierżawy.

Dzięki ponad 120 centrom logistycznym na całym 
świecie materiały mogą być niezawodnie dostar
czane na place budowy w miarę zapotrzebowania.

W razie potrzeby deskowanie poddawane jest 
generalnej renowacji, włącznie z naniesieniem 
nowej powłoki proszkowej.

Usługi czyszczenia i naprawy PERI zapewniają 
optymalny stan materiału zgodnie ze zdefiniowa
nymi kryteriami jakości.

Procesy związane ze zwrotem materiału są jedno
znacznie zdefiniowane. Przejrzysta dokumentacja 
zapewnia dzierżawcy wysoki poziom klarowności.

■■ Zapewnienie dostępności deskowań i rusztowań; utrzymanie odpowied
niej powierzchni magazynowej
■■ Obsługa logistyczna i handlowa
■■ Remonty związane ze zużyciem eksploatacyjnym, szczególnie wymiana 
poszycia
■■ Przejęcie przez PERI ryzyka innowacyjnego w odniesieniu do parku sprzę
tu dzierżawnego

■■ Zakres usługi czyszczenia: czyszczenie maszynowe, udrożnienie zabetono
wanych otworów na ściągi i innych otworów funkcyjnych, naprawa poszy
cia deskowania
■■ Zakres „małego“ serwisu naprawczego: indywidualne ustalenie zakresu 
usługi, demontaż poszycia, czyszczenie ramy od strony poszycia, montaż 
poszycia z uszczelnieniem trwale elastyczną masą spoinową
■■ Zakres „dużego“ serwisu naprawczego: „mały“ zakres naprawy oraz 
dodatkowo naprawy ram, piaskowanie, naniesienie oryginalnej powłoki 
proszkowej PERI

Mniejsze uszkodzenia poszycia, powstałe najczę
ściej w wyniku stosowania buław wibracyjnych, 
usuwane są za pomocą płytek forniru.
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Współpraca projektowa
Profesjonalne wsparcie na placu budowy dzięki instruktorom 
i kierownikom projektu PERI

Portal internetowy myPERI
Szybki i łatwy dostęp do danych 
projektowych przez całą dobę

Usługi

Instruktorzy PERI wspierają załogę 
budowy w zakresie wydajnego zasto
sowania urządzeń systemowych od 
samego początku realizacji robót. Na 
dużych placach budowy w razie potrze
by oferowane są usługi kierownika pro
jektu PERI, który ściśle współpracuje 
z kierownictwem budowy, m.in. w celu 
dopasowania ilości wykorzystywanego 
materiału do rzeczywistego przebiegu 
robót. Kierownik projektu pomaga przy 
dalszej optymalizacji potencjału mate
riałów i kosztów w trakcie budowy.

Profesjonalny instruktaż
Prowadzony na placu budowy przez 
doświadczonych instruktorów PERI

Większa wydajność
Dzięki indywidualnemu zarządzaniu 
projektem na miejscu

Możliwość stałej kontroli
Stała obserwacja materiału, czasu oraz 
kosztów poprzez porównanie wartości 
rzeczywistych z zaprojektowanymi

Przejrzystość i bezpieczeństwo
Dopasowane do warunków budowy, 
przejrzyste procesy rozliczeń

Portal myPERI oferuje wgląd w istotne 
informacje dotyczące deskowań i rusz
towań PERI na placu budowy. Dostęp 
do najróżniejszych danych i analiz doty
czących danego projektu jest możliwy 
przez całą dobę. Szczegółowe listy 
dostarczonego i zwróconego materiału 
informują np. o aktualnym stanie maga
zynowym. Ponadto myPERI zapewnia 
szereg innych przydatnych funkcji, 
takich jak np. możliwość generowania 
formularzy zwrotu materiału z rysunka
mi, a także rysunków technicznych. 
Z portalu można też pobrać obszerne 
informacje na temat systemów PERI.

Przejrzystość
Stały wgląd w dane dotyczące projek
tu, materiałów i kosztów dzięki przej
rzystym raportom

Oszczędność czasu
Pogrupowane informacje, przydatne 
narzędzia i szablony dla różnych eta
pów realizacji projektu dostępne po 
jednym kliknięciu myszą

Bieżące aktualizacje
Wszystkie informacje są aktualizowane 
na bieżąco

Kierownik projektu PERI

■■ Projektowanie, dostawy, sterowanie opłacalnym wykorzystaniem 
materiału
■■ Organizacja oraz koordynacja projektowania deskowań i rusztowań
■■ Sterowanie terminowym udostępnianiem materiału
■■ Koordynacja rotacji materiału na placu budowy
■■ Organizacja zwrotu materiału
■■ Sporządzanie tygodniowych i miesięcznych raportów wskaźników

Instruktor PERI

■■ Prowadzenie instruktaży w zakresie obsługi systemów deskowań 
i rusztowań PERI
■■ Objaśnianie rysunków technicznych, a także zestawień elementów
■■ Udzielanie informacji na temat utrzymania, czyszczenia oraz składowania 
systemów deskowań i rusztowań PERI

■■ Raporty kontrolne z placu budowy
■■ Formularze zwrotu materiału z rysunkami
■■ Centralne raporty w formacie PDF i jako dokumenty programu Excel
■■ Możliwość wyświetlenia rysunków technicznych
■■ Możliwość pobrania kopii rachunków, listów przewozowych i formularzy 
zwrotu z rysunkami
■■ Możliwość pobrania broszur dotyczących produktów oraz dokumentacji 
technicznoruchowych
■■ Możliwość indywidualnej konfiguracji uprawnień dostępu

Portal internetowy zapewnia dostęp do istotnych 
danych projektowych, dotyczących placów budo
wy obsługiwanych przez PERI – 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

W portalu internetowym myPERI udostępnione są 
w formacie PDF aktualne dokumentacje technicz
ne do szybkiego i bezpośredniego pobrania.
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Oprogramowanie PERI ELPOS
Szybkie i proste w obsłudze oprogramowanie do codziennego 
projektowania deskowań

Oprogramowanie PERI CAD
Program CAD do profesjonalnego 
przygotowania produkcji

Usługi

ELPOS jest narzędziem umożliwiają
cym szybkie i intuicyjne rozplanowanie 
systemów deskowań i rusztowań PERI, 
począwszy od najprostszych piwnic aż 
po budynki wielokondygnacyjne. 
Pozwala opracowywać łatwe w użyciu 
rysunki i dopasowane do wymagań 
projektu zestawienia elementów, bez 
znajomości środowiska CAD.

Oszczędność czasu
Dzięki funkcjom automatycznym i elek
tronicznej bazie danych wszystkich ele
mentów

Optymalne użycie materiału
Poprzez dopasowanie zapotrzebowania 
materiałowego do wymagań projektu 
i cykli wykonywania robót

Bezpieczeństwo
Czytelne rysunki techniczne gwarantują 
bezpieczne wykonywanie robót

PERI CAD to zoptymalizowane, profe
sjonalne narzędzie w zakresie przygo
towania produkcji dla doświadczonego 
użytkownika CAD. Oprogramowanie 
może być wykorzystywane do różnego 
rodzaju zadań związanych z projektowa
niem deskowań i rusztowań – począw
szy od prostych rzutów z użyciem sys
temów standardowych aż po rozwiąza
nia dla najbardziej skomplikowanych 
obiektów inżynierskich. 

Szczegółowe projektowanie
Rozwiązanie dla prostych i skompliko
wanych budowli

Przejrzyste wizualizacje
Przejrzyste, szczegółowe rysunki tech
niczne dzięki trójwymiarowym opraco
waniom i wizualizacjom

Redukcja kosztów
Dzięki dokładnie dopasowanej ilości 
materiału i zoptymalizowanemu prze
biegowi robót

Po rozplanowaniu deskowań i rusztowań oraz usta
leniu cykli betonowania ELPOS generuje zestawie
nia maksymalnej liczby elementów. Program daje 
możliwość zapisania własnego stanu magazyno
wego, który zostaje uwzględniony w kalkulacji.

Rysunki techniczne stworzone za pomocą oprogra
mowania ELPOS są czytelne i zrozumiałe.

Rozwiązanie deskowań PERI CAD dla obiektu 
tunelowego. Rysunek przedstawia fragment trój
wymiarowej wizualizacji.

PERI CAD może służyć do projektowania ruszto
wań – począwszy od prostych rusztowań fasado
wych aż po skomplikowane rusztowania robocze, 
takie jak np. dach osłonowy pokazany poniżej.

PERI CAD umożliwia projektowanie różnego 
rodzaju deskowań. Rysunki mogą być zarówno 
dwuwymiarowe, jak i trójwymiarowe – w przypad
ku bardziej skomplikowanych geometrii.

Projektowanie przy użyciu programu ELPOS prze
biega łatwo i szybko, znajomość środowiska CAD 
nie jest wymagana. Możliwe jest generowanie 
rysunków trójwymiarowych.

■■ Szybkie i proste w obsłudze 
narzędzie cyfrowe do codzien
nego projektowania deskowań  
i rusztowań na bazie systemów 
PERI
■■ Do korzystania z oprogramowa
nia wymagana jest jedynie pod
stawowa znajomość obsługi 
komputera
■■ Automatyczne wsparcie dla 
standardowych systemów PERI 
oraz podstawowe funkcje dla 
konfiguracji manualnej

■■ Do profesjonalnego projektowa
nia deskowań i rusztowań przez 
doświadczonych użytkowników 
CAD
■■ Na bazie AutoCAD Architecture
■■ Różnorodne narzędzia PERI do 
projektowania systemów desko
wań i rusztowań PERI
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Przykłady zrealizowanych projektów

Prezentowane projekty są świadectwem kompetencji inżynierów PERI na całym świecie. Poszczególne przykłady realizacji 
z lat 2013, 2014 oraz 2015 mają służyć jako źródło inspiracji w zakresie wykonawstwa.
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Budynki wielokondygnacyjne

obejmują przedsięwzięcia budowlane 
od domów jedno i wielorodzinnych 
po nowoczesne centra handlowe.
Budynki wielokondygnacyjne z reguły 
charakteryzują się średnimi i małymi 
jednostkami mieszkalnymi. W zakresie 
ścian, słupów i stropów budownictwo 
żelbetowe spełnia wszystkie wymaga
nia dotyczące funkcjonalności, opłacal
ności i możliwości kształtowania obiek
tów. Szczególne znaczenie ma przy 
tym konstrukcja i realizacja stropów. 
W budynkach mieszkalnych ściany piw
nic i stropy najczęściej wykonywane 
są w technologii monolitycznej – 
z uwzględnieniem indywidualnego 
kształtu. Coraz chętniej wykorzystuje 
się beton jako nowoczesny materiał 
również do kształtowania wnętrz, co 
często wiąże się z koniecznością speł
nienia wysokich wymagań w zakresie 
jakości betonu licowego.
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Dzielnica Hirschgarten MK 4, Monachium, Niemcy
Maksimum bezpieczeństwa oraz wysoka wydajność

Budynki wielokondygnacyjne

Tobias Knappke
Kierownik budowy

„Bezpieczeństwo pracy ma dla nas zawsze naj
wyższy priorytet. Krawędziowe stoły stropowe 
VARIODECK, włącznie z zabezpieczeniem 
bocznym i systemem PROKIT, zapewniły bez
pieczeństwo całej załogi, co przyczyniło się 
do ogólnego dobrego wrażenia budowy. Nato
miast dzięki jednostronnie obsługiwanym ścią
gom deskowania MAXIMO mogliśmy w krót
kim czasie wykonać ogromną ilość żelbeto
wych ścian.“

Podczas budowy położonego nieda-
leko centrum kompleksu mieszkal-
no-handlowego bezpieczeństwo 
miało najwyższy priorytet. Wielko-
wymiarowe krawędziowe stoły 
stropowe VARIODECK oraz zabez-
pieczenia boczne PROKIT umożli-
wiały bezpieczne i wydajne wyko-
nywanie robót bez dodatkowego 
rusztowania fasadowego.

Kompleks budynków, obejmujący 260 
lokali mieszkalnych oraz obiekty biuro
we i hotelowe, składa się z dwóch 
16piętrowych wieżowców o wysoko
ści 53 m. Zewnętrzną fasadę obu 
budynków zdominowały trójkątne, 
z pozoru nieregularnie rozmieszczone 
wykusze.

Rozwiązanie z wielkowymiarowymi 
stołami krawędziowymi PERI VARIO
DECK o długości 6 m umożliwiło wyko
nanie stropów wysuniętych wsporniko
wo na długość nawet do 1,20 m. Zinte
growane systemowe zabezpieczenie 
boczne przez cały czas zapewniało bez
pieczne prowadzenie robót. Dodatko
we rusztowanie fasadowe nie było 
potrzebne, gdyż zabezpieczenia boczne 
PROKIT, montowane na gotowych kon
dygnacjach stanu surowego, niezawod

System PROKIT wykorzystano do szczelnego 
zabezpieczenia krawędzi budynku w stanie suro
wym, także w obszarze graniczącym ze wsporni
kowo zamontowanym pomostem wysuwanym 
RCS MP.

Wielkowymiarowe jednostki złożone z krawędzio
wych stołów stropowych VARIODECK przesta
wiano wraz z poręczą przy pomocy zawiesia 
widłowego PERI.

VARIOKIT i PROKIT zapewniały bezpieczeństwo 
podczas wykonywania wieżowców mieszkalnych 
z trójkątnymi wykuszami.

Wykonawca
Hochtief Building GmbH, Monachium
Inwestor / opracowanie projektu
LBBW ImmobilienGruppe, UBM Development 
AG, Office Center Hirschgarten GmbH & Co KG
Współpraca projektowa
PERI GmbH Niemcy, Monachium

nie osłaniały krawędzie stropów. Żelbe
towe stropy budynku biurowohotelo
wego, a także stropy kondygnacji pod
ziemnych, deskowano przy pomocy 
SKYDECK. 

Systemy MAXIMO i QUATTRO gwa
rantowały krótki czas budowy ścian 
i słupów. Podczas deskowania ścian 
wykorzystano technologię jednostron
nie obsługiwanych ściągów MX desko
wania ramowego MAXIMO bez rurek 
dystansowych i stożków, gdzie obec
ność drugiej osoby po przeciwnej stro
nie deskowania nie jest potrzebna. 
Deskowanie słupów QUATTRO 
pozwoliło zapewnić bezpieczeństwo 
i oszczędzić czas pracy żurawia. Des
kowanie można było przemieszczać 
w całości włącznie z zastrzałami, 
pomostem i drabiną wejściową.
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Osiedle mieszkaniowe Saglemi, Prampram, Ghana
Monolityczne budownictwo mieszkaniowe w cyklu trzydniowym

Budynki wielokondygnacyjne

Fabio Luis Toldo
Kierownik kontraktu

„Zdecydowaliśmy się na deskowanie UNO, 
gdyż jest to system prosty i wygodny w obsłu
dze. Bardzo szybko udało nam się wejść 
w regularny, trzydniowy cykl betonowania 
kolejnych kondygnacji, dzięki czemu skończyli
śmy prace przed upływem zaplanowanego, 
miesięcznego terminu.“

Przy pomocy deskowania UNO 
w krótkim czasie wybudowano 
w Ghanie w technologii monolitycz-
nej mieszkania w przystępnej cenie.

Projekt budownictwa mieszkaniowego 
Saglemi obejmuje budowę około 5000 
lokali mieszkalnych. W ramach pierw
szego etapu budowy w bardzo krótkim 
czasie wybudowano 180 domów wie
lorodzinnych, w których znajduje się 
łącznie ponad 1500 mieszkań. Każdy 
z 3piętrowych budynków jest podzie
lony na sześć do dziewięciu apartame
ntów o powierzchni od 40 m² do 85 m².

Budynki wykonywano głównie w tech
nologii monolitycznej, tj. całą kondy
gnację ze ścianami i stropem o grubo
ści 12 cm betonowano w jednym cyklu 
roboczym. Najlepszym rozwiązaniem 
do tego zadania okazało się deskowa
nie PERI UNO, gdyż wyprodukowane 
zgodnie z potrzebami projektu alumi
niowe płyty można było łatwo monto
wać bez użycia żurawia. Do łączenia 
elementów za pomocą zamka ścienne
go UNO, a także do montażu ściągów 
potrzebny był tylko młotek i klucz 
SW 19, ponadto ściągi deskowania 
UNO obsługiwane są jednostronnie. 

Deskowanie UNO przeznaczone do budownictwa 
monolitycznego umożliwia przemysłową produk
cję stanu surowego. Instalacje montowane są 
w tym samym czasie co zbrojenie.

Deskowania projektowano i produkowano indywidualnie, dopasowując je do geometrii 
budynku. Rozwiązanie PERI obejmowało też zintegrowane otwory okienne i drzwiowe 
oraz podciągi.

Lekkie elementy UNO i niewielka liczba elemen
tów systemu ułatwiały obsługę i logistykę.

Przy pomocy deskowania UNO wykonano 
w technologii monolitycznej ponad 500 komplet
nych kondygnacji.

Wsparcie specjalistów PERI przyczyniło się do 
skrócenia fazy wdrożenia i przyspieszyło przebieg 
robót budowlanych.

Wykonawca
Constructora OAS Ghana Ltd
Współpraca projektowa
PERIcofragens, Lda. Portugal, Queijas

Po związaniu betonu najpierw rozde
skowywano ściany, a następnie stropy.

Codziennie w użyciu było sześć zesta
wów deskowania, przystosowanych 
do trzech różnych wariantów rzutów. 
Po krótkiej fazie wdrożenia ekipy 
budowlane weszły w regularny, trzy
dniowy cykl roboczy, który pozwolił 
na betonowanie dwóch kompletnych 
kondygnacji każdego dnia.
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Budynek biurowy Sasol, Johannesburg, RPA
200 000 m² zadeskowanych stropów

Budynki wielokondygnacyjne

Timothy Rowbottom
Kierownik kontraktu

„SKYDECK spełnia wszystkie istotne kryteria: czasu, jakości i kosztów. 
Ponadto jest to system niezwykle uniwersalny i może być wykorzysty-
wany do wykonywania stropów o dowolnym rzucie.“

Nowa centrala firmy Sasol kryje się 
za nietypową szklaną fasadą. Wyko-
rzystując system SKYDECK, zade-
skowano i podparto 200 000 m² 
stropów.

Sandton to centrum finansowo-bizne-
sowe Johannesburga. Międzynarodo-
wa firma petrochemiczna Sasol założy-
ła tu swoją nową centralę. Futurystycz-
ny budynek z 10 kondygnacjami na-
ziemnymi i 7 podziemnymi ma łącznie 
200 000 m² powierzchni użytkowej 
i komunikacyjnej oraz oferuje nowocze-
śnie wyposażone miejsca pracy dla 
około 7 000 pracowników. Poszczegól-
ne skrzydła budynku są rozmieszczone 
wokół centralnego trzonu i połączone 
mostami.

Stropy można było betonować w krót-
kich cyklach roboczych przy pomocy 
aluminiowego ramowego deskowania 
stropowego SKYDECK. Systematyczna 
kolejność montażu i niewielki ciężar 
elementów pozwoliły zaoszczędzić 
czas i koszty, nawet w przypadku 
wymagającej geometrii budynku. 
Pomosty SKYDECK na zamontowa-
nych wspornikowo dźwigarach  
SLT 375 zapewniały bezpieczne warun-
ki wykonywania robót na krawędzi 
stropów. Za pomocą elementów syste-
mowych zamknięto również luki przy 
skośnych słupach. W obszarze ostrych 
naroży budynku wykorzystano specjal-
ne stoły stropowe, zaprojektowane 
zgodnie z wymaganiami projektu.

Bryła budynku biurowego charakteryzuje się sko-
śnie rozmieszczonymi elementami konstrukcyjny-
mi i wspornikowo wysuniętymi stropami.

Pomimo skomplikowanej geometrii budynku, 
w większości przypadków można było wykorzy-
stać deskowanie systemowe.

W narożach budynku wspornikowo zamontowane 
rozwiązanie krawędziowe SKYDECK zostało uzu-
pełnione indywidualnie zaprojektowanymi stołami 
stropowymi.

Nowa centrala firmy Sasol ma 10 kondygnacji 
naziemnych i 7 podziemnych.

Stropy budynku wykonywano w krótkich cyklach 
roboczych, wykorzystując system SKYDECK.

Wykonawca
Aveng Grinaker-LTA
Współpraca projektowa
PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd, 
Midrand, RPA

Oprócz szczegółowo zaprojektowanych 
deskowań stropowych, dopasowanych 
indywidualnie do każdej kondygnacji, 
opracowano też rozwiązanie umożli-
wiające wykonanie konstrukcji mos-
tów. Rusztowanie podporowe składało 
się z podpór stropowych MULTIPROP 
i PEP, które w razie potrzeby można 
było połączyć w wieże za pomocą ram. 
Przy okazji tego dużego przedsięwzię-
cia budowlanego, zaplanowanego na 
prawie 3 lata, wykonawca rozszerzył 
swój własny stan magazynowy ele-
mentów TRIO o system SKYDECK. 
Dostawy materiału z parku dzierżawne-
go PERI, dokładnie zsynchronizowane 
z harmonogramem budowy, umożliwi-
ły dostosowanie potencjału materiało-
wego i pokrycie szczytów zapotrzebo-
wania.
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Osiedle „Villanova“, Wiedeń-Schwechat, Austria
MAXIMO i SKYDECK nadają budowie szybkie tempo

Budynki wielokondygnacyjne

Karl Derler
Kierownik robót

„Systemy MAXIMO i SKYDECK okazały się 
trafnym wyborem w tym projekcie budowla-
nym. Dzięki nim mogliśmy dotrzymać napię-
tego harmonogramu robót stanu surowego 
i dodatkowo zaoszczędzić koszty.“

Wykorzystując deskowanie ramowe 
MAXIMO i deskowanie stropowe 
SKYDECK, można było ukończyć 
stan surowy całego założenia 
w zaledwie 12 miesięcy.

Nazwa „Villanova“ przywodzi na myśl 
włoski styl życia. Ma go odzwierciedlać 
nowe osiedle mieszkaniowe przy poło-
żonym niedaleko centrum Alanova-
platz. Kompleks budynków, przypomi-
nających wille, powstał na terenie daw-
nego browaru. Nowoczesne jednostki 
mieszkalne, które oferują łącznie 100 
mieszkań, nawiązują do dawnego 
rzymskiego osadnictwa na terenie 
dzisiejszej dzielnicy Schwechat.

Cztery budynki mieszkalne, liczące 
po pięć kondygnacji nadziemnych, 
są ze sobą połączone dwiema kondy-
gnacjami podziemnymi. Ściany piwnic 
i poziomów nadziemnych, o grubości 
od 20 cm do 30 cm, wykonano w wię-
kszości w technologii monolitycznej 
z wykorzystaniem deskowania ramo-
wego MAXIMO. Technika jednostron-
nie obsługiwanych ściągów MX, ich 
mniejsza liczba oraz brak rurek dystan-
sowych i stożków pozwoliły od same-
go początku zaoszczędzić cenny czas. 

Na wykonanie robót stanu surowego 
przeznaczono bowiem 12 miesięcy.

Szybkie tempo formowania ścian, 
wynikające z zastosowania systemu 
MAXIMO, harmonijnie zgrało się 
z systematycznym i wydajnym proce-
sem deskowania stropów za pomocą 
SKYDECK. Logiczna, jasno ustalona 
kolejność montażu płyt i ich lekka alu-
miniowa konstrukcja ułatwiająca obsłu-
gę skróciły czas wykonywania robót 
deskowaniowych. Ponadto, dzięki 
wykorzystaniu głowicy opadowej 
SKYDECK, płyty i dźwigary podłużne 
można było szybko przenosić na kolej-
ne sekcje betonowania. Dzięki temu 
zredukowano ilość materiału stosowa-
nego na budowie i zaoszczędzono 
koszty.

MAXIMO 270 i MAXIMO 330 idealnie się uzupełniały, pozwalając zaoszczę-
dzić czas dzięki jednostronnie obsługiwanym ściągom MX.

Systematyczna kolejność montażu i niewielki 
ciężar poszczególnych elementów systemu 
SKYDECK przyspieszały wykonywanie robót 
budowlanych.

Do wykonania żelbetowych słupów wykorzystano 
stalowe formy słupowe SRS – miejscami w połą-
czeniu z elementami MAXIMO.

Wykonawca
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., 
Hochbau Ost, Grp. Nussdorf o. d. Traisen
Współpraca projektowa
PERI Austria, Nussdorf
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Jeddah Gate „E3 – Abraj Al-Hilal 2“, Dżudda, 
Arabia Saudyjska
Trzydniowy cykl wykonywania kondygnacji przy minimalnym 
wykorzystaniu żurawia

Budynki wielokondygnacyjne

Kompleksowe rozwiązanie desko-
wań, złożone z technologii samo-
czynnego wspinania, wielkowymia-
rowych stołów stropowych i ręcz-
nie obsługiwanego deskowania 
słupów, zapewniło szybkie cykle 
wykonywania kolejnych kondygna-
cji przy minimalnym wykorzystaniu 
żurawia.

W ramach ambitnego projektu „Jed-
dah Gate“ na terenie o powierzchni 
400 000 m² powstaje całkowicie nowe 
centrum miasta – w budowie znajduje 
się 6 000 mieszkań, sklepy, szpitale, 
szkoły, dworce kolejowe i obiekty kul-
turalno-rozrywkowe. Kompleks Abraj 
Al-Hilal 2 składa się z trzech budynków 
wysokich, w których łącznie znajduje 
się 326 apartamentów.

Podczas budowy wież mieszkalnych 
o wysokości od 17 do 21 kondygnacji

należało wziąć pod uwagę ograniczoną 
dostępność żurawia i napięty harmono-
gram. Kompleksowe rozwiązanie 
deskowań, z odpowiednio zaplanowa-
nym wykorzystaniem elementów sys-
temowych i kompetentnym wsparciem 
na placu budowy, zapewniło szybkie 
i w dużej mierze niezależne od pracy 
żurawia cykle wykonywania ścian, słu-
pów oraz stropów.

Ściany trzonów wykonywano z wyprze-
dzeniem przy użyciu dźwigarowego 
deskowania ściennego VARIO GT 24, 
zintegrowanego z pomostami samo-
czynnego wspinania RCS. Dzięki za sto-
sowaniu przenośnych siłowników 
hydraulicznych do podnoszenia pomo-
stów, żuraw nie był potrzebny. Ponadto 
szynowy system wspinania RCS umoż-
liwiał przestawianie deskowania nawet 
podczas silnego wiatru, gdyż jednostki 
wspinania, utworzone z deskowań 

Specjaliści PERI dbali o niezakłócony przebieg 
robót budowlanych poprzez stałą opiekę 
nad projektem i wsparcie techniczne.

Przenośne agregaty i siłowniki hydrauliczne sys-
temu RCS zmniejszyły nakład kosztów przesta-
wiania deskowania niezależnie od pracy żurawia.

Mohsen Ghoneim
Kierownik kontraktu

„Stoły stropowe PERI ułatwiały 
rozdeskowywanie i dawały się 
łatwo przemieszczać na kolejne 
poziomy. Ponadto dzięki szynowe-
mu systemowi wspinania mogli-
śmy przestawiać deskowanie co 
3 dni. Przyspieszyło to przebieg 
robót betoniarskich i skróciło 
cykle robocze podczas wykony-
wania ścian trzonu i stropów.“

Wykonawca
Azmeel Contracting & Construction Corporation
Współpraca projektowa
PERI Saudi Arabia Ltd., Dżudda

i pomostów, były przez cały czas połą-
czone z konstrukcją budynku za 
pośrednictwem uchwytów wspinania. 
Umożliwiło to niezakłócone i nieprze-
rwane wykonywanie robót w regular-
nym cyklu 3-dniowym.

Wykorzystując deskowanie słupów 
LICO, również żelbetowe słupy można 
było wykonywać niezależnie od pracy 
żurawia. Lekkie płyty o wysokości 3 m 
w łatwy sposób montowano i demon-
towano ręcznie. Użycie wielkowymia-
rowych stołów stropowych wpłynęło 
na redukcję liczby ruchów żurawia pod-
czas deskowania stropów. Nadążając 
za szybkim tempem samoczynnie 
wspinającego się deskowania RCS, 
stoły stropowe demontowano po 
trzech dniach i przenoszono za pomocą 
zawiesia widłowego na kolejne sekcje 
betonowania.
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Budynki wysokie i wieże

imponują nie tylko swoją wielkością, 
ale niejednokrotnie są perłami architek-
tury, nadającymi charakter panoramom 
światowych metropolii.

Nowoczesne rodzaje konstrukcji 
i metody budowy pozwalają na realiza-
cję ambitnych projektów architektonicz-
nych. Zastosowanie niezawodnej tech-
niki samoczynnego wspinania uspraw-
nia procesy budowlane oraz umożliwia 
szybki postęp budowy bez przestojów. 
Zdarza się, że tempo robót wyprzedza 
cykl tygodniowy. Ważnym ogniwem 
rozwiązania zagadnienia deskowań 
i rusztowań jest dopasowana do projek-
tu koncepcja bezpieczeństwa, w skład 
której wchodzą: bariery chroniące 
przed upadkiem z wysokości na każ-
dym etapie budowy, bezpieczne 
warunki pracy, zwłaszcza przy wykony-
waniu robót na dużej wysokości, ochro-
na przed działaniem wiatru (również 
o dużej sile) oraz innych czynników
atmosferycznych, a także szkolenie pra-
cowników przed i w trakcie wykonywa-
nia robót.
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Alon Towers „BSR Center TLV“, Tel Awiw, Izrael
Trzy systemy pomostów optymalnie dopasowane

Aby umożliwić korzystną realizację 
robót, inżynierowie PERI połączyli 
kilka systemów wspinania. Desko-
wania przestawne i osłony zabez-
pieczające były przy tym optymal-
nie dopasowane do siebie i warun-
ków budowy.

Alon Towers to dwie symetryczne bliź-
niacze wieże o wysokości 164 m. Sta-
nowią część nowego, awangardowego 
kompleksu biurowego „BSR Center 
TLV“ i zdominowały panoramę Tel 
Awiwu. Pod względem architektonicz-
nym wieże wyróżniają się widoczną 
z każdej strony fasadą w kształcie litery 
X: ich bryły zwężają się do połowy 
wysokości, a następnie znów rozsze-
rzają ku górze.

PERI Izrael dostarczyło na potrzeby 
realizacji tego projektu idealnie dopaso-
wane rozwiązanie na bazie systemów 
samoczynnego wspinania ACS i RCS 
oraz przestawianych żurawiem pomo-
stów CB. Dzięki temu załoga budowy 
mogła efektywnie pracować na dużej 
wysokości, osłonięta od wiatru i innych 
warunków atmosferycznych. Komplek-
sowe rozwiązanie PERI, włącznie 
z usługą projektowania, wsparciem 
placu budowy oraz logistyką umożliwiło 

spełnienie wysokich wymogów doty-
czących jakości i bezpieczeństwa. 
Ponadto w rozwiązaniu uwzględniono 
napięty harmonogram i ograniczoną 
dostępność żurawia.

Konstrukcja formująca trzon budynku 
składała się z kombinacji systemów 
ACS, RCS i CB połączonych z dźwiga-
rowym deskowaniem ściennym VARIO 
GT 24 oraz podwieszonym deskowa-
niem ramowym DOMINO, służącym 
do wykonywania ścian wewnętrznych 
w następnym cyklu roboczym. Betono-
wanie trzonów odbywało się w dwóch 
następujących po sobie etapach, gdyż 
tym sposobem dopasowano przebieg 
cykli roboczych do czasochłonnych 
robót zbrojarskich. Szczelną osłonę 
dwóch najwyższych w danym momen-
cie kondygnacji oraz ochronę przed 
upadkiem z wysokości zapewniały 
pomosty zabezpieczające RCS, które 
dopasowano do nachylonej i przewie-
szonej fasady, a także przystosowano 
do wymaganej skokowej zmiany nachy-
lenia na wysokości prawie 80 m. Istot-
nym elementem rozwiązania PERI były 
zintegrowane wysuwnice, które umoż-
liwiały tymczasowe składowanie mate-
riałów i podejmowanie ładunków za 
pomocą żurawia.

Wykonawca
Ashtrom Construction and Electra Construction 
Ltd. Joint Venture
Architekt / projekt budowlany
MYS Architects/David Engineers Ltd.
Współpraca projektowa
PERI F.E. Ltd., Rosh Ha'ayin, Izrael

Samoczynnie wspinający się wariant platformowy 
ACS P dopasowywał się do geometrii trzonu 
o wymiarach 8 m x 10 m, natomiast podwieszone 
płyty DOMINO pozwalały na wykonywanie ścian 
wewnętrznych w następnym cyklu roboczym.

Naroża budynku, które z powodu nachylenia fasa-
dy odbiegały od kąta prostego, wykonano przy 
użyciu specjalnie stworzonych pomostów naroż-
nych na bazie elementów systemowych.

Dzięki przenośnym siłownikom hydraulicznym 
jednostki osłon zabezpieczających RCS wspinały 
się na kolejne kondygnacje bez użycia żurawia.

Dotan Hazan
Kierownik kontraktu

„Podstawą każdego osiągnięcia jest pasja: analogicz-
nie do małego ognia, który daje tylko niewiele ciepła 
– przy braku odpowiedniego zaangażowania rezultat
będzie mierny. W PERI znaleźliśmy tę pasję – zarów-
no w kwestii profesjonalizmu, jak i gotowości do 
współpracy. Natomiast nasze wspólne zamiłowanie 
do maksymalnego zaangażowania pozwoliło osią-
gnąć sukces.“

3,
70
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Budynek administracyjny SPRM, Putrajaya, Malezja
Know-how: do wszystkich zadań od jednego dostawcy

Budynki wysokie i wieże

Podczas budowy wyniesionego 
w górę na słupach kompleksu wie-
żowców, projektowanie i dostawa 
materiału z jednego źródła zagwa-
rantowały bezpieczne oraz wydajne 
rozwiązania wykonawcze. Ponadto 
systemy deskowań i rusztowań 
mogły zostać do siebie optymalnie 
dopasowane.

Nowa siedziba malezyjskiego urzędu 
antykorupcyjnego (Suruhanjaya Pence-
gahan Rasuah Malaysia, w skrócie: 
SPRM) w dzielnicy rządowej Putrajaya 
ustawiona jest na pozornie niestabil-
nych „nogach”. Kompleks trzech 30-pię-
trowych budynków opiera się bowiem 
na smukłych, ukośnych słupach, a ma-
sywny poziom pośredni sprawia wraże-
nie unoszenia się na 40 m wysokości.

W ramach kompleksowej obsługi inwe-
stycji inżynierowie PERI zaprojektowali 
i dostarczyli na plac budowy deskowa-
nia ścienne oraz stropowe, systemy 
samoczynnego wspinania, a także 
odpowiednie płyty poszycia. Szczegól-
nie warte wzmianki jest przestrzenne 
rozwiązanie rusztowań roboczych 
i podporowych, wykonane na bazie 
systemu modułowego PERI UP – który 
już w pierwszym etapie zagwarantował 
szybkie wykonanie stabilnej podstawy 
budowli.

Pionowe elementy konstrukcji żelbeto-
wej wraz z ukośnymi słupami wykona-
no za pomocą jednostek szynowego 
systemu wspinania RCS, pomostów 
roboczych CB i pomostów szybowych 
BR. Do formowania ścian posłużyło 
głównie dźwigarowe deskowanie 
ścienne VARIO GT 24. Stosownie do 
wymogu utrzymania wysokiego tempa 
prac, jako rusztowanie przestrzenne 
użyto systemu PERI UP w module kon-
strukcyjnym rzutu 1,50 m x 1,50 m. 
W ten sposób utworzono bezpieczne 
podesty robocze i dostępowe oraz 
miejsce do tymczasowego składowa-
nia sprzętu służącego do montażu 
wież ST 100, które tymczasowo stabili-
zowały w poziomie ukośne podpory 
żelbetowe.

Rusztowanie PERI UP było zwymiaro-
wane na potrzeby późniejszej funkcji 
podporowej, niezbędnej do wykonania 
na wysokości ponad 40 m stropu 
pośredniego o grubości dochodzącej 
do 1,80 m. Dzięki 25-centymetrowemu 
modułowi rusztowanie można było w 
łatwy sposób dopasować do geometrii 
budowli, zróżnicowanych poziomów 
powierzchni do składowania oraz do 
ukośnie usytuowanych słupów, podob-
nie jak do miejsc występowania skon-
centrowanych obciążeń. Zintegrowane 
z rusztowaniem przestrzennym alumi-
niowe schodnie zapewniły wygodny 
dostęp do konstrukcji.

Wykonawca
Mitrajaya Bhd., Puchong
Współpraca projektowa
PERI Malezja

Wydajne i ekonomiczne wykonanie ukośnych słu-
pów zapewniło rozwiązanie na bazie szynowego 
systemu wspinania RCS.

Do formowania kolejnych kondygnacji wykorzystano 
stoły stropowe oparte na systemie PD 8, poniżej 
obciążenia były bezpiecznie przenoszone przez rusz-
towanie PERI UP.

Rusztowanie robocze, podporowe i usztyw-
niające w jednym: wraz z przestawianiem 
RCS montowano jednostki PERI UP, wykorzy-
stywane jako rusztowanie przestrzenne.

Trzy budynki wysokie oparte na słupach tworzą 
bryłę nowej siedziby administracyjnej SPRM 
(Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, 
wizualizacja: Mitrajaya Holdings Bhd).

Leslie Lim
Kierownik kontraktu

„Nieocenioną rolę w tym projek-
cie odegrał know-how inżynierów 
PERI. Ich indywidualne i innowa-
cyjne podejście do zadań projek-
towych zapewniło naszej reali-
zacji bezpieczne, ekonomiczne 
i wydajne rozwiązania wykonaw-
cze. Duża część koncepcji oparta 
została na systemie PERI UP, 
który sprawdził się przy każdym 
z wielu zadań rusztowaniowych.“

43
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Warsaw Spire, Warszawa, Polska
Optymalnie dopasowana technika wspinania 
aż po sam wierzchołek

Budynki wysokie i wieże

Smukły, liczący 220 m wieżowiec 
oparty na planie elipsy flankowany 
jest dwoma 55-metrowymi budyn-
kami. Osią kompleksowego rozwią-
zania deskowań i rusztowań były: 
technika samoczynnego wspinania 
dla trzonu oraz osłony zabezpiecza-
jące na obwodzie budynku.

Wydajne i bezpieczne urządzenia 
wsparte usługami uzupełniającymi 
o wysokim poziomie przyczyniły się do
dotrzymania terminów napiętego har-
monogramu. Zaproponowana przez 
inżynierów PERI technologia wykona-
nia stanu surowego uwzględniła skom-
plikowaną geometrię obiektu i rygory-
styczne założenia czasowe realizacji. 
Dzięki technice wspinania z napędem 
hydraulicznym zarówno deskowania roz-
ległego trzonu, jak i osłony przeciwwia-
trowe wznosiły się na kolejne kondygna-
cje bez pomocy żurawi. System ACS 
przewidziany dla trzonu posiadał zestaw 
wbudowanych siłowników o nośności 
100 kN każdy, zaś osłony RCS wykorzy-
stywały przenośną wersję napędu.

Głównym wyzwaniem w zakresie wyko-
nania osłon przeciwwiatrowych budyn-
ku głównego była konieczność dopaso-
wania ich do obrysu stropów w kształ-
cie elips zmieniających swoją geometrię 
wraz z wysokością. Dotrzymanie termi-
nów napiętego harmonogramu robót 
wymagało tygodniowego cyklu wyko-
nania kondygnacji. Do zakotwienia w 
stropach osłon zabezpieczających 
wykorzystano poziome, wspornikowo 
wysunięte szyny wspinania RCS, które 
zapewniły przesuwanie osłon w spo-
sób umożliwiający ich dopasowanie do 
uskoków w konstrukcji budynku. Jed-
nocześnie system zakotwień oraz prze-
myślana konstrukcja osłon stale zapew-
niały szczelne zabezpieczenie krawędzi 
budynku.

Na potrzeby deskowania ścian trzonu 
połączono dwa warianty systemu 
samoczynnego wspinania ACS: system 
platformowy ACS P zapewnił obszerną 
powierzchnię magazynową i roboczą 
dla wykonywanych ścian trzonu, nato-
miast system wspornikowy ACS G 

Generalny wykonawca
Ghelamco Poland Sp. z o.o. Sp.k., 
Warszawa, Polska
Wykonawca robót żelbetowych
Monting Sp. z o.o., Warszawa, Polska
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin, Polska

Rusztowanie fasadowe PERI UP zagwarantowało 
szybkie i bezpieczne wykonywanie prac kolejnych 
etapów.

Przenośne siłowniki hydrauliczne przesuwały osło-
ny RCS na kolejne kondygnacje.

W przypadku stropów budynków flankujących, 
deskowanie SKYDECK uzupełniono przy krawędzi 
stołami stropowymi wyposażonymi w poręcze 
zabezpieczające.

umożliwił płynny i bezkolizyjny przejazd 
pomostów, pomimo zmiany geometrii 
trzonu. Dźwigarowe deskowanie ścien-
ne VARIO GT 24 zagwarantowało wła-
ściwe wymiary konstrukcji i wysoką 
jakość powierzchni ścian.

Wspinane hydraulicznie wysuwnicowe 
pomosty RCS, w połączeniu z dzier-
żawnymi elementami modułowego 
systemu inżynieryjnego VARIOKIT, 
umożliwiły ustawienie 4- i 6-poziomo-
wych schodni komunikacyjnych PERI 
UP. Zapewniły one dostęp do górnych 
kondygnacji, niezależnie od postępu 
montażu prefabrykowanych biegów 
schodowych w trzonie budynku. Dzięki 
zastosowaniu do deskowania stropów 
systemu SKYDECK z głowicą opadową 
ograniczono wymagany potencjał 
materiału. Rusztowanie robocze PERI 
UP, połączone z wariantem ramowym 
i modułowym, w dalszej fazie wyko-
nawczej służyło do wykonywania robót 
fasadowych.

Ryszard Dąbek
Kierownik kontraktu

„O wyborze PERI Polska na dostawcę deskowań zadecydowało doświadczenie inżynierów 
PERI zdobyte podczas licznych realizacji budynków wysokich w Polsce. Przygotowanie fazy 
wykonawczej wymaga konsultacji i ustaleń pomiędzy projektantem, wykonawcą a dostawcą 
deskowań. Doświadczenie PERI pozwala nam szybko i sprawnie przygotować dopasowane do 
naszych potrzeb rozwiązania oraz realizować budowę zgodnie z założonym harmonogramem.”
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Wykonawca
Köster GmbH, Osnabrück
Współpraca projektowa
PERI GmbH Niemcy, Düsseldorf

Stan surowy wieżowca o wysokości 70 m 
i budynku przyziemia o długości 120 m został 
zrealizowany w ciągu zaledwie 10 miesięcy.

Arwed Kähler
Kierownik kontraktu

„Kombinacja systemów SKYDECK i RCS okazała 
się trafnym wyborem w tym projekcie budowla-
nym. Dzięki niej mogliśmy – wspólnie z naszą 
załogą – skrócić wyznaczony w harmonogramie 
czas realizacji poszczególnych kondygnacji z 12 
do 7 dni.“

Aluminiowe ramowe deskowanie 
stropowe SKYDECK i osłony zabez-
pieczające RCS umożliwiały wyko-
nywanie kondygnacji wieżowca 
BraWoPark w regularnym cyklu 
tygodniowym. Zminimalizowany 
czas deskowania i wykorzystania 
żurawia przyczyniły się do przyspie-
szenia tempa wykonywania robót 
oraz pozwoliły skrócić ustalony 
12-dniowy termin realizacji kondy-
gnacji o całe 5 dni.

Business Center II to 70-metrowy 
budynek o smukłej, owalnej geometrii, 
która zdominowała BraWoPark przy 
dworcu głównym w Brunszwiku. Dwu-
dziestopiętrowy biurowiec, wraz z pię-
ciopiętrowym budynkiem przyziemia 
o długości 120 m i szerokości zaledwie
15 m, oferuje ponad 1 000 nowocze-
śnie wyposażonych stanowisk pracy. 
Udana, intensywna współpraca między 
wszystkimi uczestnikami projektu przy-
czyniła się do niezwykle szybkiej reali-
zacji przedsięwzięcia: prace nad projek-

tem rozpoczęto w połowie 2012 r., 
w kwietniu 2014 r. na budowę wjecha-
ły pierwsze koparki, a 10 miesięcy póź-
niej zakończono budowę stanu surowe-
go o łącznej powierzchni kondygnacji 
brutto, wynoszącej 19 000 m².

Kierownictwo kontraktu wraz ze spe-
cjalistami PERI opracowało rozwiązanie 
deskowań, które było idealnie dopaso-
wane do ambitnego tempa projektu 
i jego wymagań. Osłony RCS szczelnie 
zabezpieczały obrys dwóch najwyż-
szych kondygnacji, znajdujących się 
w trakcie realizacji. Takie rozwiązanie 
chroniło przed upadkiem z wysokości 
i osłaniało przestrzeń roboczą przed 
wiatrem i wpływem czynników atmos-
ferycznych. Dzięki przenośnym siłowni-
kom hydraulicznym osłony wspinały się 
po szynach bez użycia żurawia. Samo-
czynnie wspinające się rozwiązanie 
PERI obejmowało też pomosty wysu-
wane RCS MP, które służyły do przeła-
dunku i tymczasowego przechowywa-
nia materiału deskowaniowego.

Deskowanie stropów także odbywało 
się niezależnie od pracy żurawia. Lek-
kie, aluminiowe części systemu SKY-
DECK, systematyczna kolejność mon-
tażu, a także niewielka liczba wymaga-
nych podpór przyspieszały proces 
deskowania, natomiast system głowicy 
opadowej SKYDECK pozwalał na wcze-
sne rozdeskowanie stropów. Szybkie 
przestawianie deskowania było możli-
we również dlatego, że ilość kompen-
sacji wynosiła poniżej 5%. Pomosty 
SKYDECK zapewniały wysoki poziom 
bezpieczeństwa na krawędzi stropu 
podczas realizacji poszczególnych kon-
dygnacji budynku przyziemia. Rozwią-
zanie technologiczne PERI uzupełniały 
zabezpieczenia PROKIT, które konse-
kwentnie wykorzystywano na wszyst-
kich kondygnacjach, zarówno podczas 
robót stanu surowego, jak i później-
szych robót wykończeniowych.

BraWoPark Business Center II, Brunszwik, Niemcy
Czas budowy poszczególnych kondygnacji skrócony do 7 dni
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JKG Tower, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, Malezja
Maksymalne bezpieczeństwo – większa wydajność

Ngow Whoong Leong
Kierownik kontraktu

„Bezpieczeństwo, które zapewniają nam osłony zabezpieczające RCS, przynosi 
ogromne korzyści przy budynkach wysokich. Szczelna obudowa kondygnacji pozwala 
lepiej skupić się na pracy, bez obaw o to, że coś spadnie. Dobry rezultat na placu 
budowy jest dowodem na to, że wybraliśmy właściwego dostawcę deskowań dla 
tego wyjątkowego projektu. Na doświadczeniu PERI możemy polegać przy każdym 
zadaniu budowlanym.“

Podczas budowy kompleksowego 
wieżowca – 32-piętrowego budynku 
biurowego z 13-piętrowym garażem 
nadziemnym – bezpieczeństwo 
miało najwyższy priorytet. Dlatego 
też systemowe rozwiązania desko-
wań i rusztowań były wzbogacone 
o odpowiednie szkolenia pracowni-
ków budowy. Uzyskany w ten spo-
sób wysoki poziom bezpieczeństwa 
przyczynił się do większej wydajno-
ści robót: co miesiąc potężna wieża 
zyskiwała kolejne 3 kondygnacje.

Kompleksowe rozwiązanie PERI, złożo-
ne z deskowań, rusztowań i usług uzu-
pełniających, zapewniło bezpieczeń-
stwo na każdej wysokości i przyczyniło 
się do szybkiego postępu robót. Szczel-
ną osłonę trzech najwyższych w danym 
momencie kondygnacji zapewniały 
osłony przeciwwiatrowe RCS P. Dzięki 
takiemu zabezpieczeniu załoga budowy 
mogła wydajnie pracować nawet na 
dużej wysokości. Przenośne siłowniki 
hydrauliczne zminimalizowały użycie 
żurawia na budowie. Z szynowym sys-
temem wspinania zintegrowano wysu-
wany pomost RCS, służący do składo-
wania materiału, przenoszonego żura-
wiem na wyższe kondygnacje.

Do wykonania ścian trzonu budynku 
wykorzystano dźwigarowe deskowanie 
ścienne VARIO GT 24, połączone z 
pomostami roboczymi CB 240 w wiel-

Wykonawca
IJM Construction Sdn Bhd
Współpraca projektowa
PERI Formwork Malaysia Sdn Bhd

Szyby wind i klatek schodowych wykonywano 
z wyprzedzeniem, wykorzystując deskowanie 
VARIO na pomostach CB.

Przy zabezpieczeniu z osłon RCS P można było 
pracować bezpieczniej i wydajniej; perforowana 
stalowa blacha zapobiegała nadmiernemu nagrze-
waniu stanowisk pracy.

Schodnie z rusztowań PERI UP zapewniały bez-
pieczny dostęp do wyżej położonych stanowisk 
pracy.

kowymiarowe jednostki. Pozwoliło to 
na bezpieczne wykonywanie robót nie-
zależnie od wysokości, łatwą obsługę 
i wygodne dopasowywanie do skompli-
kowanej geometrii. 

Kompleksowe rozwiązanie PERI  
uzupełniały schodnie komunikacyjne  
PERI UP, zapewniające bezpieczny 
dostęp do wyżej położonych stanowisk 
pracy, a także rozwiązania deskowań i 
rusztowań podporowych dla masyw-
nych stropów o grubości do 1,00 m z 
jednocześnie betonowanymi, wielko-
wymiarowymi podciągami. Do dotrzy-
mania napiętego harmonogramu i zało-
żeń rygorystycznego budżetu przyczy-
niły się też wszechstronne usługi pro-
jektowania technologicznego i wspar-
cie wykwalifikowanego instruktora 
deskowań PERI na budowie.
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ISET Tower, Jekaterynburg, Rosja
Strzelista wieża z indywidualnie opracowanym rozwiązaniem 
systemów samoczynnego wspinania

Wykonawca
Ekaterinburg-City, Ltd.
Współpraca projektowa
PERI Weissenhorn, Niemcy
i PERI Rosja, Noginsk

Indywidualnie opracowane rozwią-
zanie systemów samoczynnego 
wspinania PERI zapewniło szybkie 
tempo budowy 209-metrowej wie
ży ISET Tower. Zarówno deskowa-
nie ścian trzonu, zintegrowane 
z pomostami, jak i osłony zabezpie-
czające krawędzie stropów wspina-
ły się niezależne od żurawia i były 
dopasowane do okrągłego rzutu 
bez użycia elementów specjalnych.

Na 52 kondygnacjach wieżowca na pla-
nie koła mieści się 250 apartamentów. 
Trzon budynku jest okrągły i położony 
centralnie. Metodę wznoszenia obiektu 
oparto na technologii samoczynnego 
wspinania systemów PERI ACS i RCS, 
której projekt uwzględniał nietypowe 
rozmieszczenie szybów windowych 
oraz wysoką wartość obciążenia wia-
trem. Wszystkie etapy robocze 
z wyprzedzeniem były koordynowane 
z wykonawcą budynku na drodze ści-
słej współpracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem terminowości prowa-
dzonych prac.

Kondygnacje niżej położone mieszczą 
6 szybów windowych o wymiarach 
zaledwie 2,30 m x 3,00 m w świetle. 
Do ich wykonania wykorzystano sys-
tem samoczynnego wspinania ACS S 
(wariant do wąskich szybów), w któ-
rym pojedynczy siłownik umieszczony 
jest centralnie wewnątrz dwuczęścio-
wej ramy. Pozwala to stosować funkcję 
hydraulicznego napędu w bardzo ogra-
niczonej przestrzeni. Powyżej 28 kon-
dygnacji geometria trzonu ulega zmia-
nie, a liczba szybów windowych reduk-
cji – z sześciu do czterech. Dzięki odpo-
wiedniemu projektowi dotychczasowe 
deskowania oraz pomosty połączono 
w nową jednostkę ACS, wspinającą się 
w całości na kolejne kondygnacje.

Deskowanie ścian okrągłego trzonu, 
wykonane na bazie dźwigarowego sys-
temu ściennego VARIO GT 24, było 
wynikiem perfekcyjnie uzgodnionego 
podziału robót. Indywidualny projekt 
deskowań opracowali inżynierowie 
w Niemczech, natomiast docięcie 
odpowiednich krążyn odbyło się 

Ewgenij Gołowin
Naczelny inżynier (UGMK)
Andrej Puczkow
Dyrektor generalny  (Wysotka)

„Zdecydowaliśmy się na użycie spraw-
dzonych systemów samoczynnego 
wspinania PERI, ponieważ są one łat
we w obsłudze i zapewniają najwyższy 
poziom bezpieczeństwa w budownict-
wie wysokim. Ponadto mogliśmy cie-
szyć się ciągłym wsparciem specjali-
stów z PERI.“

w zakładzie montażowym PERI 
w Moskwie. Po dostarczeniu na plac 
budowy poszczególne elementy skła-
dowe deskowania były montowane 
na miejscu w jedną całość – co zagwa-
rantowało ekonomiczny i wydajny tryb 
prowadzenia robót.

Osłony RCS zabezpieczały obrys naj-
wyższych kondygnacji, znajdujących 
się w trakcie realizacji. Dzięki temu 
ekipa wykonawcza zyskała komfort 
pracy oraz niezawodną ochronę przed 
upadkiem z wysokości, niezależnie od 
warunków pogodowych oraz siły wia-
tru. W efekcie rozwiązanie PERI zape-
wniło budowę obiektu w tempie trzech 
kondygnacji typowych na miesiąc.

3,
60



199198

Hotel Mélia La Défense, Paryż, Francja
Skomplikowany kształt – bezpieczna osłona w całym obrysie

Budynki wysokie i wieże

System pomostów PERI pozwolił 
osłonić fasadę centralnie położone-
go, nowo budowanego hotelu i jed-
nocześnie służył jako podparcie 
deskowania. Przyczynił się do zwię-
kszenia bezpieczeństwa ekip budo-
wlanych i szybszego montażu pre-
fabrykowanych ścian podokien-
nych.

Budynek hotelu Mélia o wysokości 
87 m znajduje się w wyeksponowanym 
miejscu, bezpośrednio u wylotu pary-
skiej dzielnicy handlowej „La Défense“ 
– największej dzielnicy biurowej Euro-
py. Z powodu ograniczonej przestrzeni 
na placu budowy należało zminimalizo-
wać użycie żurawia podczas robót 
deskowaniowych, a jednocześnie 

zapewnić niezakłócony i bezpieczny 
ruch pieszych w okolicach budynku 
w całym okresie budowy. Skompliko-
wana geometria budynku, z uskokami 
oraz łukowymi ścianami, załamanymi 
pod różnymi kątami, była dużym 
wyzwaniem podczas planowania 
i realizacji tego przedsięwzięcia.

Rozwiązanie PERI dla poszczególnych 
obszarów budynku składało się z czte-
rech wariantów pomostów przestaw-
nych, bazujących na szynowym syste-
mie wspinania RCS, uzupełnionych 
o specjalnie dopasowane platformy,
zapewniające bezpieczne i szybkie 
wykonywanie robót budowlanych. 
Szczególnym wyzwaniem były przy 
tym odchylone do przodu i do tyłu 

Wykonawca
Bateg / CBC, 
Velizy-Villacoublay, Francja
Współpraca projektowa
PERI SAS, Bureau central 
de Meaux, Francja

Zarówno hotel Mélia (na pierwszym planie), jak i Tour Majunga o wysokości 
195 m (w tle, z systemem samoczynnego wspinania ACS) były częścią 
ambitnego projektu budowy i modernizacji „La Défense 2015“.

Stropy kolejnych kondygnacji wyko-
nywano, wykorzystując deskowanie 
stropowe GRIDFLEX.

Niektóre szyny wspinania RCS 
zakotwiono w ścianach podokien-
nych i dodatkowo zamocowano 
do stropu.

Dzięki modułowej koncepcji szy-
nowego systemu wspinania RCS 
cztery warianty wsporników dopa-
sowywały się optymalnie do 
skomplikowanej geometrii budyn-
ku. Rozwiązanie PERI obejmowało 
też pomosty rozładunkowe umożli-
wiające szybki i bezpieczny trans-
port materiału.

osłony dla łukowej fasady budynku. 
Inżynierowie PERI zaprojektowali 
szczelną osłonę, dopasowaną do przy-
pominającej dziób statku geometrii 
budynku i umożliwiającą szybki montaż 
prefabrykowanych ścian podokiennych.

Jako tylną osłonę pomostów przestaw-
nych RCS załoga budowy wykorzystała 
siatki z systemu bezpieczeństwa PRO-
KIT, osłaniające całą kondygnację. Dla 
ochrony przechodniów siatki PROKIT 
dodatkowo wyłożono plandekami. 
Ponadto inżynierowie PERI przyczynili 
się do szybkiego postępu robót budow-
lanych, projektując i dostarczając rusz-
towania podporowe PERI UP oraz 
deskowanie stropowe GRIDFLEX.

Jean-Francois Delmas
Kierownik budowy

„Hotel Mélia jest prawdziwym wyzwaniem technicznym, 
a ponadto otoczenie budowy niesie ze sobą liczne ograni-
czenia. Rozwiązanie pomostów przestawnych PERI na 
bazie systemu RCS idealnie spełnia nasze wymagania – 
zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i obsługi.“
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International Towers Sydney, Barangaroo South, Australia
Osłona zabezpieczająca LPS optymalizuje czas budowy

Budynki wysokie i wieże

Dzięki przenośnym siłownikom hydraulicznym jed-
nostki osłon zabezpieczających o wysokości do 
18,50 m wspinały się na kolejne kondygnacje bez 
użycia żurawia.

W każdej z wież osłony LPS były zintegrowane 
z dwoma platformami rozładunkowymi RCS 
zabezpieczonymi dodatkowo wysokimi siatkami.

Ponad 700 mb osłon zapewniło bezpieczne i szyb-
kie wykonywanie robót budowlanych na trzech 
budynkach wysokich.

Aby dotrzymać napiętego harmono-
gramu robót, australijscy inżyniero-
wie PERI opracowali kompleksowe 
rozwiązanie w zakresie deskowań 
i bezpieczeństwa na bazie systemu 
wspinania LPS. Dzięki zastosowaniu 
przenośnych siłowników hydraulicz-
nych można było zaoszczędzić cenny 
czas pracy żurawia i przyspieszyć 
przebieg robót na budowie.

W ramach ambitnego projektu Baran-
garoo Redevelopment na terenie 
o powierzchni 22 ha, będącym pozosta-
łością po portowym terminalu kontene-
rowym, tworzone jest nowe oblicze 
zachodniej panoramy centrum Sydney. 
Serce projektu Barangaroo South sta-
nowi kompleks wieżowców ITS (Inter-
national Towers Sydney). Trzy wieże 
biurowców, liczące odpowiednio 39, 43 
i 49 kondygnacji, wznoszą się na wyso-
kość do 217 m.

Zabezpieczenie z lekkich osłon LPS 
niezawodnie chroniło załogę budowy 
przed upadkiem z wysokości podczas 
prac na górnych kondygnacjach. Lekkie 
elementy z gęstą siatką zapewniały 
wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 
ochronę przed wiatrem, jednocześnie 
przepuszczając światło i nie obciążając 
nadmiernie zakotwień w konstrukcji 
budynku. Jednostki osłon miały wyso-
kość aż do 18,50 m, zabezpieczając 
jednorazowo nawet do 5 kondygnacji.

Teleskopowe siatki LPS dopasowywały 
się do zmiennego rzutu budynku, osła-
niając go szczelnie na całym obwodzie. 
Składane podesty w dolnej części 
osłon zapewniały bezpieczeństwo pod-

Generalny wykonawca
Lend Lease Structures, Sydney
Współpraca projektowa
PERI Australia Pty. Limited, Glendenning

czas wykonywania robót na niższych 
poziomach. W rozwiązaniu PERI 
uwzględniono też zmienną wysokość 
kondygnacji, wynoszącą od 3,80 m do 
5,50 m. W trakcie sprężania żelbeto-
wych stropów platformy robocze przy 
ich krawędziach udostępniały prze-
strzeń roboczą o szerokości do 75 cm. 
System wspinania PERI wyposażono 
w dwa zintegrowane pomosty robocze 
RCS, służące do tymczasowego skła-
dowania i transportu materiału żura-
wiem.

Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 
zoptymalizowany przebieg robót 
budowlanych były zapewnione przez 
przenośne siłowniki hydrauliczne. Dzię-
ki nim nie trzeba było używać żurawia 
do przestawiania jednostek osłon 
zabezpieczających LPS. Przyspieszyło 
to znacząco budowę, gdyż deskowanie 
i betonowanie możliwe było już od naj-
wcześniejszych godzin porannych, rów-
nolegle ze wspinaniem się osłon.

David Langford
Kierownik budowy

„Dzięki ścisłej współpracy Lend Lease Structures 
z PERI udało się opracować rozwiązanie, które 
spełnia nasze kompleksowe wymagania dotyczą-
ce bezpieczeństwa. Wykorzystanie przenośnych 
siłowników hydraulicznych pozwoliło nam zaosz-
czędzić czas pracy żurawia i dotrzymać napiętego 
harmonogramu robót.“
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56 Leonard Street, Nowy Jork, USA
Pozornie przypadkowo spiętrzone kondygnacje, 
wykonane w modułowym systemie PERI

Ekskluzywny wieżowiec mieszkalny 
pnie się do góry kondygnacja za 
kondygnacją. Rozmieszczone 
z przesunięciem stropy i daleko 
wysunięte balkony wymagały od 
amerykańskich i polskich inżynie-
rów PERI szczegółowo opracowane-
go rozwiązania deskowań i osłon.

56 Leonard Street to nazwa i adres nie-
typowego drapacza chmur, znajdujące-
go się na Manhattanie. Smukła wieża 
liczy 250 m wysokości oraz prawie 60 
kondygnacji, mieszczących 145 eksklu-
zywnych apartamentów i 10 penthou-
sów. Szwajcarskie biuro architektonicz-
ne Herzog & de Meuron zadbało o nie-
codzienne ukształtowanie bryły budyn-
ku. Ze szklanej fasady wystaje ponad 
300 wysuniętych wspornikowo, niere-
gularnie rozmieszczonych balkonów, 
ponadto niektóre kondygnacje są cof-
nięte. Ten zabieg sprawił, że wyglądają 

one w taki sposób, jakby były spiętrzo-
ne jedna na drugiej – niczym stos.

Na potrzeby wykonania stropów, posia-
dających liczne wcięcia i wysunięcia, 
inżynierowie PERI opracowali rozwiąza-
nie projektowe na bazie dzierżawnych 
systemów modułowych. Bezpieczeń-
stwo na całym obrysie budynku zape-
wniały jednostki osłon przestawnych 
RCS w połączeniu z daleko wysunięty-
mi wspornikowo stołami stropowymi. 
Dużym wyzwaniem dla wszystkich 
uczestników projektu było przeniesie-
nie obciążeń w narożnikach zewnętrz-
nych budynku. W tych obszarach 
wykorzystano aluminiowe podpory 
stropowe MULTIPROP wraz z podsta-
wowymi elementami zestawu inżynie-
ryjnego VARIOKIT, które tworzyły 
dopasowane do geometrii i układu sta-
tycznego budynku systemy podporo-
we, niezawodnie przenoszące wysokie 

Wykonawca
Sorbara Construction Corp., Lynbrook
Architekt
Herzog & de Meuron, Bazylea
Współpraca projektowa
PERI Formwork Systems Inc., Nowy Jork, USA
PERI Polska Sp. z o.o, Płochocin, Polska

Rozmieszczone z przemieszczeniem kondygnacje 
i liczne wspornikowo wysunięte balkony wymaga-
ły szczegółowego rozwiązania deskowań i osłon.

Nietypowy, liczący 250 m wysokości wieżowiec 
mieszkalny na Manhattanie został zaprojektowany 
przez zespół szwajcarskich architektów, Herzog & 
de Meuron.

Tom McGeown
Kierownik budowy

„Wieżowiec 56 Leonard Street 
ma ponad 300 wspornikowo 
wysuniętych balkonów. Inżyniero-
wie PERI sprostali temu wyzwa-
niu i opracowali na potrzeby tego 
projektu indywidualnie dopasowa-
ne rozwiązanie osłon.“

obciążenia na kondygnacje znajdujące 
się poniżej.

Zróżnicowanie poszczególnych kondy-
gnacji wymagało indywidualnego pro-
jektowania deskowań, stężeń i zako-
twień oraz obliczeń statycznych dla 
każdego etapu roboczego budowy. 
Bezpieczeństwo załogi budowy i prze-
chodniów miało przy tym najwyższy 
priorytet. Ponadto w rozwiązaniu PERI 
uwzględniono ściśle ograniczoną ilość 
miejsca, wynikającą z centralnego 
położenia budynku, a także napięty 
harmonogram projektu.
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Budynki wysokie i wieżeProvidence Tower, Londyn, Wielka Brytania
Bezpieczna praca bez przestojów

Deskowania przestawne i osłony RCS 
wspinały się po szynach na kolejne 
z 45 kondygnacji Providence Tower, 
umożliwiając wydajne i bezpieczne 
wykonywanie robót bez przestojów.

Projekt „New Providence Wharf“, reali-
zowany w prestiżowej londyńskiej loka-
lizacji nad brzegiem Tamizy, wyróżnia 
się zaokrągloną bryłą oraz kaskadowo 
rozmieszczonymi elementami konstruk-
cyjnymi. W ciągu ostatnich lat, na nie-
wykorzystanym terenie doków porto-
wych o powierzchni 3,3 ha, położonym 
we wschodniej części stolicy, w kilku 
etapach wzniesiono ekskluzywne 
mieszkania, biura, sklepy detaliczne, 
restauracje i różnego rodzaju obiekty 
kulturalno-rozrywkowe. 

Providence Tower, 45-piętrowy wieżo-
wiec o wysokości 136 m, góruje nad 
okolicą. Budynek z przeznaczeniem 
apartamentowo-hotelowym wyróżnia 
się swoją architekturą. Owalny rzut 
poziomy i rozmieszczone niczym łopaty 
śmigła balkony współgrają przy tym z 
zaokrągloną bryłą budynku przyziemia.

Rozwiązanie deskowań dla tego kom-
pleksu bazowało na szerokim spektrum 
produktów PERI. Dzięki temu możliwe 
było optymalne dopasowanie syste-
mów do wymagań projektu. Napięty 
harmonogram, wysokie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, a także 
ciasny plac budowy z niewielką ilością 
miejsca do składowania materiału 
i ograniczoną dostępnością żurawia 
wymagały od PERI przemyślanego, 
odpowiednio skoordynowanego projek-
tu technologicznego. Do deskowania 
żelbetowych stropów wykorzystano 
połączone systemy SKYDECK i MULTI-
FLEX, podparte aluminiowymi podpo-
rami stropowymi MULTIPROP. Wyko-
rzystując systemy RUNDFLEX i TRIO, 
w razie potrzeby w kombinacji z kozła-
mi oporowymi SB i pomostami CB, 
można było w szybkim tempie beto-
nować ściany.

Szynowy system wspinania RCS sta-
nowił ekonomiczną podstawę wydajnej 
i bezpiecznej realizacji trzonów oraz 
kolejnych kondygnacji budynku. Pomo-

sty robocze dopasowano do zwartej 
i załamującej się pod różnymi kątami 
geometrii budynku, łącząc system RCS 
z deskowaniem ramowym TRIO. 
Uwzględniono przy tym zarówno zmie-
niający się rzut trzonu, jak i zmniejszają-
ce się wraz z wysokością budynku gru-
bości ścian. Ponadto za pomocą syste-
mu RCS szczelnie osłonięto kondygna-
cje budynku, na których trwały prace 
żelbetowe. Dzięki temu załoga budowy 
była chroniona przed upadkiem z wyso-
kości i wpływem czynników atmosfe-
rycznych. Umożliwiało to bezpieczne 
i wydajne wykonywanie robót nawet 
na bardzo dużej wysokości.

Wykonawca
John Reddington Ltd., Borehamwood
Współpraca projektowa
PERI Ltd. UK, Rugby

Michael Riordan
Kierownik kontraktu

„Wykorzystaliśmy pełne spektrum 
urządzeń systemowych PERI, dopaso-
wanych idealnie do wymagań naszego 
projektu. Mogliśmy pracować bez-
piecznie i bez przestojów, oszczędzając 
przy tym czas, w szczególności dzięki 
technice wspinania, która pozwoliła 
nam dotrzymać napiętego harmono-
gramu.“

19
,7

8

20,32
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Budynki wysokie i wieżeAl Habtoor City Towers, Dubaj,
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Trzy budynki wysokie wznoszone w cyklu pięciodniowym

Wykonawca
Al Habtoor Leighton Group (HLG), Dubaj
Współpraca projektowa
PERI L.L.C., Dubaj, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

Hayder Awni
Kierownik kontraktu

„System PERI ACS po raz kolejny 
dowiódł swojej wyjątkowości. Dzięki 
ACS możemy szybko i bezpiecznie 
wykonywać niezwykle skomplikowane 
ściany trzonów całkowicie bez wspar-
cia żurawia, uzyskując przy tym wyso-
ką jakość powierzchni. Jest to bardzo 
korzystne dla naszej budowy.“

Al Habtoor City Towers w Dubaju to 
zespół trzech budynków wysokich, 
pnących się symultanicznie do góry 
na wysokość 300 m. Decydującą 
rolę dla dotrzymania napiętego har-
monogramu robót odgrywa projekt 
deskowań, wykorzystywanych do 
realizacji żelbetowych trzonów 
budynków. Modułowa technika 
samoczynnego wspinania ACS 
gwarantuje wysoką wydajność 
i krótkie cykle wykonywania robót.

Kompleks budynków wysokich Al Hab-
toor City Towers to obecnie jeden z 
największych projektów budownictwa 
wysokiego w Dubaju. W ciągu zaled-

wie 32 miesięcy mają zostać ukończo-
ne jednocześnie trzy drapacze chmur: 
dwa o wysokości 307 m oraz jeden o 
wysokości 213 m. Na początku 2017 r. 
w tej prestiżowej lokalizacji przy Sheikh 
Zayed Road ma być dostępnych prawie 
1 500 nowych, ekskluzywnych aparta-
mentów. Masywne, żelbetowe trzony 
stanowią serca budynków, których 
wymiary zewnętrzne, włącznie ze ścia-
nami skrzydłowymi, wynoszą w rzucie 
40 m x 32 m.

W kompleksowym rozwiązaniu PERI 
główny nacisk położono na deskowa-
nia, umożliwiające wykonanie trzonów 
budynków. Dzięki technice samoczyn-

Oba budynki o wysokości 307 m mają po 75 pięter, natomiast trzeci, o wysokości 213 m, 52 piętra. Ściany trzonu 
oraz ściany usztywniające wykonywane są z wyprzedzeniem niezależnie od pracy żurawia, przy użyciu systemów 
ACS i VARIO. System samoczynnego wspinania ACS umożliwia jednoczesne podnoszenie dwóch rozściełaczy mie-
szanki betonowej przy każdym trzonie.

Rozwiązanie samoczynnie wspinających się deskowań PERI bazuje na kilku 
wariantach ACS, indywidualnie dopasowanych do wymagań projektu. Ser-
cem systemu ACS jest napęd wspinania z agregatami i siłownikami hydrau-
licznymi.

Kompleksowe rozwiązanie PERI obejmuje stoły 
stropowe ze zintegrowaną głowicą uchylną oraz 
podpory stropowe PEP Ergo.

nego wspinania ACS i dźwigarkowemu 
deskowaniu ściennemu VARIO GT 24 
możliwy jest systematyczny, nieprze-
rwany przebieg robót budowlanych. 
Formowanie, betonowanie, rozformo-
wanie i wspinanie odbywa się w regu-
larnym, pięciodniowym rytmie bez uży-
cia żurawia. Ponadto poszczególne 
warianty ACS zostały tak do siebie 
dopasowane, że przy z każdym z trzo-
nów wspinają się też po dwa rozścieła-
cze mieszanki betonowej. Niezależność 
od dostępności żurawia oraz działania 
czynników atmosferycznych pozwala 
na wykonywanie robót bez przestojów.
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Torre Banco Macro, Buenos Aires, Argentyna
Budynek bankowy z niebanalnym zwieńczeniem

Budynki wysokie i wieże

Martín Bredda
Kierownik budowy

„Niezwykłe wyzwanie stanowiło 
przede wszystkim zwieńczenie 
wieży o charakterystycznej geo-
metrii i zmiennym nachyleniu oraz 
konieczność przeniesienia
obciążeń na podłoże w różnych 
poziomach. Rozwiązanie PERI 
świetnie dopasowano do wyma-
gań, co pozwoliło nam zoptymali-
zować wydajność pracy. Szcze-
gólnie warte podkreślenia są 
usługi inżynierów PERI – poprzez 
ich wsparcie i stałą wymianę 
pomysłów z naszym kierownic-
twem budowy mogliśmy wypra-
cować najlepsze rozwiązania.“

Język nowoczesnej architektury 
jest zazwyczaj dużym wyzwaniem 
dla kierownictwa budowy. W trak-
cie realizacji wieżowca mieszczące-
go bank wg projektu Césara Pelle-
go, dzięki indywidualnemu rozwią-
zaniu deskowań i rusztowań podpo-
rowych zrealizowano wszystkie 
założenia, równocześnie optymali-
zując procesy robocze.

Torre Banco Macro jest nową siedzibą 
argentyńskiego banku o tej samej 
nazwie. Renomowany architekt César 
Pelli zwieńczył 135-m wysokościowiec 
biurowy w centrum Buenos Aires cha-
rakterystycznie wygiętą, ekstrawa-
gancką linią dachu. Równocześnie 
owalny obrys kondygnacji typowej 
zwęża się w jej górnej części, a krawę-
dzie wyższych boków przechodzą od 
linii wypukłej do wklęsłej.

W celu wykonania typowych kondy-
gnacji o powierzchni 1 300 m² argen-
tyńscy inżynierowie z PERI opracowali 
indywidualne rozwiązanie dla stołów 
stropowych. W sumie 42 prostokątne 
oraz trapezowe stoły stropowe i krawę-
dziowe zostały indywidualnie dostoso-
wane do owalnej formy, złożonej 
z czterech różnych promieni, zapewnia-
jąc optymalne tempo betonowania 

kolejnych etapów. Rozwiązanie PERI 
na bazie dźwigarowego deskowania 
ściennego VARIO GT 24, użyte do for-
mowania ścian trzonu budynku, spełni-
ło najwyższe wymagania. Pomimo 
faktu, że geometria trzonu była niezwy-
kle złożona, ściany trzonu o wysokości 
3,90 m mogły być bez przeszkód 
wykonane w technologii betonu archi-
tektonicznego. Potencjał dla stropów 
i ścian został zdefiniowany w taki spo-
sób, by umożliwić ekonomiczną pracę 
z uwzględnieniem efektywnego użycia 
materiału.

Wykonawca
Caputo S.A.
Architekt
Pelli Clarke Pelli Architects
Współpraca projektowa
PERI S.A., Buenos Aires, Argentyna

Konstrukcja skrajnych dźwigarów zwieńczenia 
wieży była dużym wyzwaniem dla kierownictwa 
budowy.

Na wysokości ponad 100 m owalny obrys budyn-
ku przekształca się w nieszablonowo wygiętą 
linię dachu.

Wieże MULTIPROP o wysokości do 16 m tworzą 
konstrukcję podporową pod żelbetowe dźwigary.

Lekkie aluminiowe podpory MULTIPROP 
połączono z ramkami MRK w wytrzyma-
łe wieże podporowe, umożliwiając 
zadeskowanie wieńczącej wygiętej żel-
betowej belki krawędziowej na wysoko-
ści 135 m. System modułowy zapewnił 
przy tym komfort wygodnego nadsta-
wiania i płynnego dopasowania wyso-
kości. Wieże MULTIPROP wykonano 
w zakresie wysokości od 5 m do 16 m 
– z uwzględnieniem zmiennych pozio-
mów podłoża i poziomów pośrednich.

30. piętro

kondygnacja 
typowa

47,44

35
,2

5
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Obiekty kulturalne

pełnią funkcję obiektów użyteczności 
publicznej. W postaci teatrów, muze-
ów oraz obiektów sportowych, często 
wyróżniają się nadzwyczajną architek-
turą.

Skomplikowane kształty oraz nierzad-
ko wysokie wymagania w zakresie 
betonu licowego mają w przypadku 
tego rodzaju budowli istotny wpływ 
na fazę projektową i wykonawczą. 
Publiczny charakter obiektów kultural-
nych wymusza uwzględnienie pod-
wyższonych wartości obciążeń użytko-
wych oraz miejsc koncentracji obcią-
żeń. Należy także zapewnić odpowied-
nie drogi dostępowe i ewakuacyjne 
spełniające restrykcyjne normy. Są to 
zadania wymagające zaangażowania 
i współpracy wszystkich uczestników 
procesu budowlanego.
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Zamek Miejski „Humboldt-Forum“, Berlin, Niemcy
Ekonomiczne rozwiązania deskowań i  
rusztowań od jednego dostawcy

Obiekty kulturalne

Budowla o długości 180 m, która za odtworzoną 
barokową fasadą kryje nowoczesne centrum wysta-
wowe Humboldt-Forum, zwieńczona jest kopułą 
o wysokości 70 m.

Aluminiowe, lekkie i uniwersalne elementy kon-
strukcyjne SKYDECK i MULTIPROP pozwoliły 
zaoszczędzić czas i koszty deskowania stropów.

Systemy modułowe PERI UP i VARIOKIT idealnie 
się uzupełniały jako podparcie tymczasowe stalo-
wej kopuły.

Dzięki projektowaniu oraz dostawie deskowań 
i rusztowań z jednego źródła, kierownictwo budo-
wy mogło docenić zalety efektu synergii.

Bernd Dommack
Kierownik budowy

„Usługi świadczone przez PERI oceniam bar-
dzo pozytywnie. Wszystkie wymagania zostały 
w stu procentach spełnione, a terminy dotrzy-
mane. Oprócz możliwości szybkiego deskowa-
nia i przestawiania systemów MAXIMO i  
SKYDECK chciałbym też szczególnie podkreślić 
wysoką jakość wsparcia projektu a także ela-
styczną, operatywną i procesowo zorientowa-
ną współpracę z inżynierami PERI.“

Wykonawca
Hochtief Building GmbH, Rohbau/Industriebau Berlin
Współpraca projektowa
PERI GmbH Niemcy, Berlin

Podczas odbudowy Zamku Miejskie-
go w Berlinie ekonomiczne rozwią-
zania deskowań i rusztowań dostar-
czane były z jednego źródła, przez 
PERI. Dotrzymanie napiętego har-
monogramu robót było możliwe 
dzięki krótkim cyklom deskowania 
i przestawiania deskowań oraz 
wsparciu projektu na budowie 
przez inżynierów PERI.

Aby zapewnić szybki postęp robót, 
każdego dnia konieczne były duże ilości 
materiału deskowaniowego i rusztowa-
niowego. Istotnym elementem rozwią-
zania PERI było nie tylko udostępnienie 
nowoczesnych systemów pozwalają-
cych zaoszczędzić czas, lecz również
kompleksowe uwzględnienie wszyst-
kich zadań budowlanych. Przemyślane 
systemy zabezpieczeń, terminowe 
dostawy deskowań specjalnych, koor-
dynacja przez kierownika projektu 
PERI, a także planowanie oraz dostawa 
deskowań i rusztowań z jednego źródła 
przyczyniły się do powodzenia i szyb-
kiej realizacji przedsięwzięcia.

Ponad 6 000 m² deskowania ramowe-
go MAXIMO z jednostronnie obsługi-
wanymi ściągami MX pozwoliło uzy-

skać znaczną oszczędność czasu pod-
czas operacji zadeskowania i rozformo-
wania. Mając do dyspozycji potencjał 
10 000 m² deskowania SKYDECK, 
można było systematycznie formować 
żelbetowe stropy, a także – z uwagi na 
niewielkie ciężary jednostkowe – łatwo 
je rozdeskowywać. System głowicy 
opadowej skracał cykle robocze, jedno-
cześnie przyczyniając się do zmniejsze-
nia ilości używanego materiału. Na 
dużych wysokościach stropy były pod-
parte lekkimi aluminiowymi podporami 
MULTIPROP, które łączono w wieże 
podporowe ramami MRK.

Roboty stanu surowego prowadzono 
bez użycia rusztowań fasadowych dzię-
ki zastosowaniu zewnętrznych pomo-
stów CB. Do wykonania głównego por-
talu od strony zachodniej Oddział PERI 
z Berlina dostarczył gotowe do eksplo-
atacji deskowania specjalne, zaprojek-
towane zgodnie z wymaganiami pro-
jektu. Łukowe, żelbetowe ściany kopu-
ły betonowano przy użyciu deskowania 
RUNDFLEX ustawionego na pomo-
stach składanych FB 180. Prace wykoń-
czeniowe przy kopule wykonywano, 
korzystając z rusztowania podporowe-
go i roboczego PERI UP.
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SNFCC Cultural Center, Ateny, Grecja
Odporna na obciążenia sejsmiczne konstrukcja rusztowania 
podporowego dla nowego symbolu Aten

Obiekty kulturalne

Aby zapewnić odporność sejsmiczną rusztowania 
PERI UP, obciążenia były przenoszone przez kons-
trukcję podporową wykonaną na bazie zestawu 
VARIOKIT.

Deskowanie ścienne VARIO było zamontowane 
na systemie pomostów SB.

Sztuczne wzniesienie jest oddzielone od parku 
ścianami z betonu licowego o wysokości 
dochodzącej do 32 m.

Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) w Atenach. Budowa zaprojektowanego 
przez Renzo Piano centrum kultury z Biblioteką i Operą Narodową otrzymała solidne wsparcie 
od Stavros Niarchos Foundation (SNF) – projekt ma szansę przyczynić się do poprawy koniunktury 
w Grecji. Dachy budynków tworzą przedłużenie sztucznego wzniesienia unoszącego się w kierun-
ku morza.

Michalis Papafilippou
Kierownik budowy

„Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z systemów PERI i obszernej 
oferty usług – zwłaszcza z kom-
pleksowego projektu dopasowa-
nego do potrzeb budowy, obsługi 
logistycznej i wsparcia na miej-
scu. PERI bardzo nam pomogło 
w pomyślnej realizacji tego trud-
nego projektu, przede wszystkim 
dzięki rusztowaniu PERI UP, któ-
rego wszechstronność i lekkość 
zapewniły idealne dopasowanie 
do skomplikowanej geometrii 
budowli. PERI UP umożliwiło 
nam szybsze wykonanie robót, 
gwarantując przy tym ich bezpie-
czeństwo i efektywność.“

Wykonawca
JV Impregilo S.p.A – Terna S.A
Architekt
Renzo Piano
Współpraca projektowa
PERI Hellas Ltd., Koropi

Nowe centrum kultury na południu 
Aten zostało zaprojektowane przez 
słynnego włoskiego architekta 
Renzo Piano. PERI przyczyniło się 
do realizacji tego niezwykłego pro-
jektu, dostarczając kompleksowe 
rozwiązania deskowań i rusztowań 
podporowych, wsparcie techniczne 
oraz obsługę logistyczną na wyso-
kim poziomie.

Biblioteka Narodowa i Grecka Opera 
Narodowa to dwa imponujące budynki 
główne wchodzące w skład centrum, 
położone na końcu wznoszącego się 
w stronę morza sztucznego wzgórza. 
Nachylona konstrukcja wspólnego 
dachu tych budynków stanowi prze-
dłużenie wzniesienia.

Przypominająca latający dywan kon-
strukcja dachu opery unosi się na wy-
sokości 40 m nad właściwym stropem 
budynku i podparta jest 30 smukłymi 
stalowymi słupami. Podczas realizacji 
zadaszenia, którego powierzchnia wy-
nosi 10 000 m², rusztowanie podporo-
we PERI UP spełniało szereg funkcji. 
Przede wszystkim podpierało prefa-
brykowane elementy z siatkobetonu 

i umożliwiało precyzyjną regulację ich 
położenia w kierunku podłużnym oraz 
poprzecznym. Ponadto pozwoliło na 
stworzenie dopasowanych do geome-
trii dachu powierzchni roboczych, które 
umożliwiały szybsze wykonywanie 
połączeń w technologii monolitycznej 
i wykańczanie powierzchni dachu, jed-
nocześnie zapewniając maksymalny 
poziom bezpieczeństwa. Specjalnie 
zaprojektowane łożyska pływające 
minimalizowały ruchy konstrukcji rusz-
towania i zapewniały jej wymaganą 
odporność na oddziaływania sejsmicz-
ne podczas realizacji projektu. Obciąże-
nia były przenoszone przez elementy 
systemowe VARIOKIT z parku dzier-
żawnego PERI.

Dźwigarowe deskowanie ścienne 
i deskowanie słupów SRS pozwoliło 
spełnić wysokie wymagania jakościo-
we w zakresie betonu licowego ścian 
i słupów. W jakości betonu licowego 
należało też wykonać żelbetowe ściany 
oporowe o wysokości do 32 m, oddzie-
lające sztuczne wzniesienie od parku. 
Inżynierowie PERI uwzględnili zdefinio-
wany w projekcie układ spoin i otwo-
rów po ściągach zgodnie z zaleceniami 
architektonicznymi, a przykręcone 
do deskowania od tyłu płyty poszycia 
z wysokogatunkowej sklejki FinPly 
zapewniły doskonałą powierzchnię 
betonu.
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Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro, Brazylia
Deskowanie przestrzenne spełniające najwyższe wymagania 
architektoniczne

Obiekty kulturalne

Edilson Costa
Kierownik budowy

„Połączenie różnych systemów deskowań 
i rusztowań PERI, a także odpowiedniego 
wsparcia technicznego, pozwoliło sprostać 
wyzwaniom związanym z betonowaniem. 
Terminowe dostawy sprefabrykowanych 
jednostek deskowania umożliwiły nam nadanie 
odpowiedniej formy nowemu symbolowi Rio.“

Indywidualnie dopasowane rozwią-
zanie deskowań i rusztowań PERI, 
liczące 3 500 zaprojektowanych spe-
cjalnie na potrzeby projektu elemen-
tów, przyczyniło się do realizacji 
tego wyjątkowego muzeum w 
ramach wyznaczonego harmo-
nogramu i budżetu.

Futurystyczny budynek zaprojektowany 
przez Santiago Cantralavę stoi na pirsie 
Maua, sięgającym 300 m w głąb 
morza. Aby zapewnić optymalną klima-
tyzację budynku, jego fasada i dach 
mają konstrukcję ruchomą. Dwie kon-
dygnacje połączone ukośnymi rampami 
oferują 5 000 m² powierzchni wystawo-
wej, na której prezentowane są nowo-
czesne eksponaty i technologie.

Z racji skomplikowanego kształtu 
budynku zaprojektowano, wyproduko-
wano i dostarczono w postaci gotowej 
do montażu ponad 3 500 unikalnych 
elementów deskowań - w większości 
przestrzennych, podwójnie zakrzywio-
nych. Za kompleksowy projekt desko-
wań i rusztowań, a także montaż ele-
mentów, odpowiadał międzynarodowy 
zespół PERI.

Podczas projektowania technologiczne-
go z wykorzystaniem techniki trójwy-
miarowej inżynierowie z Weissenhorn 
byli wspierani przez doświadczonych 
specjalistów z hiszpańskiej oraz pol-
skiej spółki-córki PERI. Ich rysunki 
montażowe i dane stanowiły podstawę 
do precyzyjnego numerycznego cięcia 
krążyn i końcowego montażu elemen-
tów w zakładzie montażowym PERI 
w Sao Paulo. Znajdująca się tam obra-
biarka do drewna, pracująca w oparciu 
o technologię CNC, w trybie 2-zmiano-
wym przetworzyła prawie 60 000 m² 
płyt wiórowych na krążyny dla pojedyn-
czo i podwójnie zakrzywionych prze-
strzennych jednostek deskowań. 25 
montażystów deskowań zapewniało 
przez 13 miesięcy dzienne dostawy ok. 
10-20 zbudowanych na wymiar ele-
mentów deskowań - zgodnie z harmo-
nogramem robót. Aby realizacja tak zin-
dywidualizowanego deskowania była 
opłacalna, skorzystano w dużej mierze z 
elementów systemowych. Podstawowe 
elementy systemu VARIO pozwalały na 
efektywne posługiwanie się formami 
specjalnymi na budowie - podobnie jak 
deskowaniem systemowym. Ponadto 
roboty montażowe na placu budowy 
odbywały się przy wsparciu trzech 
instruktorów PERI.

Wykonawca
Consorcio Porto Rio (Odebrecht Engenharia, OAS Engenharia, Carioca Engenharia)
Architekt
Santiago Calatrava
Współpraca projektowa
PERI Brazylia, Sao Paulo i PERI Niemcy, Weissenhorn

Trójwymiarowe projektowanie technologiczne, 
montaż i dyspozycja materiału były dokładnie 
zaplanowane i szczegółowo dostosowane do 
przebiegu robót.

W bazie PERI w Sao Paulo wyprodukowano 
ponad 3 500 idealnie dopasowanych jedno-
stek deskowań przestrzennych o najwyższej 
jakości.

Korzystając z rusztowań podporowych i roboczych 
PERI UP oraz krążyn VARIOKIT, skonstruowane na wymiar 
elementy łączono na miejscu w deskowanie przestrzenne.

Realizacja muzeum odbywała się w oparciu o prze-
myślaną, modułową koncepcję systemową w 
ramach wyznaczonego harmonogramu i budżetu.
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Obiekty kulturalneMauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, 
Michniów, Polska
Rozwiązanie systemowe dostosowane 
do skomplikowanej architektury

Koncepcja budynku oparta jest na 
idei stopniowej deformacji i rozpadu 
tradycyjnej chaty. Formę architekto-
niczną mauzoleum charakteryzują 
liczne wcięcia i załamania, a surowa, 
betonowa elewacja wyróżnia się 
wzorem przypominającym słoje 
drewna. Dostosowana do wymaga-
jącej architektury kombinacja ele-
mentów systemowych deskowań 
oraz rusztowań podporowych zmini-
malizowała konieczność użycia roz-
wiązań specjalnych.

Idea jedności narracji historycznej 
i architektonicznej w projekcie Mauzo-

leum przejawia się w stopniowej defor-
macji budowli wzdłuż osi. W ten spo-
sób bryła nawiązuje do tragicznych 
wydarzeń - pacyfikacji mieszkańców 
Michniowa oraz męczeństwa innych 
polskich miejscowości podczas II 
Wojny Światowej. Poszczególne seg-
menty budowli tracą pierwotny kształt, 
ulegając powoli rozpadowi.

Dużym wyzwaniem dla ekipy wyko-
nawczej były niespotykane uskoki ścian 
i dachu. Aby temu sprostać w jak naj-
bardziej ekonomiczny sposób, inżynie-
rowie z PERI Polska w stopniu najwięk-
szym z możliwych wykorzystali dzier-

Charakterystyczna struktura powierzchni, przywo-
dząca na myśl drewno, powstała w wyniku odci-
sku matryc na specjalnie przygotowanym tynku. 
Aby osiągnąć zamierzony efekt, należało wcześniej 
uzyskać relatywnie dobrą jakość powierzchni beto-
nu, co osiągnięto dzięki zastosowaniu deskowania 
ramowego TRIO. 

Rozwiązanie deskowań zaproponowane przez 
PERI zminimalizowało konieczność użycia desko-
wań specjalnych - pozwoliło to na ekonomiczną 
realizację konstrukcji żelbetowej obiektu, posiada-
jącego liczne wcięcia i załamania.

Dzięki kombinacji wież MULTIPROP oraz elemen-
tów systemu VARIOKIT powstało wysokie na 
14,75 m rusztowanie podporowe; deskowanie 
ramowe TRIO zapewniło ekonomiczne rozwiązanie 
dla częściowo odchylonych od pionu ścian war-
stwowych o grubości do 1,50 m.

żawne elementy systemowe. Spraw-
dzone deskowanie ramowe TRIO, jako 
bardzo sztywne i szybkie w montażu, 
okazało się optymalnym rozwiązaniem 
dla pochylonych, żelbetowych ścian 
warstwowych o grubości do 1,5 m. 
Wielkoformatowe jednostki deskowa-
niowe, o wysokości do 5,40 m, prze-
stawiano w całości żurawiem. Wieże 
podporowe MULTIPROP wraz z rygla-
mi SRU i wyporami SLS z systemu 
inżynieryjnego VARIOKIT złożyły się na 
dowolnie dopasowywane rusztowanie 
podporowe połaci dachowych do wyso-
kości 15 m. Pozwoliło to na łatwą reali-
zację płyt o grubości do 80 cm i nachy-
leniu od 40º do 50º.

Rafał Adamski
Kierownik kontraktu

„Profesjonalne podejście do współpracy i wsparcie technologiczne PERI, począw-
szy od etapu wykonania projektu technologicznego deskowań, pozwoliły na szyb-
ką i bezproblemową realizację tak skomplikowanego konstrukcyjnie obiektu.“

Wykonawca
Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., Morawica
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Kraków, Polska
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Posąg Pegaza, Gulfstream Park, Hallandale Beach, USA
Gigantyczny odlew z brązu: puzzle 3D na rusztowaniu PERI UP

Obiekty kulturalne

Günter Czasny
Kierownik kontraktu

„Firma PERI doskonale poradziła sobie z tym 
wysoce skomplikowanym zadaniem. Dzięki 
PERI UP mogliśmy dostosowywać się do 
nowych sytuacji, które w trakcie realizacji 
projektu pojawiały się niemalże codziennie.“

Podczas wznoszenia potężnego 
posągu Pegaza z brązu w Miami 
na Florydzie rusztowanie PERI UP 
zapewniło optymalne warunki 
wykonywania robót. Modułowy sys-
tem rusztowania okazał się elastycz-
nym i uniwersalnym rozwiązaniem, 
gdyż można go było dopasowywać 
do skomplikowanej geometrii obiek-
tu w module 25 cm.

Centralny punkt nowego parku tema-
tycznego w pobliżu Hallandale Beach 
na Florydzie, zlokalizowanego przy jed-
nym z najsłynniejszych torów wyści-
gów konnych na świecie - Gulfstream 
Park, od końca 2014 r. stanowi spekta-
kularne dzieło sztuki z brązu: postać 
mitologicznego skrzydlatego konia - 
Pegaza. Wysokość gigantycznego odle-
wu wynosi 33 m, długość natomiast - 
ponad 60 m (wliczając podobiznę 
smoka). Taka skala wielkości oraz 
odzwierciedlenie organicznej formy 
w brązie początkowo wydawały się 
uczestnikom projektu zadaniem nie-
możliwym do urzeczywistnienia.

Zrealizowanie tak zawrotnego przedsię-
wzięcia wymagało uformowania 250 t 
brązu, 400 t stali i zajęło 2 lata. Łącznie 
wyprodukowano 1250 elementów z 
brązu, które ułożono na kształt puzzli na 
stalowej konstrukcji nośnej, by uzyskać 
trójwymiarową postać. Gabaryty tych 
części były pokaźne: każda miała około 
3 m² powierzchni i ciężar 200 kg.

Bezpieczna i terminowa realizacja po są-
gu była możliwa dzięki rusztowaniu o 
module metrycznym 25 cm, zapewnia-
jącym maksymalną elastyczność dopa-
sowania we wszystkich kierunkach. 
Z jego pomocą utworzono poziomy 
robocze i dostępowe dla rzemieślników 
oraz kowali artystycznych, dopasowu-
jąc je w miarę postępu robót montażo-
wych w środku i na zewnątrz do prze-
strzennej formy posągu. Podczas pro-
jektowania i montażu rusztowania nale-
żało uwzględnić elementy budynku 
przylegającego, realizowanego równo-
legle. W tym celu udało się idealnie 
połączyć rusztowanie PERI UP z ele-
mentami konstrukcyjnymi zestawu 
inżynieryjnego VARIOKIT, wykorzystu-
jąc jego zalety szczególnie przy budo-
wie pomostów o dużej rozpiętości.

Kierownictwo i koordynacja kontraktu
Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, Suessen, Niemcy
Projekt konstrukcji stalowej / obliczenia statyczne
Biuro projektowe „Stark“, Ludwigsburg, Niemcy
Wykonawca rusztowań
Scafform Event Services LLC, Hialeah, USA
Współpraca projektowa w zakresie rusztowań
PERI Orlando, Groveland/Floryda, USA

Bezpieczne warunki pracy przy realizacji wysokie-
go na 33 m dzieła sztuki z brązu zapewniło rze-
mieślnikom i kowalom artystycznym rusztowanie 
PERI UP.

Rusztowanie modułowe elastycznie 
dopasowywano do przestrzennej formy 
posągu w module 25 cm.

Przy pomocy rozwiązania rusztowaniowego PERI UP 
złożono i zespawano ponad 1000 odlanych z brązu ele-
mentów, które utworzyły postać Pegaza.

Elementy konstrukcyjne VARIOKIT uzupełniały 
rusztowanie PERI UP głównie w zakresie wzno-
szenia pomostów o dużej rozpiętości.
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Obiekty kulturalneVTB Arena, Moskwa, Rosja
Uniwersalne rozwiązania systemowe do różnych zadań

Wykonawca
SU-10 Fundamentstroy CJSC
Współpraca projektowa
PERI Rosja, Noginsk

Systemy modułowe PERI UP i VARIOKIT tworzy-
ły rusztowanie podporowe do wykonania kons-
trukcji nachylonych belek policzkowych pod try-
bunami.

W celu ekonomicznej realizacji monolitycznego 
stropu na wysokości prawie 8 m zastosowano 
dźwigarowe deskowanie stropowe MULTIFLEX, 
oparte na wieżach podporowych PERI UP.

Dmitry Kovalenko,
Roman Gaychenya,
Viktor Nazaruk;
Kierownicy robót

„Stadion Dynama jest wyjątko-
wy. Gwarancją sukcesu podczas 
wykonywania kompleksowych 
zadań był dla nas stały kontakt 
ze specjalistami PERI. To właśnie 
praca zespołowa oraz odpowiedni 
potencjał deskowań i sprzętu sys-
temowego były dla nas wspar-
ciem podczas realizacji skompli-
kowanej konstrukcji budowli. 
Dzięki temu mogliśmy dotrzymać 
harmonogramu, a ponadto uzy-
skać wysoką jakość wykonania.“

Budynek nowej, wielofunkcyjnej 
areny sportowo-rekreacyjnej 
w Moskwie wymagał szczegóło-
wego opracowania projektu desko-
wań oraz zastosowania uniwersal-
nego sprzętu systemowego.

VTB Arena to nowy stadion rosyjskiego 
klubu piłkarskiego Dynamo Moskwa. 
Mieszczący 26 000 widzów obiekt 
jest wyjątkową, wielofunkcyjną areną, 
wykorzystującą najnowocześniejszą 
technikę do organizacji różnego rodzaju 
imprez. Pod jednym dachem mieści się 
arena piłkarska oraz lodowisko do roz-
grywek hokejowych, dodatkowo cały 
obiekt może zostać w ciągu zaledwie 
kilku godzin przekształcony w boisko 
do koszykówki lub salę koncertową.

Płyta nowego boiska zaprojektowana 
została 8 m powyżej dotychczasowego 
poziomu, co pozwoliło na udostępnie-
nie dużej powierzchni na potrzeby pod-
ziemnego parkingu oraz lokali handlo-
wych. Tylko elewacja zachodnia, która 
wpisana została na listę zabytków, 
pozostała jako pamiątka po starym, 
wysłużonym obiekcie. W celu termi-
nowego wykonania robót żelbetowych 
inżynierowie PERI opracowali projekt 
technologii deskowań i rusztowań na 
bazie uniwersalnych rozwiązań syste-
mowych.

Żelbetowe ściany wykonano, wykorzy-
stując deskowanie dźwigarowe VARIO 
GT 24 oraz ramowe TRIO. Do formo-
wania słupów o różnych średnicach 
i przekrojach zastosowano systemy 
VARIO oraz SRS, w wyniku czego uzy-
skano doskonały rezultat powierzchni 
betonu. Ściany łukowe wzniesiono 
przy użyciu deskowania RUNDFLEX, 
zapewniającego bezstopniową regula-
cję promienia krzywizny. System ten 
połączono z kozłami oporowymi SB 
w jednostki deskowania jednostronne-
go, koniecznego podczas prowadzenia 
robót wzmacniających wzdłuż histo-
rycznej fasady stadionu.

Do wykonania masywnego stropu żel-
betowego płyty boiska inżynierowie 
PERI zaprojektowali stropowe desko-
wanie dźwigarowe MULTIFLEX, pod-
parte wieżami PERI UP o prawie 
8-metrowej wysokości. Logiczną kon-
cepcję rusztowań podporowych uzu-
pełniły wieże ST 100 i podpory alumi-
niowe MULTIPROP, zastosowane np. 
jako tymczasowe podparcie zabezpie-
czające. 
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Centrum Lascaux IV, Montignac, Francja
Skomplikowana forma budynku muzeum z kopią jaskini

Obiekty kulturalne

Joseph Bernardo
Kierownik budowy

„Po rozważeniu wszystkich możliwych rozwiązań, do wykonania nachylonych ścian 
Lascaux wybraliśmy deskowanie ścienne TRIO i VARIO. Płyty TRIO są praktyczne 
i łatwe w użyciu. Ukośne powierzchnie mogły zbiegać się ze sobą w sposób zupełnie 
naturalny – mimo zmian w stopniu nachylenia poszczególnych ścian. Niewielka rektyfi-
kacja wystarczyła, by deskowanie VARIO okazało się najbardziej satysfakcjonującym 
rozwiązaniem do wykonania graniczących ze sobą ścian o przeciwnych kierunkach 
nachylenia.“

Muzeum „Centre International d’Art 
Pariétal (CIAP)“ w południowo- 
zachodniej Francji to imponujący 
rezultat szczegółowo opracowane-
go planu deskowań. Skomplikowa-
na forma i rygorystyczne warunki 
dotyczące powierzchni ścian wyma-
gały kompleksowych usług projek-
towych oraz stałego wsparcia na 
placu budowy. Profesjonalnie 
dobrany osprzęt BHP zapewnił 
przy tym wysoki poziom bezpie-
czeństwa.

Znana na całym świecie jaskinia 
Lascaux, która w 1970 roku wpisana 
została na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO, kryje w swoim wnętrzu 
malowidła naskalne, należące do naj-
starszych dzieł sztuki w dziejach ludz-
kości. Ta niezwykła, historyczna spuści-
zna prezentowana jest w maksymalnie 
autentyczny sposób dzięki nowemu, 
wyjątkowemu centrum. Korzystając 
z możliwości nowoczesnych technik 
audiowizualnych, zwiedzający poruszają 
się wirtualnie po historycznej grocie w 
wiernie naśladującej oryginał kopii jaski-
ni wykonanej w skali 1:1. Dla ukazania 
cennych malowideł zastosowano tzw. 
rzeczywistość rozszerzoną.

Kompleks perfekcyjnie komponuje się 
z pagórkowatym krajobrazem, naturali-
stycznie naśladując jego kontur. Impo-
nująca forma składa się ze ścian 
o wysokości do 13,50 m nachylonych
pod różnymi kątami. Prawie 2 500 m² 
betonowych powierzchni o różnym 
stopniu nachylenia wykonano przy 
pomocy standardowych systemów 
PERI, uzupełnionych o wysokiej jakości 
osprzęt BHP. Dzięki poszyciu ze sklejki 
FinPly uzyskano najwyższą jakość 
powierzchni betonu.

Większość nachylonych ścian wznie-
siono przy pomocy deskowania ramo-
wego TRIO. Bezpieczny dostęp do 
obsługi deskowań ściennych i ich beto-
nowania zagwarantował system modu-
łowych pomostów MXP. Ciągłą ochro-
nę przed upadkiem z wysokości 
zapewniły odpowiednie poręcze 
i pomosty czołowe, zaproponowane 
przez francuskich inżynierów PERI. 
Sporządzone na wymiar elementy 
w oparciu o dźwigarowe deskowanie 
ścienne VARIO GT 24 zostały użyte 
głównie w narożach, gdzie dwie 
powierzchnie ścian o przeciwnych 
kątach nachylenia przecinały się 
w skomplikowany sposób.

Wykonawca
Sopreco – BTP Lagarrigue
Współpraca projektowa
PERI SAS, Bureau central de Meaux i Agence Sud-Ouest, Francja

Połączenie systemu TRIO i VARIO umożliwiło 
wykonanie nachylonych ścian o wysokości 
13,50 m.

Pomosty MXP są na trwałe powiązane z syste-
mem TRIO. Jednym ruchem żurawia przemiesz-
czano kompletną wielkowymiarową jednostkę.

Modułowe bezpieczeństwo: system pomostów 
MXP jest dostosowany do szerokości płyt desko-
wania MAXIMO i TRIO.
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Palazzo Italia, Expo 2015, Mediolan, Włochy
Modułowe deskowanie specjalne wykonane na bazie TRIO

Obiekty kulturalne

Wykonawca
Italiana Costruzioni S.p.A.
Współpraca projektowa
PERI S.p.A. Włochy, Basiano

Lekkie, aluminiowe podpory MULTIPROP wyko-
rzystano do podparcia stropów na kilku kondygna-
cjach.

Palazzo Italia: włoskie biuro Nemesi&Partners 
pokonało 68 projektów zgłoszonych do między-
narodowego konkursu architektonicznego na 
pawilon.

W niezwykle krótkim czasie PERI Włochy zapro-
jektowało oraz dostarczyło prawie 800 m² stalo-
wych deskowań specjalnych oraz 2 000 m² 
TRIO i 2 500 m² SKYDECK.

Gianni Scenna, Kierownik budowy
Stefano Riccò, Kierownik budowy

„To było prawdziwe wyzwanie – wykonanie tej niezwykle złożonej pod względem geo-
metrii budowli, i do tego w niezwykle wąskim oknie czasowym. Dzięki rozwiązaniu 
PERI, składającemu się z elementów standardowych oraz indywidualnie wykonanych 
deskowań specjalnych, mogliśmy wykonywać naszą pracę w jeszcze bardziej logiczny 
i produktywny sposób. Ścisła współpraca z inżynierami oraz majstrami PERI sprawiła, 
że zmieściliśmy się w czasie, a ponadto osiągnęliśmy świetny wynik betonowania.“

Włoski pawilon na Expo był pro
jektem niezwykle złożonym pod 
względem architektonicznym, 
a ponadto musiał zostać zrealizo
wany w wąskim przedziale czasu. 
Do jego wykonania PERI zaprojek
towało indywidualne formy desko
waniowe, które połączono ze stan
dardowymi płytami TRIO – co 
zapewniło łatwe i szybkie wyko
nywanie robót.

Z okazji Wystawy Światowej w Medio-
lanie gospodarz imprezy, Włochy, 
zaprezentował architektoniczną perełkę. 

„Palazzo Italia”, o wysokości 35 m 
i skomplikowanej formie z żelbetu, 
posiada 6 pięter. Otoczony ażurową 
membraną, od góry zamknięty jest 
fotowoltaicznym dachem ze szkła. Jako 
jedyny, pawilon nie będzie zdemonto-
wany po zakończeniu Expo 2015.

Aby ukończyć wszystkie prace na czas, 
załoga budowy pracowała w systemie 
3-zmianowym bez przerwy przez całą 
dobę. Koordynatorzy ze strony PERI 
planowali logistykę materiału oraz orga-
nizowali wsparcie techniczne na placu 
budowy również pod dużą presją 

czasu. PERI Włochy w krótkim czasie 
zaprojektowało i wykonało deskowanie 
specjalne, kompatybilne z systemem 
TRIO, które, w połączeniu z systemami 
deskowań i rusztowań z parku dzier-
żawnego PERI, znacznie przyspieszyło 
tempo robót. Na miejscu o wydajny 
przebieg robót od początku dbał kie-
rownik projektu PERI.

Stropy formowano przy użyciu syste-
mów SKYDECK i MULTIFLEX na pod-
porach PEP i MULTIPROP. Dzięki alum-
iniowym podporom MULTIPROP 
wysokie obciążenia przenoszone były 

na wysokości kilku kondygnacji w nie-
zawodny sposób – aż do osiągnięcia 
pełnej wytrzymałości budowli. Modu-
łowy system rusztowań podporowych 
PERI UP Flex, wykorzystywany do 
podparcia deskowania oraz do montażu 
zbrojenia, pozwolił na optymalne dopa-
sowanie do skomplikowanej geometrii 

oraz układu obciążeń dzięki 25-centy-
metrowemu modułowi.
Aby uformować z żelbetu kształt podobny 
do kołczanu, precyzyjnie wykonane 
stalowe elementy deskowań specjal-
nych połączono ze standardowymi ele-
mentami TRIO. Modułowe deskowanie 
można było dopasować do różnych 

wysokości, co również w przypadku 
złożonej formy zapewniło łatwe 
i szybkie cykle robocze. Do wzniesienia 
ścian użyto w sumie 2 000 m² desko-
wania ramowego TRIO, którego ele-
menty są kompatybilne z deskowaniem 
łukowym RUNDFLEX oraz deskowa-
niem słupów TRIO.
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Dubai Frame, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Systemy samoczynnego wspinania do realizacji trzonu 
o niespotykanej geometrii

Obiekty kulturalne

Tobias Heilig
Kierownik kontraktu

„Razem z PERI zrealizowaliśmy 
wiele projektów. Znamy ich inno-
wacyjne rozwiązania oraz wysoki 
poziom obsługi. Przy tym projek-
cie, początkowo nie docenianym 
pod względem stopnia skompli-
kowania, mieliśmy zapewnione 
pełne wsparcie techniczne na 
placu budowy. Dzięki temu mog-
liśmy wykonywać prace w cyklu 
3,5-dniowym i zaoszczędzić 
w sumie aż 30 dni roboczych.“

Do realizacji tej ciekawej budowli 
PERI powołało specjalny zespół pro
jektowy złożony ze specjalistów 
w dziedzinie deskowań i rusztowań. 
Od początku do końca komplekso
wo wspierali oni załogę podczas 
robót stanu surowego, zapewniając 
szczegółowo dobrane rozwiązania 
wykonawcze na bazie urządzeń sys
temowych. Dzięki temu trzony 
o niespotykanej geometrii zrealizo
wano z zachowaniem wąskich tole
rancji, skracając fazę wykonawczą 
o 30 dni roboczych.

Dubai Frame to monumentalna rama 
położona w centralnym punkcie parku 
Zabeel. Licząca 150 m wysokości i 90 m 
szerokości konstrukcja zasługuje na 
miano największej ramy do obrazu na 
świecie. Jako dzieło sztuki ma za zada-
nie pokazanie światu obrazu Dubaju. 
Zwiedzający będą przemieszczać się 
w górę szklanymi windami, gdzie 
pomiędzy dwiema wieżami na wysoko-
ści 75 m na specjalnie skonstruowa-
nym moście ujrzą zapierającą dech 
w piersi panoramę Dubaju – od histo-
rycznych dzielnic po nowoczesne dra-
pacze chmur. Umieszczona pośrodku 
szklana podłoga o powierzchni 120 m² 
zapewni dodatkowy widok w dół. Rów-
nież na poziomie gruntu obie wieże 

połączone są kładką – optycznie zamyka 
ona ramę, a ponadto oferuje powierzch-
nię wystawienniczą.
Profile ramy charakteryzują się wyjąt-
kową formą. Obie bardzo smukłe wieże 
wykonano jako elementy żelbetowe. 
W obszarze trzonów o złożonej geome-
trii należało wznieść miejscami bardzo 
cienkie ściany – o grubości zaledwie 
30 cm. W tym celu zespół inżynierów 
PERI z Dubaju opracował rozwiązanie 
deskowań samowspinających, które 
zostało dokładnie dopasowane do 
szczególnych cech projektu. W tym 
przypadku trzy warianty systemu ACS 
połączono z dźwigarowym deskowa-
niem ściennym VARIO GT 24 i desko-
waniem ramowym TRIO. Podpierane 
lub zawieszane platformy oraz syste-
mowa komunikacja zapewniły cenną 
przestrzeń roboczą wewnątrz wąskie-
go szybu oraz maksymalne bezpieczeń-
stwo załogi. W ten sposób możliwa 
była realizacja niezależna od pracy żura-
wia w regularnych, 3,5-dniowych 
cyklach. To przełożyło się z kolei na 
dużą oszczędność czasu.

Cały szereg dodatkowych rozwiązań 
wykonawczych dopełnił komplet usług 
PERI – np. przy robotach na dwóch 
wierzchołkach wież. Do metalowej 
konstrukcji mostowej o ciężarze 2 100 t 

Wykonawca
ARP Al Rostamani-Pegel L.L.C.
Współpraca projektowa
PERI L.L.C., Zjednoczone Emiraty Arabskie

należało odpowiednio dopasować 
deskowanie, a trzony musiały zostać 
wzmocnione w strefie łącznika. Obcią-
żenia od stropów pośrednich, częścio-
wo wysuniętych wspornikowo na 
3,50 m i o grubości do 1,40 m, przeno-
siły umocowane poziomo kozły oporo-
we SB. Żelbetowe krzyżulce wykonano 
przy pomocy elementów systemo-
wych, wykorzystując konstrukcję 
nośną zaprojektowaną na bazie modu-
łowych systemów: inżynieryjnego 
VARIOKIT i rusztowaniowego PERI UP.
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Kampus Uniwersytetu UTEC, Lima, Peru
Kaskadowy kampus zrealizowany w krótkim czasie

Obiekty kulturalne

Humberto Cueva Carrascal
Kierownik budowy

„Dzięki zastosowanym syste-
mom PERI osiągamy ogromną 
wydajność robót, a także wyma-
ganą przez klienta wysoką jakość 
wykonawstwa.“

Wymagający pod względem archi
tektonicznym kampus uniwersytec
ki zrealizowano zgodnie z napiętym 
harmonogramem, głównie dzięki 
dostępności odpowiednio dużego 
potencjału deskowań systemo
wych, dobranych właściwie do 
warunków projektu.

Nowy budynek kampusu Uniwersytetu 
UTEC (Universidad de Ingeniería y Tec-
nología) ma kształt ogromnego stadio-
nu. Od strony północnej odchylona do 
tyłu w kierunku autostrady fasada 
wygląda jak stromy, sztuczny klif. Od 
południa kaskadowy układ 10-kondy-
gnacyjnego budynku, liczącego nie-
spełna 50 m wysokości, przypomina 
trybuny dla publiczności.

Wykonawca
Graña y Montero S.A., Lima
Współpraca projektowa
PERI Peruana SAC, Lima

W ciągu 15 miesięcy uformowano 
40 000 m³ betonu i 4 500 t stali. Peru-
wiańscy inżynierowie PERI opracowali 
na potrzeby realizacji tego projektu spe-
cjalnie dopasowaną koncepcję desko-
wań i rusztowań. Dzięki niej udało się, 
pomimo dostępności tylko 3 żurawi, 
w opłacalny sposób wykonać roboty 
stanu surowego, dotrzymując niezwy-
kle napiętego harmonogramu.

Lekkie, w większości ręcznie obsługi-
wane systemy deskowań ramowych 
LIWA i DOMINO, pozwoliły na zredu-
kowanie użycia żurawia w trakcie 
deskowania ścian, a pomimo to szyb-
kie wykonywanie robót deskowanio-
wych. Optymalny rezultat podczas for-
mowania licznych ścian z betonu lico-
wego zapewniło dźwigarowe deskowa-
nie ścienne VARIO GT 24. Kompletną 
jednostkę deskowania wraz z pomo-

stem, połączoną z systemem CB, 
można było przestawiać jednym 
ruchem żurawia, co przyczyniło się 
zarówno do skrócenia czasu użytkowa-
nia żurawia, jak i trwania całej budowy.

Dźwigarowe deskowanie stropowe 
MULTIFLEX podparto aluminiowymi 
podporami stropowymi MULTIPROP 
i wieżami podporowymi PERI UP.  
Dzięki temu można było optymalnie 

wykonywać kaskadowo wysunięte 
płyty stropowe o zmiennej geometrii, 
grubości i wysokości. W obszarze prze-
wieszonej północnej fasady budynku 
rusztowanie PERI UP przenosiło wyso-
kie obciążenia na kilku kondygnacjach. 
Na zamontowanych tu wysuniętych 
wspornikach VARIOKIT ustawiono 
rusztowania podporowe dla kolejnych 
pięter.
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Singapore Sports Hub, Singapur
Wiszące platformy robocze do bezpiecznego montażu dachu

Obiekty kulturalne

Generalny wykonawca
Dragages Singapore Pte Ltd
Wykonawca konstrukcji stalowej
Yongnam Engineering and Construction
Dulan Asia Pacific Pte Ltd
Współpraca projektowa
PERI Asia Pte Ltd, Singapur

Aluminiowe biegi schodowe o szerokości 75 cm 
zapewniały szybki i bezpieczny dostęp do wiszą-
cych platform roboczych PERI UP.

Bernward Stube
Dyrektor przedsiębiorstwa 
(Dulan)
Abhimandran Harendran
Kierownik kontraktu 
(Yongnam)

„PERI UP Flex sprawdziło się 
jako bezpieczne, elastyczne 
i wydajne rozwiązanie systemo-
we. Umożliwiło i ułatwiło montaż 
stalowej konstrukcji dachu stadio-
nu Singapore Sports Hub.“

Wiszące platformy robocze PERI UP 
umożliwiły bezpieczny montaż 
spektakularnego dachu stadionu 
w Singapurze.

Nowy Stadion Narodowy w Singapurze 
może pomieścić 55 000 widzów i jest 
przystosowany do rozgrywania zawo-
dów z ponad 150 różnych dyscyplin 
sportowych. Ponadto będą się na nim 
odbywały koncerty i parady. Jako jeden 
z najnowocześniejszych obiektów spor-
towych na świecie posiada ruchomą 
konstrukcję dachu. Pomimo potężnych 
wymiarów – 312 m rozpiętości i 80 m 
wysokości – dach można zamknąć 
w ciągu zaledwie 20 minut, błyska-
wicznie zapewniając osłonę przed słoń-
cem i deszczem. Łukowy kształt dachu 
zapobiega gromadzeniu się ciepła we 
wnętrzu stadionu, a otwór po stronie 
południowo-zachodniej gwarantuje 
optymalną cyrkulację powietrza. 
Ponadto umożliwia widzom podziwia-
nie imponującej panoramy Singapuru.

Podczas montażu stalowej konstrukcji 
dachu rusztowanie modułowe  
PERI UP Flex elastycznie dopasowy-

wało się do skomplikowanej, prze-
strzennej geometrii stalowej kratowni-
cy i zapewniło bezpieczne warunki 
pracy. Rusztowanie PERI UP zawiesza-
no na wiązarach dachowych jeszcze na 
ziemi, a następnie całą zmontowaną 
jednostkę podnoszono żurawiem w 
odpowiednie miejsce. Podstawę rusz-
towań wiszących tworzyły rygle uni-
wersalne SRU z parku dzierżawnego 
PERI. Wszystkie niezbędne platformy 
robocze były zatem dostępne od same-
go początku – bez skomplikowanych 
robót montażowych na dużej wysoko-
ści.

Podstawą precyzyjnego rozmieszczenia 
i ustawienia rusztowań wiszących był 
szczegółowy, trójwymiarowy projekt 
technologiczny w PERI CAD, opraco-
wany przez specjalistów PERI w dzie-
dzinie rusztowań. Lekkie elementy kon-
strukcyjne i montaż praktycznie bez 
użycia narzędzi przyspieszyły roboty 
rusztowaniowe na placu budowy, 
a duża sztywność węzłów i zintegro-
wane zabezpieczenia podestów PERI 
UP gwarantowały stabilność i wysoki 
poziom bezpieczeństwa.
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Budownictwo infrastrukturalne

obejmuje obiekty inżynieryjne w 
ciągu komunikacyjnym. Zaliczamy 
do nich mosty, ściany oporowe 
i tunele.

Pozwalają one pokonywać przeszko-
dy, by stworzyć nowe drogi i zbliżyć 
do siebie ludzi, wkomponowując się 
przy tym zarówno w naturalny krajo-
braz, jak i w obszar miejski dzięki 
odpowiedniej formie architektonicz-
nej.

Nowoczesne metody budowlane 
umożliwiają realizację najróżniej-
szych konstrukcji podporowych 
i nośnych – terminowo i z uwzględ-
nieniem takich aspektów, jak opła-
calność, bezpieczeństwo oraz trwa-
łość.
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Trzeci most nad cieśniną Bosfor, Stambuł, Turcja
Najwyższe pylony na świecie wznoszone przy użyciu 
systemu ACS

Samet Seyhan, Kierownik kontraktu (ICA)
Evans Baek, Zca kier. kontraktu (Hyundai/SK)

„Ze względu na nachylony, stożkowy kształt i liczne 
wbudowane elementy pylony są niepowtarzalne 
i wyjątkowo skomplikowane. Wybór systemu ACS był 
w przypadku tego mostu absolutnie właściwy, gdyż 
PERI posiada ogromne doświadczenie w realizacji 
takich projektów. Zaletą systemu ACS firmy PERI było 
też kompetentne i kompleksowe wsparcie udzielone 
w ramach naszego napiętego harmonogramu, a także 
stuprocentowo bezpieczne pomosty robocze na każ-
dym z poziomów, niezależnie od wysokości.“

Most wiszący nad cieśniną Bosfor 
ma długość 1.408 m. Wsparty jest 
na dwóch żelbetowych pylonach w 
kształcie litery A o wysokości 326 m 
– obecnie najwyższych na świecie.
Niebanalna geometria i stopień 
skomplikowania konstrukcji obiektu 
wymagały kompleksowego rozwią
zania i elastycznego sposobu projek
towania.

Most Sułtana Selima Odważnego ma 
szerokość 59 m. Posiadając 8 pasów 
dla ruchu samochodowego i 2 tory 
kolejowe, jako część nowej autostrady 
Northern Marmara Highway łączy kon-
tynent europejski z azjatyckim. Podczas 
budowy obu pylonów system samo-
czynnego wspinania ACS oraz dźwiga-
rowe deskowanie ścienne VARIO GT 24 
zapewniały zoptymalizowany przebieg 
robót, wyjątkowo dużą wydajność, a 
także szybkie cykle betonowania. 
Pozwoliły też spełnić wysokie wymaga-
nia w zakresie uniwersalności, jakości 
powierzchni i tolerancji wymiarów.

Górne części pylonów podzielono na 
21 etapów o wysokości betonowania 
4,60 m. ACS V, płynnie regulowany 
wariant dla dowolnego stopnia nachyle-
nia, można było optymalnie dopasowy-
wać do odchylonych od pionu 
powierzchni bocznych. Do powierzchni 
prawie pionowych wykorzystano 
wariant standardowy ACS R. Deskowa-

nie wewnętrzne przemieszczało się do 
góry przy pomocy ACS V oraz wariantu 
platformowego ACS P. Wszystkie 
pomosty były osłonięte od zewnątrz 
blachą trapezową, która, zakrywając 
całkowicie dolne poziomy, zabezpiecza-
ła pracowników przed upadkiem 
z wysokości, wiatrem i czynnikami 
atmosferycznymi. Perforowane osłony 
wyższych poziomów przepuszczały 
światło dzienne i zapewniały bezpie-
czeństwo wykonywanych z wyprzedze-
niem prac zbrojarskich.
Trójkątny przekrój ze ściętymi narożami 
zmniejsza się wraz z wysokością pylo-
nów. Trzy szersze ściany pylonów zwę-
żają się docelowo o 1,40 m. Deskowa-
nie dopasowywano tutaj przy pomocy 
blach kompensacyjnych i sukcesywnie 
demontowanych krawędziaków, a plat-
formy robocze modyfikowano nakłada-
nymi pomostami.
Po odchylonych do przodu pomostach 
ACS przemieszczał się rozściełacz mie-
szanki betonowej; w rozwiązaniu sa-
moczynnie wspinającego się deskowa-
nia uwzględniono również dostęp do 
windy osobowej. Rozwiązanie PERI 
zapewniło wymaganą wszechstron-
ność, szczególnie podczas montażu 
wielkoformatowych elementów stalo-
wych do mocowania want. Kolizje ze 
skrzynkami want wyeliminowano, 
dokładnie wyznaczając ich wymiary 
i położenie już na etapie projektowania 
osi wspinania.

Generalny wykonawca
ICA – Consortium IC Içtas / Astaldi
Wyk. robót stanu surowego
Hyundai Engineering & Construction / 
SK Engineering & Construction J. V.
Współpraca projektowa
PERI Kalıp ve İskeleleri San. ve Tic. 
Ltd.Şti Turcja, Stambuł i PERI 
 Niemcy, Weissenhorn
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Wiadukt autostradowy Ayalon, Ga'ash/Szefajim, Izrael
Modułowe rozwiązanie podparcia wiaduktu do szybkiego 
przestawiania

Budownictwo infrastrukturalne

„Budowa wiaduktu wiąże się 
z licznymi wyzwaniami. PERI oka-
zała się doskonałym partnerem, 
dopasowując się do naszych 
potrzeb odpowiednim rozwiąza-
niem, wsparciem budowy 
i dopracowanymi systemami – 
PERI UP, pełniącym funkcję rusz-
towania podporowego, oraz 
VARIOKIT w roli wytrzymałych 
jednostek deskowania.“

Rem Nahshon
Kierownik kontraktu

Podczas budowy wiaduktu auto
stradowego izraelscy inżynierowie 
PERI opracowali idealnie dopaso
waną kombinację deskowania 
ustroju nośnego z rusztowaniem 
podporowym. Szybki montaż i krót
kie cykle betonowania pozwoliły 
zaoszczędzić czas i przyspieszyć 
postęp robót budowlanych.

Autostrada Ayalon jest główną arterią 
w Tel Awiwie i otaczającym go regio-
nie. Obecnie trwa jej rozbudowa w kie-
runku północnym, gdzie koło Szefajim 
połączy się ona z autostradą nr 2, bie-
gnącą wzdłuż brzegu Morza Śródziem-
nego do Hajfy. W miejscu jej skrzyżo-
wania z linią kolejową należało wybu-

dować wiadukt o długości 450 m.
Ustrój nośny 12-przęsłowego obiektu 
o przekroju dwubelkowym ma szero-
kość 15,60 m i został wykonany 
w technologii monolitycznej. Dzięki 
deskowaniu mostowemu PERI można 
było betonować belki i płyty w jednym 
cyklu roboczym, bez dodatkowych 
ściągów poziomych w belkach. Krąży-
ny VARIOKIT podparto rusztowaniem 
przestrzennym skonstruowanym na 
bazie systemu modułowego PERI UP 
Flex. W tym celu stworzono tarcze 
podporowe o szerokości 1,50 m i dłu-
gości 15,75 m, które można było zopty-
malizować pod kątem obciążeń 
w module co 150 cm i 75 cm. Sekcje 
betonowania miały długość 115 m, 

Wykonawca
T.O.N. Infrastructure Works Ltd.
Współpraca projektowa
PERI F.E. Ltd., Rosh Ha'ayin, Izrael

co pozwoliło wykonać ustrój nośny 
w czterech cyklach roboczych.

Zaletą rozwiązania PERI było to, że 
wielkowymiarowe jednostki deskowa-
nia można było po zakończeniu betono-
wania i stwardnieniu betonu zamoco-
wać ściągami DW 15 do ustroju nośne-
go mostu. Dzięki temu odciążoną kon-
strukcję podporową PERI UP można 
było szybko przestawić na kolejną sek-
cję betonowania. Następnie jednostki 
deskowania opuszczano za pomocą 
wciągarek i bez konieczności praco-
chłonnego demontażu szybko transpor-
towano na kolejny odcinek wykonywa-
nych robót.

Rozwiązanie deskowań i rusztowań podporo-
wych PERI, a także stałe wsparcie na placu 
budowy, przyczyniło się do przyspieszenia robót 
podczas budowy wiaduktu autostradowego 
o długości 450 m (obiekt 301).

Wielkowymiarowe jednostki deskowania na bazie 
zestawu inżynieryjnego VARIOKIT, o wymiarach 
8 m x 3 m, można było przestawiać jednym 
ruchem żurawia, oszczędzając przy tym czas.

Oba systemy modułowe, PERI UP i VARIOKIT, 
można było elastycznie dopasować do geometrii 
mostu i układu obciążeń.
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Most Harpe Bru, SørFron, Norwegia
Urządzenie do metody nawisowej VARIOKIT optymalizuje 
przebieg budowy

Budownictwo infrastrukturalne

Mariusz Urbański
Kierownik budowy

„Potwierdziła się trafność wyboru rozwiązania w postaci wózka nawisowego VARIOKIT. Dzięki 
dużej uniwersalności systemu mogliśmy zoptymalizować nasz projekt w sposób ograniczający 
do minimum nakłady robocze przy betonowaniu kolejnych sekcji. Miało to znaczący wpływ na 
planowany harmonogram.“

Na potrzeby budowy ustroju nośne
go mostu Harpe Bru inżynierowie 
PERI zaprojektowali urządzenie 
nawisowe na bazie systemu VARIO
KIT. Duża elastyczność w zakresie 
możliwości dopasowania do prze
kroju przyczyniła się do sprawnej 
realizacji poszczególnych sekcji 
betonowania przy zoptymalizowa
nym nakładzie robocizny.

Most nad rzeką Gudbrandsdalen-Lågen 
w prowincji Oppland ma konstrukcję 
wantową o długości 320 m i stanowi 
część rozbudowywanej trasy europej-
skiej E6. Dzięki zastosowanej po raz 
pierwszy w Norwegii konstrukcji typu 
extradosed z cięgnami sprężającymi 
rozmieszczonymi poza przekrojem 
mostu można było zaprojektować 
ustrój nośny i pylony o niższej wyso-

Wykonawca
Porr Infrastruktur, Polska
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

4 urządzenia nawisowe VARIOKIT przyczyniły się 
do szybkiego postępu robót budowlanych oraz 
ostatecznego połączenia zwornikiem zmierzają-
cych ku sobie wsporników mostu w grudniu 
2015 r.

Wykorzystując system rusztowań PERI UP, 
udało się stworzyć bezpieczne stanowiska pracy 
i zapewnić dostęp do wszystkich obszarów robo-
czych.

Wózek nawisowy VARIOKIT zagwarantował wła-
ściwe wymiary konstrukcji, natomiast poszycie 
deskowania ze strukturą desek pozwoliło uzyskać 
atrakcyjny wygląd powierzchni betonu.

kości konstrukcyjnej. Długość przęsła 
między dwoma głównymi pylonami 
wynosi 100 m, na lądzie znajdują się 
dwa dodatkowe filary oraz przyczółki.

Rozwiązanie PERI do deskowania 
ustroju nośnego o szerokości 19,60 m 
składało się z 4 trawelerów VARIOKIT, 
przy pomocy których wykonywano 
segmenty o długości 5,55 m. System 
można było elastycznie dopasowywać 
do zmian geometrii przekroju oraz nie-
stałych, okresowo bardzo wysokich 
obciążeń i zmieniających się warunków 
obciążenia. Podczas projektowania 
uwzględniono w szczególności roz-
mieszczenie want podwieszających 
kolejne segmenty do pylonów, by 
wykluczyć kolizje z wózkiem nawiso-
wym. Ponadto przy deskowaniu płyty 
dennej i środników przekroju skrzynko-

wego należało uwzględnić żebra 
poprzeczne o wysokości 1,30 m. 
Betonowanie płyty górnej odbywało 
się w kolejnym etapie.

VARIOKIT zminimalizował niezbędny 
nakład robocizny przy każdym segmen-
cie mostu. Samoczynny przejazd urzą-
dzenia, możliwy dzięki zintegrowanej 
hydraulice, oraz hydrauliczna regulacja 
deskowania przyczyniły się do zopty-
malizowania cykli roboczych. Szczegó-
łowe rysunki wykonawcze i dokumen-
tacja techniczna ułatwiły roboty desko-
waniowe na placu budowy i wpłynęły 
korzystnie na efektywność ich monta-
żu. Wyjątkową opłacalność rozwiązania 
zapewnił duży udział standardowych 
elementów systemowych z zestawu 
inżynieryjnego VARIOKIT, dostępnych 
w parku dzierżawnym PERI.

19,60
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Most nad śluzą Lanaye, Belgia
Indywidualne rozwiązanie projektowe na bazie elementów 
systemowych

Budownictwo infrastrukturalne

Pedro Da Guia
Kierownik techniczny

„Ze względu na pozytywne doświadczenia 
przy podobnych projektach zdecydowaliśmy się 
ponownie na PERI. W obliczu wyzwania, jakim 
jest napięty harmonogram, otrzymane wspar
cie techniczne, a także znakomite rozwiązanie 
projektowe w postaci deskowania przejezdne
go i pomostu wspornikowego potwierdziły 
słuszność naszej decyzji.“

Na potrzeby budowy stalowego 
mostu zespolonego inżynierowie 
PERI dopasowali rozwiązanie syste-
mowe VARIOKIT – deskowanie prze-
jezdne i pomost wspornikowy – do 
zróżnicowanych wymagań placu 
budowy.

Nowy most drogowy o długości 200 m 
przecina prostopadle tory wodne roz
budowanej niedawno śluzy granicznej 
między Belgią a Holandią. Most ma 
stalową konstrukcję zespoloną w 
kształcie litery S o szerokości 15 m. 
Główne przęsło o długości 136 m 
wykonano metodą mijankową przy 
pomocy dwóch niezależnie pracujących 
deskowań przejezdnych VARIOKIT, 
mieszcząc się w ramach napiętego 
harmonogramu. Konstrukcję podzielo
no na 13 sekcji betonowania o długości 
od 8 m do 12 m.

Deskowania przejezdne można było 
indywidualnie dopasowywać do geo
metrii i wymagań statycznych wynika
jących z nietypowej długości wsporni
ka, wynoszącej aż 4,50 m. W obszarze 
bardzo ciasnych zakrętów – bo o pro
mieniu zaledwie 30 m – rozwiązanie 
PERI przewidywało zastosowanie 

pomostów wspornikowych VARIOKIT. 
W obszarze okrągłego filara, skompli
kowanego zarówno geometrycznie, jak 
i statycznie, pomosty ułożono promie
niście. Podpory przenosiły skoncentro
wane obciążenia z zewnętrznych 
wsporników na gotowy filar mostu. 
W tym celu, w ramach kompleksowe
go rozwiązania PERI, elementy kon
strukcyjne zestawu inżynieryjnego 
VARIOKIT uzupełniono aluminiowymi 
podporami stropowymi MULTIPROP 
625.

Sprawny montaż końcowy oraz szybką 
i niezakłóconą eksploatację na placu 
budowy zapewniły nie tylko standardo
we elementy konstrukcyjne, lecz rów
nież całe jednostki deskowania, dostar
czone we wstępnie zmontowanej 
postaci. Precyzyjny pierwomontaż 
deskowań wykonano w zakładach PERI 
Weissenhorn i PERI Düsseldorf. Ponad
to kierownictwo budowy od samego 
początku mogło liczyć na ciągłe wspar
cie ze strony belgijskich i niemieckich 
inżynierów PERI.

Wykonawca
BESIX WalloniaLuksemburg, Bruksela
Współpraca projektowa
PERI NV Belgia/Luksemburg, Londerzeel i PERI GmbH Niemcy, Weissenhorn i Düsseldorf

Główne przęsło mostu, liczące 136 m długości, wyko
nano metodą mijankową przy użyciu dwóch deskowań 
przejezdnych VARIOKIT o konstrukcji zespolonej, miesz
cząc się w ramach założonego harmonogramu.

Deskowania przejezdne VARIOKIT można było elastycz
nie dopasowywać do geometrii i wymagań statycznych 
mostu, mimo znacznego wysięgu wspornika, dochodzą
cego do 4,50 m.

Oba warianty – deskowanie przejezdne 
i pomost wspornikowy – bazowały na inżynie
ryjnym zestawie konstrukcyjnym VARIOKIT.

Rozbudowa śluzy Lanaye wymagała budowy 
nowego mostu drogowego o długości 200 m, 
kończącego się obustronnie zakrętami pod 
kątem 90°.
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Mosty autostradowe Brdjani, Čačak, Serbia
Modułowe warianty rusztowania podporowego 
na bazie elementów systemowych

Do budowy dwóch serbskich 
mostów wykorzystano systemy 
modułowe. W zależności od warun-
ków zastosowano rusztowania pod-
porowe na bazie systemów PERI UP 
albo VARIOKIT.

Obecnie trwa budowa autostrady 
E 763 między Belgradem a granicą 
z Czarnogórą. Na nowo budowanym 
odcinku, biegnącym na północ od poło
żonej w środkowej części Serbii miej
scowości Čačak, w niewielkiej odległo
ści od siebie powstają dwa mosty – 
o długości 232 m oraz 424 m, z przę
słami od 32 m do 42 m. Oba mosty 
charakteryzują się ustrojem nośnym 
o przekroju skrzynkowym o szerokości
12,55 m i wysokości 2,20 m, podpar
tym masywnymi żelbetowymi filarami.

Do wykonania podparcia dla deskowa
nia ustroju nośnego PERI Serbia połą
czyło dwa warianty rusztowania pod
porowego. Pod standardowymi przę
słami mostu wykorzystano tarcze 

rusztowaniowe PERI UP. Dzięki modu
łom wynoszącym 50 cm, 75 cm oraz 
150 cm można było dopasować tarcze 
do występujących obciążeń. W przy
padku przęseł przecinających rzeki 
i drogi, na których należało zapewnić 
swobodny przejazd, a także w obszarze 
niestabilnego podłoża wykorzystano 
wysokonośne rusztowania podporowe. 
Wieże podporowe VST na bazie zesta
wu inżynieryjnego VARIOKIT przenosi
ły duże, skoncentrowane obciążenia na 
podłoże.

Wykonawca
GP Planum AD, Belgrad
Współpraca projektowa
PERI Oplate d.o.o., Šimanovci, Serbia

Żelbetowe filary wykonano wykorzystując jednostki deskowania VARIO na pomostach CB. 
W zależności od warunków budowy deskowanie ustroju nośnego było podparte tarczami 
rusztowaniowymi PERI UP albo wysokonośnymi wieżami podporowymi VARIOKIT.

Opłacalność: rozwiązanie rusztowań i deskowań 
mostowych PERI bazowało na dzierżawnych sys
temach modułowych ze standardowymi elemen
tami konstrukcyjnymi.

Zestaw inżynieryjny VARIOKIT: dzięki przenośnym siłownikom hydraulicznym trzpienie głowic 
4stojakowych wysokonośnych wież podporowych VST można było obsługiwać także przy pełnym 
obciążeniu. Modułowy system umożliwił też obudowanie filarów mostu oraz skonstruowanie 
2stojakowych tarcz podporowych.

Wszystkie elementy deskowań dla 
ustroju nośnego – tak jak wcześniej 
dla filarów mostu – zostały zgodnie 
z wymaganiami projektu wstępnie 
zmontowane przez monterów PERI 
w serbskim centrum logistycznym w 
Šimanovci koło Belgradu, a następnie 
w gotowej postaci dostarczone na plac 
budowy. Pozwoliło to uniknąć skompli
kowanych robót montażowych na miej
scu i umożliwiło dotrzymanie napięte
go harmonogramu oraz zapewniło 
wysoką jakość wykonywanych robót.

„Inżynierowie PERI opracowali dosko
nałe rozwiązanie technologiczne dla 
naszego wymagającego projektu. 
Wszystkie systemy wykorzystane 
na budowie były łatwe w obsłudze, 
a ponadto na miejscu regularnie udzie
lano nam niezawodnego wsparcia.“

Aleksandar Milenković
Kierownik budowy
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Ohio River Bridge „East End Crossing“, Louisville, USA
Pomosty samoczynnego wspinania i rusztowania podporowe 
dla skomplikowanych pylonów

Budownictwo infrastrukturalne

„System samoczynnego wspinania ACS oraz 
wytrzymałe deskowanie VARIO umożliwiły 
nam zmieszczenie się w małych tolerancjach 
wymiarów i rygorystycznym harmonogramie. 
Kompleksowe wsparcie na placu budowy oraz 
pomoc techniczna zapewniona przez PERI 
pomogły nam zmierzyć się z tym projektem – 
pomimo wysokiego stopnia jego skomplikowa
nia.“

Mike LaSalle
Kierownik budowy

Idealnie kompatybilne systemy 
deskowań, pomostów oraz ruszto-
wań podporowych i roboczych 
zapewniły szybkie wykonanie 
dwóch pylonów mostu o skompli-
kowanym kształcie – w ramach 
założonego harmonogramu i wyma-
ganej tolerancji wymiarów.

Most wantowy o długości 762 m łączy 
na rzece Ohio River dwa stany USA – 
Indianę z Kentucky. Jest częścią drogo
wego projektu budowlanego o długo
ści prawie 14 km, który na północ od 
Louisville poprowadzi obwodnicą auto
stradę Interstate 64.

Rozpiętość przęsła głównego wynosi 
365 m, ciężar płyty jezdnej przenoszo
ny jest zaś poprzez stalowe wanty pod
wieszone do dwóch żelbetowych pylo
nów o wysokości 90 m. Masywne nogi 
pylonu, skierowane na zewnątrz w dol
nym odcinku, zmieniają swój przekrój 
powyżej poziomu płyty jezdnej na 
skrzynkowy i zbiegają się w kierunku 
osi. Przekroje poziome zmniejszają się 
wraz z wysokością, a lekki łuk pionowy 
skutkuje ciągłą zmianą stopnia nachyle
nia z odcinka na odcinek. Dwie belki 
poprzeczne o wysokości 3,65 m – 
jedna na poziomie płyty jezdnej, druga 
w najwęższym miejscu pylonu – nale
żało wykonać w technologii monoli
tycznej. 

Każda z sekcji betonowania, od najniż
szej do najwyższej, stanowiła wyzwa
nie wynikające z indywidualnych cech 
geometrii oraz działających obciążeń. 
Zespół projektowy złożony z niemiec
kich i amerykańskich inżynierów PERI 
zaproponował kompleksowe rozwiąza
nie na bazie kilku systemów deskowań 
i rusztowań z bogatej oferty parku 
dzierżawnego PERI. VARIO GT 24, 
pomosty samoczynnego wspinania 
ACS i RCS, pomosty SCS do deskowa
nia jednostronnego, system rusztowań 
podporowych VARIOKIT oraz ruszto
wania PERI UP zostały idealnie zgrane, 
zapewniając szybkie ukończenie eta
pów, odpowiednią nośność i maksy
malne bezpieczeństwo podczas 
wszystkich faz roboczych.

Stałe wsparcie na placu budowy i kompetentna 
obsługa projektowa – również pomost techniczny 
łączący jednostki formujące nogi pylonu był czę
ścią kompleksowego rozwiązania PERI.

Wykonawca
Walsh/Vinci Construction
Współpraca projektowa
PERI Formwork Systems Inc., Chicago, USA 
i PERI Niemcy, Weissenhorn

Wieże podporowe i kratownice z zestawu inży
nieryjnego VARIOKIT utworzyły konstrukcję 
nośną do uformowania poprzecznej belki na 
poziomie płyty jezdnej.
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Estakada Chamiza, Puerto Montt, Chile
Kombinacja systemowa o dużej wytrzymałości
do masywnych głowic pylonu

Budownictwo infrastrukturalne

Carlos Rauch
Kierownik kontraktu

„W trakcie pracy nad tym bezprecedensowym 
projektem znaleźliśmy w PERI partnera z odpo
wiednim doświadczeniem i właściwym zaple
czem technicznym. Zaproponowane systemy 
deskowań były optymalne pod każdym wzglę
dem – zapewniały naszej załodze bezpieczeń
stwo, były łatwe w montażu i opłacalne. To 
pozytywne doświadczenie – również z uwagi 
na wartość dodaną, wynikającą z kompetentne
go wsparcia i wysokiej produktywności – jest 
nie do przecenienia.“

Odpowiednio dobrane systemy 
deskowań tworzą podstawę do 
wydajnego i opłacalnego przebiegu 
prac budowlanych. Przy realizacji 
podpór o masywnych głowicach 
oraz wysokości sięgającej 40 m, 
wykonawca obiektu skorzystał 
z kompleksowej obsługi budowy, 
polegającej na doradztwie technicz-
nym i dostawie deskowań przez 
PERI Chile. Rozwiązanie z zakresu 
deskowań, podparcia ustroju 
nośnego oraz rusztowań dostępo-
wych bazowało w większości 
na elementach systemowych.

Wykonawca
Consorcio Viaducto Chamiza S.A.
Besalco Construcciones S.A.; Arrigoni Montajes
Współpraca projektowa
PERI Chile Ltda., Santiago de Chile

Kombinacja systemów dopasowana do potrzeb realizacji: na górnej powierzchni konstrukcji nośnej sys
temu VARIOKIT zmontowano rusztowanie podporowe PERI UP do przeniesienia ciężaru belki poprzecz
nej. Do deskowania bocznego użyto TRIO; zamontowane przy krawędziach siatki PROKIT zapewniły 
bezpieczne warunki pracy na dużej wysokości.

Kombinacja systemów PERI UP i VARIOKIT ideal
nie sprawdziła się jako bramka przejazdowa pod 
jednym z przęseł estakady Chamiza.

Pomosty CB oraz dźwigarowe deskowanie ścien
ne VARIO GT 24 tworzą jednostki przenoszone 
w całości żurawiem i służą do wykonania podpór 
o wysokości 40 m.

Estakada Chamiza jest ważnym elemen
tem sieci komunikacyjnej Chile, łączą
cym Ruta 7 (Carretera Austral) ze słynną 
panamerykańską Ruta 5, znajdującą się 
na południu w okolicy Puerto Montt. 
Obie drogi krajowe tworzą trasę o dłu
gości 4 700 km, rozpoczynającą się na 
granicy z Peru na północy i biegnącą 
prawie do Ziemi Ognistej na południu.

Dziewięć podpór o wysokości do 40 m 
podpiera usytuowaną nad płytką doliną 
estakadę, liczącą 410 m długości. Do 
wykonania podwójnych podpór o prze
kroju skrzynkowym wykorzystano jed

nostki dźwigarowego deskowania 
ściennego VARIO GT 24, połączonego 
z pomostami CB, które były w całości 
przenoszone żurawiem. Taka kombina
cja deskowań, wsparta dodatkowo suk
cesywnie wznoszonymi schodniami 
PERI UP, zapewniła od początku reali
zacji bezpieczne i szybkie prowadzenie 
robót.

Głowice filarów o głębokości 4,00 m 
i wysokości 2,20 m rozciągają się na 
szerokość ponad 23 m. Inżynierowie 
PERI opracowali wygodne rozwiązanie 
na bazie modułowego systemu  

VARIOKIT. Daleko wysunięty wspornik 
tworzył wytrzymałą powierzchnię do 
odstawiania deskowań i przenoszenia 
obciążeń. Za pomocą elementów sys
temu VARIOKIT w niezawodny sposób 
dystrybuowane były obciążenia pomię
dzy podwójnymi filarami. Decydujący 
wpływ na tempo wykonywanych prac 
miał przede wszystkim fakt, że kom
pletne jednostki, zmontowane wcze
śniej na podłożu, podnoszone były przy 
pomocy żurawia do docelowego miej
sca eksploatacji.
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Most na rzece Mur w ciągu autostrady S 35, 
Frohnleiten, Austria
Duża rozpiętość, niewielki ciężar i wysoka nośność

Budownictwo infrastrukturalne

Heimo Egger
Kierownik brygady 
montażowej

„System kratownic VARIOKIT 
z regulowaną ramą początkową 
wytycza nowe standardy w kon
strukcjach podporowych. Zmniej
sza nakład prac montażowych 
przede wszystkim przy nachylo
nych podporach. Przekonująca 
jest również dokładność dopaso
wania oraz łatwość rektyfikacji 
par wiązarów.“

W trakcie budowy mostu na rzece 
Mur modułowe kratownice VARIO-
KIT wyróżniły się wyjątkowo wyso-
ką nośnością przy stosunkowo nie-
wielkim ciężarze własnym. Spraw-
ny i szybki montaż, przy możliwości 
uniwersalnego zastosowania ele-
mentów systemowych, był kolej-
nym plusem tego rozwiązania.

Budowany obecnie w okolicy Frohn
leiten nowy, liczący 406 m długości 
most jest centralnym elementem 
modernizacji autostrady S 35 pomiędzy 
węzłami Bruk/Mur i Graz. Nowy obiekt 
zastąpi całkowicie biegnącą równole
gle, istniejącą 60letnią przeprawę. 
Ustrój nośny wykonany w technologii 
betonu sprężonego zaprojektowany 
został jako szeroki na 11,75 m przekrój 
belkowy ze ścianami bocznymi o wyso
kości 2,50 m.

Pomimo 40 m rozpiętości obydwu nur
towych przęseł głównych najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem okazało 
się wykonanie ustroju nośnego na kra
townicach opartych na ciężkim ruszto
waniu podporowym. W celu zrealizo
wania takiej koncepcji, niemiecko
austriacki zespół inżynierów PERI 

opracował rozwiązanie na bazie stan
dardowych elementów dzierżawnych 
zestawu modułowego VARIOKIT. 
Rozmieszczenie kratownic ustalono 
odpowiednio do wymagań statycznych 
w zakresie 50 cm – 150 cm. 

Poza indywidualnym projektem i wery
fikowalnymi obliczeniami statycznymi, 
efektywny montaż zagwarantowała 
obecność na placu budowy kierownika 
projektu PERI, dbającego o szybką 
dostępność materiału oraz odpowiedni 
instruktaż w zakresie obsługi systemu. 
Umożliwiło to terminowe ukończenie 
robót pomimo trudnych warunków 
brzegowych – niezwykle ograniczonej 
powierzchni do montażu i składowania 
materiału. Perfekcyjnie zaplanowane 
etapy robocze, a także dobrana ekipa 
monterska stanowiły klucz do sukcesu 
przy podnoszeniu mierzących ponad 
37 m kratownic; w tym celu wykorzy
stano mobilny dźwig ustawiony w 
sąsiedztwie istniejącego mostu. 
Ogromną zaletą okazał się w tej sytu
acji niewielki ciężar kratownic  
VARIOKIT. Proces podnoszenia został 
tym samym zoptymalizowany pod 
kątem poniesionych kosztów i czasu.

Wykonawca
Konsorcjum Strabag/Habau
Montażysta rusztowań
XERVON Austria GmbH, Maria Lanzendorf
Współpraca projektowa
PERI Österreich, Nußdorf 
i PERI Niemcy, Weissenhorn

Modułowy montaż kratownic ze standardowymi 
połączeniami i zredukowanym użyciem narzędzi: 
elementy systemowe VARIOKIT montowane są 
na podłożu w segmenty, które najpierw są skła
dowane, a następnie łączone w jednostki kratow
nic o długości do 37 m.
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Most autostradowy na rzece Drawie, Osijek, Chorwacja
Systemowe rozwiązania dla pylonów i ustroju nośnego

Budownictwo infrastrukturalne

Ante Sabljić i
Anto Vranjković, 
Kierownik budowy pylonów i
Kierownik budowy ustroju 
nośnego

„Rozwiązanie VARIOKIT
w perfekcyjny sposób łączy 
w sobie funkcjonalność, elastycz
ność, niezawodność i szybki 
montaż. Pozwala optymalnie 
spełnić wszystkie wymagania 
techniczne budowy. Jak zawsze, 
w rozwiązaniu PERI uwzględnio
no wszystkie niezbędne detale. 
Ponadto rozwiązanie deskowania 
przestawnego jest nie tylko 
wyjątkowo opłacalne, lecz rów
nież maksymalnie skraca cykle 
robocze. Zastosowana technolo
gia PERI jest niezwykle praktycz
na i spełnia wysokie wymogi bez
pieczeństwa. Godne pochwały 
jest też wsparcie, na jakie nasza 
załoga mogła liczyć ze strony 
inżynierów PERI – zarówno przed 
rozpoczęciem, jak i w trakcie 
realizacji budowy.“

Uwzględniając wysokie wymagania 
postawione przez inwestora, PERI 
jako kompetentny partner dostar-
czyło indywidualnie dopasowane 
rozwiązania do budowy filarów, 
ustroju nośnego i pylonów.

Most wantowy na rzece Drawie 
w ciągu autostrady A5 ma długość 
2 500 m. Trzy główne przęsła nurtowe 
o rozpiętościach 200 m i 100 m pod
wieszono do dwóch pylonów w kształ
cie litery A o wysokości 75 m. 
W częściach zalewowych wykonano 
dwie estakady dojazdowe o długości 
1 000 m w postaci sprężonych prefa
brykowanych belek nośnych podpar
tych masywnymi, okrągłymi filarami.

Pylony mostu mają przekrój prostokąt
ny o zmiennych wymiarach – od 6,50 m 
x 3,50 m przy podstawie do 4,00 m x 
5,00 m w obszarze zbiegających się 
nóg pylonu. Aby zrealizować skompliko
waną geometrię pylonów, inżynierowie 
PERI połączyli systemy pomostów CB 
i RCS. Od strony czołowej pomosty 
CB 240 z dźwigarowym deskowaniem 
ściennym VARIO GT 24 przestawiano 
żurawiem. Natomiast optymalnym roz
wiązaniem dla powierzchni bocznych 
nóg pylonów, odchylających się od 
pionu nawet o 18°, okazało się desko
wanie przestawne RCS, które dzięki 
przenośnym siłownikom hydraulicznym 
wspinało się po szynach niezależnie od 
żurawia i warunków atmosferycznych. 
Tym sposobem średnio przez 5 dni 
realizowano jedną z kolejnych 24 sekcji 
betonowania.

Rozwiązanie PERI dla kap gzymsowych 
bazowało na inżynieryjnym zestawie 
konstrukcyjnym VARIOKIT. Zewnętrzne, 
wielkowymiarowe kapy gzymsowe 
wykonano, używając wózka do kap 
gzymsowych tego systemu. Wsporni
kowa konstrukcja wózka z balastami 
pozwoliła wyeliminować kotwienie 
w ustroju nośnym. Do deskowania 
kap wewnętrznych wykorzystano kom
binację elementów konstrukcyjnych 
VARIOKIT i rusztowania modułowego 
PERI UP.

Wykonawca
Skladgradnja d.o.o. Split (ustrój nośny odcinka
nurtowego i estakady dojazdowe)
Viadukt d.d. Zagreb (pylony)
Współpraca projektowa
PERI oplate i skele d.o.o. Hrvatska, Zagrzeb

RCS, CB i VARIO GT 24 tworzyły idealną kombina
cję przestawną, umożliwiającą szybką budowę 
obu pylonów mostu.

Estakady dojazdowe oparte są na słupach o śred
nicy 180 cm – PERI dostarczyło do ich budowy 
indywidualnie dopasowane rozwiązania deskowań.

Autostrada A5 we wschodniej części Chorwacji pro
wadzi nowym, liczącym 2 500 m długości mostem 
wantowym na rzece Drawie.

Dzięki zastosowaniu kół samonastawnych 
deskowanie wraz z konstrukcją podporową 
można było przetaczać w całości na kolejne 
sekcje.
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Stacja metra „Place des Martyrs“, Algier, Algieria
Rekordowe wymiary deskowania tunelu

Budownictwo infrastrukturalne

Rui Correia
Kierownik techniczny

„System VARIOKIT w decydują
cej mierze pomógł sprostać 
wyzwaniom przy budowie stacji – 
deskowanie przejezdne PERI ide
alnie dopasowywało się do róż
nych geometrii. Szybkie tempo 
betonowania, wynoszące 15 m 
tygodniowo, pozwoliło na termi
nową realizację projektu pomimo 
wysokich wymagań technicznych 
i jakościowych.“

Algierska stacja metra „Place 
des Martyrs“ ma wyjątkowo duże 
wymiary. Podczas jej budowy zasto-
sowano przejezdne urządzenie tune-
lowe PERI na bazie modułowego 
zestawu konstrukcyjnego VARIOKIT, 
które idealnie dopasowano do 
wymagań placu budowy i wyposa-
żono w siłowniki hydrauliczne uła-
twiające obsługę.

Posiadająca 144 m długości i 23 m sze
rokości stacja metra „Place des Marty
rs“ jest jedną z największych na świe
cie. Jest to główna, najbardziej na pół
noc wysunięta i położona najbliżej 
portu stacja. Projekt zaplanowano w 
ramach szeroko zakrojonej rozbudowy 
metra w obrębie centrum słynącego 
z licznych meczetów i pałaców miasta. 
Roboty obejmują również teren pod 
historyczną starówką (Kasbah). 
W ciągu najbliższych 10 lat sieć metra 
w stolicy Algierii zostanie zmodernizo
wana i rozszerzona: istniejące 9 docelo
wo ma zostać rozbudowane do 55 km.

Wykonawca
GMAC (Groupement Métro d'Alger Centre):
Andrade Gutierrez; Texeira Duarte; 
Gesi TP; Zagope
Współpraca projektowa
PERI Algieria, Portugalia i Niemcy

Rozwiązanie deskowań i rusztowań dla całego 
przedsięwzięcia powstało w wyniku współpracy 
inżynierów PERI z Algierii, Portugalii i Niemiec. 
Oprócz przejezdnego urządzenia tunelowego 
VARIOKIT dla stacji „Place des Martyrs“, w projek
cie wykorzystano drugie urządzenie o promieniu 
9,30 m do budowy stacji pośredniej „Ali Boumen
djel“. Dwa kolejne, skonstruowane specjalnie na 
potrzeby projektu urządzenia, służyły do budowy 
nitek tuneli o długości 1450 m i średnicy sklepienia 
9 m.

Masywne sklepienie stacji, które w 
środkowym odcinku ma szerokość 
23 m, zwęża się na północnym i połu
dniowym krańcu do 16,50 m. Inżyniero
wie PERI zaprojektowali przejezdne 
urządzenie tunelowe na bazie moduło
wego zestawu konstrukcyjnego VARIO
KIT, aby przy pomocy jednakowych ele
mentów systemowych i segmentów 
deskowania ekonomicznie zadeskować 
oba warianty przekroju. Ze względu na 
stosunkowo niewielką długość betono
wanych odcinków, wynoszącą zaledwie 
5,10 m, szczególną uwagę zwracano 
na zakotwienie.

Urządzenie przejezdne VARIOKIT było 
idealnie dopasowane do wymagań 
placu budowy – wygodne w obsłudze 
dzięki siłownikom hydraulicznym i sta
nowisku sterowniczemu, ekonomiczne 
dzięki dzierżawnym elementom syste
mowym, a także szybkie w montażu 
i regulacji dzięki standardowym  
połączeniom śrubowym.  

Konstrukcja przejezdnego urządzenia deskowaniowego na bazie modułowego zestawu inżynieryjnego 
VARIOKIT. Urządzenie złożone z jednakowych elementów systemowych i segmentów deskowania 
umożliwiło ekonomiczne zadeskowanie obu wariantów przekroju tunelu.

Jako elementy BHP wykorzystano 
pomosty robocze PERI UP, które opty
malnie dopasowano do geometrii prze
kroju sklepienia. Ustawiane wyprzedza
jąco względem przejezdnego urządze
nia tunelowego umożliwiły szybkie oraz 
bezpieczne wykonywanie robót 
uszczelniających i zbrojarskich.
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Tunel Nordhavnsvej, Kopenhaga, Dania
Korzystne rozwiązanie systemowe dzięki knowhow 
z zakresu budowy tuneli

Budownictwo infrastrukturalne

Do zaprojektowania indywidualne-
go rozwiązania przejezdnego formu-
jącego kopenhaski tunel, inżyniero-
wie PERI wykorzystali elementy 
zestawu inżynieryjnego VARIOKIT. 
Ponadto PERI było kompleksowym 
dostawcą techniki deskowań 
i rusztowań.

W skład projektu Nordhavnsvej, liczą
cego łącznie 1,65 km, wchodzi około 
620 m trasy biegnącej pod ziemią. 
Tunel składa się z dwóch oddzielnych 
dwupasmowych nitek, położonych na 
głębokości dochodzącej do 22 m. 
Dwukomorowy, prostokątny przekrój 
wykonano metodą odkrywkową. Inży
nierowie PERI zaprojektowali i dostar
czyli rozwiązanie deskowania tunelo
wego, składające się z wyprzedzające
go deskowania ściennego i poruszają
cego się za nim urządzenia z deskowa
niem stropowym. Dzięki temu indywi
dualnie dopasowanemu rozwiązaniu 
projektowemu załoga budowy mogła 
w cyklu 3tygodniowym betonować 
odcinki o długości 25 m.

Płytę denną i ściany tunelu wykonano 
przy użyciu systemu TRIO, częściowo 
deskując jednostronnie naprzeciwko 
ściany palowej wykopu. W tym celu 
płyty TRIO połączono w wielkowymia
rowe jednostki deskowania, które 
można było bardzo szybko przestawiać 
żurawiem. Następnie wykonywano 
strop tunelu o grubości 80 cm, wyko
rzystując 4 urządzenia przejezdne 

z deskowaniem stropowym o długości 
po 13,50 m, skonstruowane na bazie 
zestawu inżynieryjnego VARIOKIT. Aby 
umożliwić betonowanie odcinków stro
pu o długości 25 m, połączono ze sobą 
dwa urządzenia przejezdne. Siłowniki 
hydrauliczne ułatwiały i przyspieszały 
podnoszenie oraz opuszczanie urządze
nia. W obszarze skosu przy środkowej 
ścianie tunelu część deskowania 
można było złożyć za pomocą wypór – 
w tym celu konstrukcję VARIOKIT 
wyposażono we wspornikowe platfor
my robocze. Ponad 90% deskowania 
składało się z dzierżawnych elementów 
podstawowych i systemowych, dzięki 
czemu rozwiązanie PERI było najbar
dziej korzystne.

Wykonawca
Konsorcjum E. Pihl & Søn A.S.  
i Ed. Züblin AG
Współpraca projektowa
PERI Danmark A/S, Greve 
i PERI Niemcy, Weissenhorn

Duży projekt infrastrukturalny „Nordhavnsvej – Vej og Tunnelentreprise“ połączył północną część 
kopenhaskiego portu z autostradą Helsingør. Biegnący w tunelu odcinek trasy ma długość 620 m 
i prowadzi przez gęsto zabudowane centrum miasta, przecinając ruchliwą linię kolejową.

W rozwiązaniu przejezdnego urządzenia tunelowego VARIOKIT uwzględniono otwór prze
jazdowy o szerokości 4,30 m i wysokości 4,00 m, umożliwiający niezakłócone dostawy 
materiałów na plac budowy, a także siłowniki hydrauliczne do podnoszenia i opuszczania 
urządzenia.

Brian Andersen
Kierownik robót

„Zdecydowaliśmy się na PERI, gdyż do tego 
skomplikowanego projektu potrzebowaliśmy 
niezawodnego dostawcy, który nie tylko zapewni 
niezbędny materiał, lecz również będzie posiadał 
odpowiednie zaplecze techniczne i knowhow do 
zaprojektowania wszystkich rozwiązań deskowań 
i rusztowań.“

Rozwiązanie deskowań i rusztowań 
PERI obejmowało też pomosty robocze 
i technikę dostępu, zapewniającą doj
ście do obszarów roboczych. Schodnie 
PERI UP zamontowane na stałe do 
urządzenia przejezdnego umożliwiały 
dojście do deskowania stropowego. 
Podczas wykonywania ścian wykorzy
stano rusztowania zbrojarskie PERI UP 
o długości 7,50 m, które można było
sprawnie przetaczać na kołach na kolej
ne odcinki betonowania. Dzięki temu 
zaoszczędzono czas pracy żurawia, 
a ponadto rusztowania mogły być prze
stawiane także w obszarze skrzyżowa
nia z linią kolejową, gdzie dźwig nie był 
dostępny.
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Budownictwo infrastrukturalneOsłona autostrady Taurów (A10), Zederhaus, Austria
1,5 km tunelu w 4-dniowych cyklach roboczych

Wykonawca
Felbermayr Bau GmbH & Co. KG, Wels
Współpraca projektowa
PERI Austria, Nussdorf
i PERI Niemcy, Weissenhorn

Przy pomocy deskowania tunelowego VARIOKIT 
poszczególne odcinki sklepienia tunelu, liczące po 
25 m, można było betonować w cyklach 4-dniowych.

Hydrauliczna obsługa deskowania przejezdnego 
VARIOKIT umożliwiała szybkie oraz powtarzalne 
formowanie i rozformowanie.

Wielkowymiarowe jednostki zewnętrznego 
deskowania sklepienia tunelu przestawiano 
żurawiem.

Rene Glanzer
Kierownik robót

„Wszystko działało zgodnie 
z planem już od pierwszego dnia. 
Deskowanie tunelowe PERI jest 
przemyślanym rozwiązaniem, 
które znakomicie pomaga nam 
w realizacji najróżniejszych zadań 
budowlanych. Doskonale spełnia 
swoją rolę.“

Systemowe rozwiązanie deskowa-
nia tunelowego, bazujące na ele-
mentach zestawu VARIOKIT, przy-
czyniło się do osłonięcia tunelem 
odcinka autostrady A10 o długości 
1545 m w stosunkowo krótkim cza-
sie trwania budowy.

W okresie szczytowym autostradą 
A10 przejeżdża każdego dnia nawet do 
40 000 pojazdów. W ramach szeroko 
zakrojonego projektu budowlanego 
poprawiono komfort mieszkańców 
gminy Zederhaus. Przy nieustającym 
ruchu drogowym przeniesiono część 
autostrady i poprowadzono ją w tunelu 
o długości ponad 1,5 km. W ciągu nie-
całych 4 lat przekopano 405 000 m³ 
gruntu oraz zużyto 140 000 m³ betonu 
i 7300 t stali zbrojeniowej. Na roboty 
stanu surowego wyznaczono zaledwie 
18 miesięcy.

Dwukomorowy tunel o przekroju łuko-
wym wykonano metodą odkrywkową, 
wykorzystując inżynieryjny zestaw kon-
strukcyjny VARIOKIT. Budowa drugiej 
nitki tunelu rozpoczęła się na początku 
2016 r., zgodnie z harmonogramem po 
ukończeniu i dopuszczeniu do ruchu 
drogowego pierwszej nitki, biegnącej 
po stronie wzniesienia. Kompleksowe 
rozwiązanie PERI, bazujące na standar-
dowych elementach systemowych, 
zapewniło niezakłócony przebieg robót 

budowlanych. Deskowanie płyty funda-
mentowej, deskowanie ściany środko-
wej i przesuwające się za nim desko-
wanie sklepienia były idealnie do siebie 
dopasowane, co pozwoliło w regular-
nych odstępach czasowych wykonać 
125 sekcji betonowania o długości po 
12,50 m. W ramach jednego etapu 
roboczego można było deskować 
i betonować po dwie sekcje.

Sporo czasu zaoszczędzono dzięki 
siłownikom hydraulicznym, wykorzy-
stywanym do podnoszenia i opuszcza-
nia deskowania tunelowego, a także do 
składania elementów ściennych. Wiel-
kowymiarowe jednostki deskowania 
zewnętrznego przestawiano żurawiem. 
Jednostki deskowania wykonano pre-
cyzyjnie w zakładzie pierwomontażo-
wym PERI. Dzięki temu zredukowano 
ilość czynności montażowych na placu 
budowy, a deskowanie było od począt-
ku budowy gotowe do użycia. Szczegó-
łowo zaplanowany projekt wykonawczy 
uwzględniał zintegrowane wnęki alar-
mowe i rewizyjne w odstępach co 
100 m, a także zmienne nachylenia 
poprzeczne i promienie ścian przekroju. 
Dodatkowe korzyści czasowe i ekono-
miczne wynikały z możliwości zastoso-
wania standardowego deskowania tune-
lowego VARIOKIT do wykonania poło-
żonych pośrodku tunelu zatok awaryj-
nych o długości 70 m.
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Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge (HZMB), Chiny
Deskowanie przejezdne do ścian wylotów tunelu
w jakości betonu architektonicznego

Budownictwo infrastrukturalne

„PERI odgrywa kluczową rolę przy wykonywaniu budowli stulecia. Wjazdy 
do tunelu i falochrony są niesłychanie pracochłonne – w związku z wysokimi 
wymaganiami dotyczącymi jakości. Urządzenia przestawia się bardzo łatwo, 
a przy tym są one wyjątkowo bezpieczne i pozwalają na uzyskanie betonu 
architektonicznego o znakomitej klasie. Potrafimy docenić profesjonalną obsłu-
gę inżynierską, znakomity serwis oraz dążenie inżynierów PERI do perfekcji.“

Meng Fanli, Kierownik projektu (wyspa zachodnia)
Lin Ming, Dyrektor projektu
Liu Haiqing, Kierownik projektu (wyspa wschodnia)

Wykonanie wysokich ścian bocz-
nych i środkowych obydwu wylo-
tów tunelu oraz falochronu odby-
wało się za pośrednictwem wóz-
ków przejezdnych PERI – w szybkim 
tempie i z zagwarantowaniem naj-
wyższej jakości wykonania.

Połączenie komunikacyjne Hongkong-
Zhuhai-Macao o całkowitej długości  
35 km przybiera w obszarze korytarza 
wlotowego lotniska Hongkong Interna-
tional Airport Chek Lap Kok formę pod-
wodnego tunelu. Dzięki know-how 
PERI z sukcesem sfinalizowano budo-
wę 6-kilometrowego odcinka z tune-
lem zatapianym. Teraz skupiono się 
na ukończeniu robót stanu surowego 
budowli przejściowych – wschodniej 
i zachodniej. W tym celu, w delcie 
położonej na południu Chin rzeki Perło-
wej, utworzono dwie sztuczne wyspy.

Obydwa portale tunelu otwierają się 
na 6 pasów jezdni, biegnących ze spad-
kiem 3%. Rampy o szerokości 56 m 
i długości 300 m posiadają masywne 
ściany boczne o grubości 2,50 m. 
W okolicy wjazdów do tunelu obydwie 
nitki przedzielone są ścianą środkową, 
która podpierać będzie późniejsze za-
daszenie. Ściany żelbetowe o wysoko-
ści 15,50 m należało wykonać w stan-
dardzie betonu licowego klasy SB 4, 
z wyraźnym układem odcisku płyt 
i otworów po ściągach oraz z zachowa-
niem pełnej i trwałej wodoszczelności.

Wielkopowierzchniowe ściany z betonu 
licowego powstawały bez użycia żura-
wia. Aby zapewnić szybką, bezpieczną 
i łatwą realizację, inżynierowie PERI 
zaprojektowali niezależne od siebie 
przejezdne urządzenia portalowe z de-
skowaniami ściennymi. Zostały one 

Wykonawca
China Communications Construction
Company Ltd. (CCCC)
Współpraca projektowa
PERI Asia Pacific, Weissenhorn, 
Niemcy

Rampy o długości 300 m z wysokimi ścianami 
w jakości betonu architektonicznego pełnią rolę 
wjazdu i wyjazdu liczącego 6 km tunelu HZMB.

Ściany boczne oraz ściana środkowa wykonywa-
ne były przy użyciu trzech urządzeń przejezdnych 
PERI – w szybkim tempie i z zachowaniem wyso-
kiej jakości.

Do wykonania masywnych falochronów 
również użyto wózków przejezdnych.

wykonane indywidualnie, zgodnie 
z wytycznymi projektu jako konstrukcja
specjalna, miejscami wysoka na ponad 
21 m. Poprzez uwzględnienie w kon-
strukcji elementów modułowego zesta-
wu inżynieryjnego VARIOKIT, dźwiga-
rowego deskowania ściennego VARIO 
i techniki uszczelnień SK, koncepcja 
PERI okazała się najbardziej opłacal-
nym i wydajnym wariantem. Umożliwi-
ło to niezakłócone, regularne wykony-
wanie 15-metrowych etapów. Każdy 
odcinek ściany betonowano na pełną 
wysokość w jednym cyklu.
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Budownictwo infrastrukturalneStacja metra Msheireb, Doha, Katar
Wielki plac budowy na głębokości 40 m

Wykonawca
SOQ Joint Venture; Samsung C&T, OHL, QBC
Współpraca projektowa
PERI Qatar LLC, Doha

Carlos Allepuz
Kierownik kontraktu

„Inżynierowie PERI od samego początku kom-
pleksowo wspierali nasz projekt 24 h na dobę. 
Dzięki ścisłej współpracy i najnowocześniej-
szym rozwiązaniom systemowym udało nam 
się pomyślnie zrealizować ten niezwykle 
ważny projekt metra.“

Indywidualnie dopasowane rozwią-
zanie systemowe oraz stałe wspar-
cie na placu budowy przyczyniły się 
do szybkiej realizacji stacji Mshei-
reb, centralnego punktu nowej sieci 
metra miasta Doha.

Stacja metra Msheireb w samym sercu 
Dohy jest kluczowym węzłem aktual-
nie budowanej, wysoce nowoczesnej 
sieci metra w stolicy Kataru. W tym 
miejscu krzyżują się trzy najważniejsze 
linie: „Gold Line“, „Red Line“ i „Green 
Line“. Do 2020 r. dzielnice mieszkalne 
i handlowe zostaną połączone z przed-
mieściami oraz stadionami nadchodzą-
cych Mistrzostw Świata podziemnymi 
trasami o łącznej długości 82 km, z 25 
stacjami. Po zakończeniu ostatniej fazy 
projektu Doha będzie posiadać sieć 
złożoną z czterech linii metra i prawie 
stu stacji.

Czteropoziomowa stacja, na której 
krzyżują się linie metra, jest posado-
wiona na głębokości do 40 m i ma 
200 m długości oraz 180 m szerokości. 
Firma PERI zaprojektowała oraz dostar-
czyła systemy deskowań i rusztowań, 
które pozwoliły wykonać niezwykle 
masywne elementy konstrukcyjne sta-
cji w ramach ustalonego harmonogra-
mu. Skomplikowana geometria budow-

li, charakteryzująca się żelbetowymi 
stropami o grubości do 3 m i ścianami 
o grubości do 2 m, wymagała indywi-
dualnie dopasowanego projektu wyko-
nawczego. W ciągu bardzo krótkiego 
czasu dostarczono na plac budowy 
10 000 m² deskowań słupowych 
i ściennych oraz 150 000 m³ rusztowań 
podporowych. 

Do deskowania w większości masyw-
nych ścian wykorzystano system dźwi-
garkowego deskowania ściennego 
VARIO. W przypadku elementów kon-
strukcyjnych o wysokości do 9,50 m 
deskowanych jednostronnie, rozwiąza-
nie deskowań PERI uzupełniły kozły 
oporowe SB. Wyższe odcinki ścian 
wykonywano przy użyciu przestawia-
nych żurawiem jednostek deskowania 
VARIO zamontowanych na pomostach 
CB. Otwory po ściągach niezawodnie 
zaślepiono przy pomocy systemu DK. 
Rozwiązanie podporowe opracowane 
przez inżynierów PERI w celu przeno-
szenia wysokich obciążeń składało się 
ze sprawdzonych wież podporowych 
PD 8, aluminiowych podpór stropo-
wych MULTIPROP oraz modułowego 
rusztowania podporowego PERI UP 
Flex. Konstrukcja o module 25 cm 
pozwoliła dopasować słupki PERI UP 
do różnych stanów obciążenia.
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Budownictwo infrastrukturalneCapitol Hill Station, Seattle, USA
Systemowe rozwiązanie projektowe – optymalizacja kosztów 
i czasu realizacji

Kevin Whalen
Kierownik budowy

„Dzięki naszemu wspólnie opra-
cowanemu rozwiązaniu urządze-
nia przejezdnego udało się zreali-
zować projekt w terminie i w 
ramach ustalonego budżetu. 
W rezultacie uległo poprawie 
bezpieczeństwo załogi budowy 
i zmniejszył się nakład pracy 
(w porównaniu z deskowaniem 
tradycyjnym). Możliwość betono-
wania ścian i stropu w jednym 
cyklu roboczym przyczyniła się 
do zwiększenia wydajności robót, 
jednocześnie pozwalając na pro-
wadzenie prac wykończeniowych 
na niższych poziomach.“

Wykorzystanie urządzenia przejezd-
nego PERI było wynikiem kompe-
tentnego doradztwa i dopasowa-
nych do projektu systemów moduło-
wych. Użycie dzierżawnych elemen-
tów systemowych PERI w najwięk-
szym możliwym stopniu, a także 
zoptymalizowana technologia kon-
strukcji przyczyniły się do oszczęd-
ności kosztów i czasu realizacji.

Capitol Hill to jedna z dwóch stacji pod-
ziemnych, budowanych w ramach pro-
jektu rozbudowy sieci kolei miejskiej 
w Seattle. Nowa stacja ma prawie 
18 m głębokości i ponad 100 m długo-
ści. Wielkowymiarowe rury stalowe 
o średnicy 1,00 m i 1,50 m usztywniają
podziemną konstrukcję na dwóch 
poziomach. Zespół projektowy PERI 
złożony z inżynierów z USA i Niemiec 
opracował opłacalną koncepcję desko-
wań i rusztowań w oparciu o dzierżaw-
ne elementy systemowe PERI, 
uwzględniając szczegółowe rozwiąza-
nia dla wszystkich etapów budowy. 
Dzięki temu można było betonować 
ściany i belki żelbetowe w sposób 
monolityczny, w jednym cyklu robo-
czym. Tym sposobem wyeliminowano 
większość przerw roboczych i robót 
montażowych.

Konstrukcja urządzenia przejezdnego 
VARIOKIT dla najniższych odcinków o 
długości 12 m i wysokości 8 m została 
podzielona na dwie części. Dzięki temu 
można było po skończeniu dolnego 
poziomu wykorzystać górną część 
urządzenia do zadeskowania kolejnych 
dwóch poziomów. Każdy z nich  
podzielono na 6 etapów betonowania  
o wysokości niespełna 5 m lub 4 m.
Urządzenie przestawiano w całości 
hydraulicznie i przeciągano w kierunku 
podłużnym na łożyskach tocznych, 
zamontowanych na skrajnych belkach 
żelbetowych niższego poziomu. Skrajne 
podpory wysokonośne HD 200 przeno-
siły dodatkowe obciążenia powstające 
od urządzenia przejezdnego i kolejnych 
etapów betonowania. Równocześnie 
jednostka VARIOKIT spełniała funkcję 
tymczasowej podpory podczas montażu 
stalowych rur usztywaniających.

Przed końcowym betonowaniem  
żelbetowego stropu o grubości 1,22 m 
urządzenie przejezdne dopasowano do 
zmienionych obciążeń, tak aby duży 
ciężar mieszanki betonowej był przeno-
szony na skrajne belki podłużne. Zacho-
wano przy tym możliwość hydraulicznej 
obsługi urządzenia i łatwość przeciąga-
nia jednostki deskowania.

Wykonawca
Turner Construction, Seattle, USA
Współpraca projektowa
PERI Pacific Northwest, Portland, USA 
i PERI Niemcy, Weissenhorn
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Budownictwo infrastrukturalneTerminal Midfield, Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Ponad 6 000 stołów stropowych w ciągłym użyciu

Wykonawca
Joint Venture: TAV Construction; Consolidated 
Contractors Company (CCC); Arabtec Construction 
Współpraca projektowa
PERI L.L.C., Zjednoczone Emiraty Arabskie

4 000 masywnych słupów żelbetowych o różnych 
przekrojach wykonano przy użyciu deskowania 
VARIO GT 24 oraz wyprodukowanych na zamó-
wienie form słupowych SRS. Dźwigarowe desko-
wanie ścienne VARIO GT 24 w niezawodny spo-
sób przeniosło parcie boczne mieszanki od miej-
scami wysokich na 12,50 m ścian żelbetowych.

Fathi Abdul Muti
Z-ca Kierownika kontraktu

„Daliśmy radę zaliczyć wszystkie 
kamienie milowe z napiętego har-
monogramu w wyznaczonym 
czasie – a to wszystko dzięki 
odpowiedniemu partnerowi oraz 
dopasowanym rozwiązaniom. 
PERI jest firmą godną zaufania, 
która znakomicie poradziła sobie 
z wyzwaniami pojawiającymi się 
w trakcie tego mega-projektu.“

Dostawa na czas ogromnych ilości 
materiału oraz fachowa obsługa 
inżynierska wraz z projektem des-
kowań i rusztowań potwierdziły 
kompetencję PERI podczas budowy 
terminalu lotniska. Decydujący 
wpływ na dotrzymanie harmono-
gramu miała kompleksowa obsługa 
przez specjalnie powołany zespół 
projektowy PERI, złożony z doś-
wiadczonych inżynierów, którzy – 
pozostając przez cały okres trwania 
inwestycji w stałym kontakcie z kie-
rownictwem budowy – koordyno-
wali procesy logistyczne oraz 
wykonawcze.

Pomiędzy północnym a południowym 
pasem startowym międzynarodowego 
portu lotniczego w Abu Zabi wzniesio-
no nowy Terminal Midfield, oparty na 
rzucie w kształcie litery X, który przy 4 
pirsach zapewnia miejsce 65 samolotom 

szerokokadłubowym i może ob służyć 
30 mln pasażerów rocznie. Na olbrzy-
mim placu budowy w szczytowym 
okresie przez całą dobę pracowało  
17 000 osób w trybie zmianowym. Aby 
dotrzymać napiętego harmonogramu, 
należało formować 1 000 m³ betonu 
dziennie. W ciągu zaledwie 18 miesię-
cy przewidzianych na roboty stanu 
surowego przetworzono 700 000 m³ 
betonu oraz 200 000 t stali.

Sercem terminalu Midfield jest mierzą-
cy ponad 50 m wysokości budynek hali 
odpraw, tzw. Central Processor, dla 
którego PERI przygotowało rozwiąza-
nie deskowań i rusztowań oraz w krót-
kim czasie dostarczyło ogromne ilości 
materiału. Opracowanie sporządzone 
przez inżynierów PERI w uniwersalny 
sposób uwzględniało zmienną geome-
trię rzutów oraz wysokości stropów 
7-piętrowego budynku hali.

Ponad 60 000 ram PD 8 zmontowano 
w wieże podporowe o wysokości od 
6 m do 10 m, niezawodnie przenoszące 
wysokie obciążenia od stropów i pod-
ciągów, a ponadto przestawiane na 
kolejne miejsca eksploatacji bez pomo-
cy żurawia. W stałym użyciu znajdowa-
ło się około 6 200 stołów stropowych – 
przy potencjale deskowań niespełna 
65 000 m² – powierzchni w przybliże-
niu porównywalnej do 10 boisk piłkar-

skich. W jednym etapie roboczym 
betonowano stropy razem z masywny-
mi podciągami o wymiarach typowych 
0,85 m szerokości i 1,10 m wysokości. 
Zastosowanie do bocznych powierzch-
ni lekkich płyt deskowania ramowego 
LIWA usprawniło roboty dzięki możli-
wości prostego, ręcznego montażu, a 
ponadto ograniczyło zapotrzebowanie 
na sklejkę.
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Budowle hydrotechniczne

stanowią element infrastruktury zago-
spodarowania wód oraz służą do regu-
lacji i kontroli akwenów z uwzględnie-
niem aspektów ochrony środowiska 
i zasobów naturalnych.

System regulacji wód często wymaga 
wzniesienia skomplikowanych budowli 
z masywnych elementów konstrukcyj-
nych. Z punktu widzenia wykonawstwa 
oznacza to nierzadko konieczność uży-
cia jednostronnego deskowania bez 
ściągów. Na uzyskanie trwałej wodo-
szczelności często decydujący wpływ 
ma wybór odpowiedniego systemu 
kotwiącego oraz systemu uszczelnień.
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Zapora Foz Tua, Alijó / Vila Real, Portugalia
Kompleksowe usługi inżynieryjne przy budowie zapory 
o wyjątkowo skomplikowanej geometrii

Budowle hydrotechniczne

Paulo Libório
Kierownik budowy

„Bezpośrednie wsparcie na placu budowy przez inżynierów PERI, a także ich stały kon-
takt z biurem technicznym sprawiły, że uczestnikom projektu udało się wspólnie opraco-
wać najlepsze rozwiązanie deskowań dla tego skomplikowanego przedsięwzięcia. Bez tak 
ścisłej współpracy nie udałoby się dotrzymać harmonogramu. Firma PERI zadbała o jak 
najlepsze zarządzanie deskowaniami i projektem, nieustannie dopasowując ilości materia-
łu i harmonogramy, a także uzgadniając je z wykonawcami różnego typu robót deskowa-
niowych. Pomogło nam to w zapewnieniu rentowności projektu pod względem czasu 
i kosztów.“

Kompleksowa obsługa budowy, 
polegająca na doborze deskowań, 
rusztowań, usługach technicznych, 
logistycznych oraz wsparciu inżynie-
rów PERI przyczyniła się do pomyśl-
nej realizacji projektu zapory wodnej 
z elektrownią szczytowo-pompową.

Dwukierunkowo zakrzywiona ściana 
zapory ma wysokość 108 m, a jej sze-
roka na 5 m korona posiada 275 m dłu-
gości. Podczas budowy istotną rolę 
odgrywała koordynacja wymagań doty-
czących deskowań z napiętym harmo-
nogramem i dużym zapotrzebowaniem 

na materiał. Oprócz dopasowania pro-
jektu deskowań i rusztowań do skom-
plikowanej geometrii zapory oraz 
dużych obciążeń, kluczowe znaczenie 
miała nieprzekraczalność harmonogra-
mu, jak również budżetu. Dostosowa-
nie wszystkich szczegółowo przeanali-
zowanych procesów projektowych, 
logistycznych i montażowych dotyczą-
cych deskowań do faktycznego prze-
biegu robót przez oddelegowanego na 
miejsce kierownika kontraktu PERI, 
zapewniło płynną realizację budowy.

Wykonawca
Konsortium Barragem de Foz Tua, ACE: 
Mota-Engil S.A., Somague S.A. i MSF S.A.
Współpraca projektowa
Pericofragens, Lda. Portugalia, Queijas

Przemyślana konstrukcja przestawnych pomostów roboczych i rusztowań podporowych w obszarze prze-
lewowym przy koronie zapory także składała się z elementów konstrukcyjnych PERI: kozły oporowe SB 
i elementy zestawu inżynieryjnego VARIOKIT tworzyły wielkowymiarowe platformy dla sekcji betonowa-
nia wysuniętych wspornikowo nawet o 8,65 m. Wieże podporowe MULTIPROP i podpory wysokonośne 
SLS podpierały nachylone jednostki deskowania VARIO GT 24.

System PERI UP wykorzystano do budowy ruszto-
wań podporowych i roboczych, a także jako roz-
wiązania dostępowe. Schodnie PERI UP o wyso-
kości do 55 m zapewniały szybki i bezpieczny 
dostęp do stanowisk pracy.

Zapora o wysokości 108 m i długości 275 m ma 
skomplikowaną geometrię. Dzięki indywidualnie 
dopasowanej koncepcji deskowań, rusztowań 
i usług udało się dotrzymać napiętego harmo-
nogramu i założeń budżetu.

Kombinacja pomostów SCS z dźwiga-
rowym deskowaniem ściennym VARIO 
GT 24 była optymalnie przystosowana 
do jednostronnego przenoszenia obcią-
żeń bez ściągów. Wysokie dopuszczal-
ne obciążenie robocze pomostów SCS 
pozwoliło na skonstruowanie wielko-
wymiarowych jednostek przestawia-
nych żurawiem. Modułowa koncepcja 
systemu SCS z wieloczęściowym 
wspornikiem umożliwiła dopasowanie 
pomostu do geometrii budowli i nieza-
leżnie od nachylenia zapewniała pozio-
me ustawienie podestu roboczego 
o szerokości 1,90 m.
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Zapora Bagatelle, Port Louis, Mauritius
Indywidualnie dopasowane deskowanie przestrzenne 
z systemem pomostów

Budowle hydrotechniczne

Wang Peng
Kierownik kontraktu

„Ukończyliśmy już wiele projek-
tów razem z PERI. Dla CWE 
PERI było zawsze godnym zaufa-
nia partnerem – jesteśmy nie-
zmiernie zadowoleni z wysokiej 
jakości usług oraz wydajnej 
obsługi systemów.“

Jaz przelewowy zapory Bagatelle 
charakteryzuje się skomplikowaną 
formą w kształcie leja. Rozwiązanie 
pomostów, bazujące na elementach 
systemowych połączonych z indy-
widualnie zaprojektowanym desko-
waniem przestrzennym, zostało 
precyzyjnie dopasowane do geome-
trii budowli przez specjalistów PERI.

Wyspiarskie państwo Mauritius, poło-
żone w zachodniej części Oceanu 
Indyjskiego, charakteryzuje się wysoką 
sumą opadów. Z powodu stosunkowo 
niewielkiej powierzchni wyspy oraz 
okresowo dużej intensywności opa-
dów, woda deszczowa szybko spływa 
do morza, nie będąc w pełni wykorzy-
stywana. Zapora Bagatelle ma pozy-
tywnie wpłynąć na gospodarkę wodną 
wyspy. Obiekt o długości 2,5 km 
i wysokości dochodzącej miejscami 
do 48 m zatrzymuje wody rzeki Grand 
River North West na poziomie niespeł-
na 400 m n.p.m., tworząc zbiornik 
retencyjny o 14 mln m³ pojemności.

Jaz przelewowy, budowany w celu 
zabezpieczenia przed powodzią oraz 
kontrolowania poziomu wód, formowa-
ny był za pośrednictwem deskowań 
przestrzennych zaprojektowanych 
przez PERI. Okrągły rzut budowli trzo-
nu rozszerza się ku górze od 8 m 
u podstawy do 27 m przy koronie jazu 
– przy stałym nachyleniu powierzchni

zewnętrznej i zmiennym wewnętrznej. 
Do wykonania skomplikowanej geome-
trii użyto pomostów SCS oraz prze-
strzennych deskowań sporządzonych 
na bazie elementów deskowania ścien-
nego dźwigarkowego VARIO. Dzięki 
systemowi pomostów SCS zarówno 
odcinki nachylone, jak i przewieszone 
wykonywane były jednostronnie, bez 
użycia ściągów. Dopasowanie geome-
trii nie stwarzało większych proble-
mów, a przemyślana konstrukcja 
zapewniała poziomą pozycję podestów 
niezależnie od stopnia nachylenia ścian 
– stwarzając bezpieczną przestrzeń
roboczą oraz umożliwiając wygodną 
komunikację.

Deskowania ścian jazu o zmiennych 
krzywiznach łuków zostały sporządzo-
ne wg indywidualnego projektu. Precy-
zyjny projekt 3D oraz krążyny docięte 
z dokładnością co do milimetra przy 
użyciu maszyn CNC wykonano w 
zakładach macierzystych PERI w Weis-
senhorn. Połączenie formy w ostatecz-
ną całość oraz montaż poszycia desko-
wania odbywały się na placu budowy - 
pod okiem instruktora PERI, na bazie 
elementów systemu VARIO. Przy 
deskowaniu powierzchni wewnętrz-
nych istotną częścią rozwiązania były 
wsporniki, ułatwiające i przyspieszające 
montaż i demontaż deskowań z uży-
ciem żurawia.

Wykonawca
CWE China International Water & Electric Corp.
Współpraca projektowa
PERI Asia Pacific, Weissenhorn, Niemcy

Specjalne zaczepy do mocowania ułatwiały 
umieszczenie elementów deskowania w finalnej 
pozycji przy pomocy żurawia.

Krążyny frezowane maszynami CNC łączono pre-
cyzyjnie z elementami systemu VARIO pod czuj-
nym okiem instruktora PERI w idealnie spasowa-
ne formy przestrzenne.

Pomosty SCS w uniwersalny sposób dopasowały się do zmiennego nachylenia i niezawodnie 
przenosiły obciążenie od parcia mieszanki betonowej na wykonany wcześniej etap budowli.
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Zapora wodna Assiut na rzece Nil, Egipt
Wysoka jakość w szybkim tempie

Budowle hydrotechniczne

Hisham Khattab
Kierownik budowy

„Przy tego rodzaju projektach wybór odpo-
wiedniego systemu deskowań to ważna decy-
zja. Przemyśleliśmy tę sprawę bardzo dokład-
nie i zdecydowaliśmy się na PERI – ze względu 
na wysoki poziom bezpieczeństwa, łatwość 
obsługi i szybkie tempo prowadzenia robót. 
Zgodnie z oczekiwaniami, zespół PERI okazał 
nam profesjonalną pomoc.“

W celu oddania do użytku w prze-
widzianym czasie ambitnej budowli 
hydrotechnicznej na Nilu, PERI 
zadbało zarówno o odpowiednie 
systemy deskowań i rusztowań, 
jak również o wsparcie techniczne 
gwarantujące łatwość obsługi 
i szybki postęp prac.

Nowa zapora pomiędzy Luksorem 
a Kairem zastąpi starą, wzniesioną 

nowe obejmują wykonanie dwóch śluz 
o długości 120 m i szerokości 17 m
oraz budowę trwałych elementów 
elektrowni. Do deskowania elementów 
żelbetowych, w większości bardzo 
masywnych, PERI zaoferowało korzyst-
ne rozwiązanie, zaprojektowane na 
bazie dźwigarowego deskowania ścien-
nego VARIO GT 24 oraz pomostów 
roboczych CB.

w 1902 r. Tamę Asuańską, położoną 
400 m w dół rzeki. Nowo powstały jaz 
zasili wodami z Nilu 350-kilometrowy 
główny kanał Ibrahimiyya, nawadniając 
niemal 700 000 ha gruntów rolnych – 
co będzie cennym źródłem utrzymania 
dla miliona rolników i wspomoże pro-
dukcję żywności dla egipskiej ludności. 
Kompleksowy projekt obejmuje hydro-
elektrownię o mocy 32 MW, dwie 
śluzy oraz most. Czas budowy przewi-

Na olbrzymim placu budowy codzien-
nie w użyciu jest ponad 8 000 m² dźwi-
garowego deskowania ściennego 
VARIO GT 24. Połączone z pomostami 
CB deskowania i rusztowania prze-
mieszczane są za pomocą żurawia. 
Zastosowane systemy można dowolnie 
dopasować do wymagającej geometrii 
budowli przy jednoczesnym zachowa-
niu dopuszczalnych wartości parcia 
mieszanki betonowej. W celu dokład-

Wykonawca
New Assiut Barrage Joint Venture (NABJV):
Vinci Construction Grands Projets, 
O.A.O. Arab Contractors, Orascom Constr. Ind.
Współpraca projektowa
PERI Egipt, Kair

Nowa tama na Nilu ma zapewnić regulację wód 
oraz produkcję energii elektrycznej: 120-metrowa 
śluza zadba o niezakłóconą komunikację żeglugi, 
umożliwiając pokonanie różnicy poziomu wód 
rzędu około 4 m.

Systemy PERI zostały dobrane odpowiednio do 
masywnych elementów żelbetowych, m.in. stro-
pów o grubości 2,50 m i podciągów posiadają-
cych miejscami 10 m wysokości.

Deskowanie VARIO, pomosty robocze CB oraz 
technika dostępowa PERI UP zagwarantowały 
łatwość obsługi oraz wysoki poziom bezpieczeń-
stwa.

W celu wykonania pracochłonnych robót zbrojar-
skich wzniesiono konstrukcję z rusztowań ramo-
wych PERI UP.

dziany jest na okres 5 lat. W celu 
dotrzymania terminu wyznaczonego 
na 2017 rok, do pracy zatrudniono prze-
szło 1700 wykwalifikowanych pracow-
ników.

Łącznie 8 kanałów wylotowych o sze-
rokości 17 m i maksymalnej wysokości 
piętrzenia 4 m dba o to, by objętość 
odprowadzanej wody wynosiła przynaj-
mniej 445 m³/s. Rozległe roboty beto-

nego uformowania zaokrągleń zastoso-
wano idealnie docięte krążyny spaso-
wane z elementami systemu VARIO. 
Deskowania spełniają przy tym wyso-
kie wymagania dotyczące dokładności 
wykonania konstrukcji, w związku z 
zaplanowanym wyposażeniem maszy-
nowym. Rozwiązanie PERI uzupełniły 
konstrukcje rusztowaniowe z elemen-
tów PERI UP oraz wieże podporowe 
PD 8.
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Zapora Blue Lake, Sitka (Alaska), USA
Konstrukcja zapory z potężnym wspornikiem

Rozbudowa zapory wodnej na Blue 
Lake stanowi zabezpieczenie nieza-
leżności energetycznej mieszkań-
ców miejscowości Sitka na Alasce. 
Istotnym składnikiem rozwiązania 
deskowań przestawnych PERI była 
możliwość przenoszenia wysokich 
obciążeń z potężnego, wsporniko-
wo wysuniętego przelewu w obsza-
rze korony zapory.

Podwyższenie i poszerzenie istniejącej 
zapory wodnej na zbiorniku Blue Lake 
o 25 m ma na celu zwiększenie mocy
hydroelektrowni o 27%, tj. do 15 MW. 
Wysokość całkowita nowej zapory 
wynosi teraz 70 m, a jej korona ma dłu-
gość ponad 80 m. Powstały również 
nowe budowle w obszarze dopływu 
wody oraz sztolnie ciśnieniowe.

Wykonawca
Barnard Construction, Bozeman
Współpraca projektowa
PERI Pacific Northwest, Portland, USA

Deskowanie VARIO do formowania pionowych 
obszarów bocznych zapory wspinało się wraz z 
pomostami CB. W obszarze potężnego, wsporni-
kowo wysuniętego przelewu, system pomostów 
SCS połączono z kozłami oporowymi SB i wieża-
mi podporowymi MULTIPROP.

Utrudniony dostęp do budowli i jej skomplikowana geometria były dla załogi budowy sporym 
wyzwaniem. Rozwiązanie deskowań, bazujące na systemach pomostów CB i SCS, uzupełniono 
odpowiednimi elementami systemowymi VARIOKIT.

Shawn Perrin
Kierownik budowy

„Rozwiązanie deskowań PERI dla 
projektu zapory, a w szczególno-
ści dla wspornikowo wysuniętego 
przelewu, przesądziło o sukcesie 
przedsięwzięcia. PERI zapewniło 
też pierwszorzędne wsparcie 
i logistykę, które odegrały ważną 
rolę w przypadku tak odległego 
od cywilizacji placu budowy.“

Masywna łukowa ściana żelbetowej 
zapory o grubości 2,44 m i promieniu 
35 m wymagała technologii formowa-
nia, która byłaby idealnie dopasowana 
do przebiegu robót i wymagającej geo-
metrii budowli. Rozwiązanie PERI bazo-
wało na połączeniu współpracujących 
ze sobą systemów deskowań i pomo-
stów. Do wykonania pionowych obsza-
rów bocznych zapory wykorzystano 
system pomostów CB i dźwigarowe 
deskowanie ścienne VARIO GT 24. 
Powstałe z ich połączenia wielkowy-
miarowe jednostki przestawiano żura-

wiem na kolejne sekcje betonowania 
o wysokości 3,05 m.

Na długości ok. 40 m zapora jest 
wyposażona w przelew. W tym obsza-
rze korona zapory jest wspornikowo 
wysunięta w stronę doliny o 6,34 m. 
Wysokie obciążenia od wykonywanych 
przelewów wspornikowych przenosiły 
zamontowane poziomo, połączone ze 
sobą kozły oporowe SB. Utworzyły 
one poziom pośredni, który jednocze-
śnie pełnił funkcję przestronnej platfor-
my roboczej i nośnego podłoża dla 

wież podporowych MULTIPROP. Jed-
nostki deskowania przestawnego na 
bazie systemu SCS umożliwiały prze-
noszenie obciążeń podczas deskowa-
nia jednostronnego, a wsporniki pomo-
stów można było elastycznie dopaso-
wywać do skomplikowanej geometrii.
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Budowle hydrotechniczneElektrownia szczytowo-pompowa Nant de Drance, 
Martigny, Szwajcaria
Modułowe rozwiązanie deskowań dla rozległego 
podziemnego placu budowy

Wykonawca
Konsorcjum GMI (Groupement Marti Implenia), Marti Tunnelbau AG i Implenia Bau AG
Współpraca projektowa
PERI AG Szwajcaria, Ohringen i MCE GmbH, Eschenz

Elektrownia szczytowo-pompowa Nant de Drance może w ciągu kilku minut uruchomić turbinę i zmienić 
tryb pracy z pompowania na produkcję energii elektrycznej. Na potrzeby budowy, firmy PERI i MCE dostar-
czyły przemyślane rozwiązanie deskowań, a ponadto zapewniły wsparcie robót i montażu za pośrednic-
twem instruktora PERI.

Rozwiązanie PERI składało się z deskowania 
przejezdnego i deskowania ściennego, które 
wykorzystano do wykonania obydwu budowli 
usytuowanych w obszarze dopływu, posiadają-
cych żelbetowe stropy o grubości do 3 m. 

Wstępnie zmontowane elementy deskowania 
wykonane z milimetrową dokładnością umożli-
wiły uzyskanie płynnego przejścia od okrągłego 
do prostokątnego przekroju tunelu.

Ulrich Anschütz
Kierownik budowy

„Jestem pełen uznania dla szwajcarskiego 
zespołu PERI i MCE za dostarczenie tego 
wyjątkowego, idealnie dopasowanego roz-
wiązania deskowań. Przy prawie 300 m³ 
betonu na każdej sekcji betonowania 
odkształcenia były minimalne.“

Wykonanie podziemnej maszynow-
ni oraz dwóch budowli w obszarze 
dopływu wymagało przemyślanej 
koncepcji deskowań i fachowego 
wsparcia placu budowy.

Elektrownia szczytowo-pompowa Nant 
de Drance o mocy całkowitej 900 MW 
zostanie uruchomiona pod koniec 2018 
roku, po 10 latach budowy. Wznoszona 
jest na wysokości 1700 m n.p.m., mię-
dzy dwoma sztucznymi zbiornikami 
wodnymi: Emosson i Vieux Emosson. 
Większość obiektu znajduje się pod 
ziemią. W ramach realizacji z wnętrza 
góry wydobyto 1,7 mln m³ materiału 
skalnego, drążąc system tuneli i sztolni 
o łącznej długości 17 km.

Komora maszynowni, w której zostaną 
zainstalowane turbiny pompy, posiada 
194 m długości, 32 m szerokości oraz 
52 m wysokości i jest jedną z najwięk-
szych konstrukcji podziemnych w Euro-
pie. Przed wydrążeniem ostatniego 
odcinka wybetonowano sklepienie 
z ryglami do zakotwienia deskowania. 
PERI Szwajcaria, ściśle współpracując 
z MCE Engineering, zaprojektowało 
i dostarczyło modułowe rozwiązanie 
deskowania tunelowego. Tunel o szero-
kości 32 m i początkowej wysokości 

12,50 m podzielono na 18 sekcji beto-
nowania o długości 10 m. Możliwość 
hydraulicznego podnoszenia i opusz-
czania deskowania tunelowego wypo-
sażonego w elektryczny napęd jezdny 
przyczyniła się do szybkich cykli wyko-
nywania robót. Boczne rygle, służące 
do zakotwienia deskowania, betonowa-
no we wcześniejszym cyklu roboczym, 
również przy pomocy hydraulicznie 
obsługiwanego urządzenia przejezdne-
go PERI.

Istotnym elementem projektu było też 
wykonanie budowli w obszarze dopły-
wu przy górnym zbiorniku wodnym 
Vieux Emosson na wysokości 2200 m 
n.p.m. PERI dostarczyło wydajne roz-
wiązania deskowań tunelowych dla 
obydwu budowli oraz sztolni ciśnienio-
wych. Uwzględniono przy tym zmien-
ne nachylenie tunelu o spadku do 12%, 
a także przejście z okrągłego przekroju 
w prostokątny, jak również rozszerzają-
cy się niczym trąbka wylot tunelu. 
Ponadto, podczas budowy zarówno 
konstrukcji naziemnych, jak i podziem-
nych, do deskowania i betonowania 
ścian o wysokości do 14 m wykorzy-
stano deskowanie ramowe TRIO w 
połączeniu z kozłami oporowymi SB 
i wspornikami przestawnymi.
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Budowle hydrotechniczneElektrownia wodna na Dźwinie, Połock, Białoruś
Szczegółowo zaplanowane cykle robocze i zoptymalizowane 
wykorzystanie rozwiązań systemowych

PERI Białoruś opracowała kompleksowe rozwią-
zanie deskowań i rusztowań podporowych dla 
każdego etapu budowy.

Wykonawca
Minskpromstroj, Mińsk
Współpraca projektowa
PERI Białoruś, Mińsk

Masywne żelbetowe filary rozszerzają się przy 
głowicy. Systemy MULTIPROP i PERI UP nieza-
wodnie przenosiły wysokie obciążenia z dużej 
wysokości na podłoże.

PERI zaprojektowała i dostarczyła indywidualnie dopaso-
wane rozwiązania dla skomplikowanych geometrii 
budowli.

Przestrzenna konstrukcja deskowania tunelowego na bazie systemu VARIOKIT umożliwiała pre-
cyzyjne wykonanie przejścia między kwadratowym a okrągłym przekrojem odpływu.

Jurij Czerniak i Andrej Smouzh
Kierownicy budowy

„Wykorzystane na naszej budowie syste-
my VARIO, TRIO, MULTIPROP i PERI UP 
pozwoliły nam wykonać nawet najbar-
dziej wymagające konstrukcje betonowe 
w najwyższej jakości i jak najkrótszym 
czasie. Dziękujemy PERI za wieloletnią, 
partnerską współpracę.“

Budowa hydroelektrowni na stopniu 
wodnym Dźwiny wymagała rozle-
głych robót betonowych. Rozwiązanie 
deskowań i rusztowań bazowało na 
uniwersalnych urządzeniach syste-
mowych, szczegółowo opracowanym 
projekcie wykonawczym oraz kom-
petentnym wsparciu placu budowy.

Elektrownia wodna o mocy 22 MW, 
położona koło Połocka na północy Biało-
rusi, jest jedną z czterech planowanych 
elektrowni na Dźwinie. Na terenie 
o powierzchni 61 ha w ciągu sześciu lat
wbudowano 140 000 m³ betonu.Skom-
plikowany kształt budowli, charakteryzu-
jącej się masywnymi żelbetowymi kon-
strukcjami o wysokości do 29 m, był 
ogromnym wyzwaniem dla wszystkich 
uczestników projektu.

Podstawą przyjętego rozwiązania 
deskowań i rusztowań PERI były 
sprawdzone systemy deskowań ścien-
nych TRIO i VARIO, modułowe systemy 
podporowe MULTIPROP i PERI UP 
oraz pomosty CB i elementy systemo-
we VARIOKIT. Spełniały one wiele róż-
nych wymagań w poszczególnych 
fazach budowy i umożliwiały niezawod-
ne przenoszenie wysokich obciążeń, 
szczególnie podczas wykonywania 
wysuniętych wspornikowo elementów 
betonowych. Deskowanie przestrzen-
ne, skonstruowane specjalnie na 
potrzeby projektu, zapewniło precyzyj-
ne dochowanie wymiarów budowli 
w obszarze odpływu.

Szczegółowo opracowany przez PERI 
przebieg cykli roboczych pozwolił 

zoptymalizować wykorzystanie urzą-
dzeń systemowych. Dzięki temu zmini-
malizowano zapotrzebowanie materia-
łowe i koszty, jednocześnie zwiększa-
jąc wydajność wykonywanych robót. 
Płyty deskowania ściennego na przy-
kład można było najpierw wykorzystać 
do deskowania jednostronnego, 
następnie do deskowania dwustronne-
go ze ściągami, a na koniec jako desko-
wanie tunelowe. Z kolei elementy sys-
temowe deskowania tunelowego 
wykorzystano w systemie podporo-
wym do wykonania wspornikowo 
wysuniętych części filarów. Było to 
możliwe dzięki elastyczności i moduło-
wej konstrukcji systemów PERI, jak 
również wsparciu technicznemu spe-
cjalistów PERI w trakcie całej budowy.
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Budynki przemysłowe

wymagają użycia sprzętu budowlanego 
na etapie ich wznoszenia, modernizacji 
oraz utrzymania w sprawności instala-
cji przemysłowych.

Projektowanie oraz wykonywanie 
obiektów przemysłowych uzależnione 
jest od wymogów zarówno bieżących, 
jak i planowanych procesów produkcyj-
nych. Pierwszoplanową rolę odgrywają 
tutaj aspekty funkcjonalne i ekonomicz-
ne, natomiast wymagania architekto-
niczne mają drugorzędne znaczenie. 
Wykonawstwo wiąże się z reguły 
z wysokimi wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa pracy. Ponadto, przy 
jednoczesnym prowadzeniu robót 
stanu surowego oraz prac instalacyj-
nych potrzebna jest ścisła koordynacja 
procesów budowlanych. Gwarancję 
jakości i niezawodności zastosowanych 
urządzeń systemowych stanowią Świa-
dectwa dopuszczenia, Świadectwa 
badania typu oraz Dokumentacje tech-
niczne.
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Budynki przemysłoweInstalacja odpylania pieca hutniczego nr 9, 
ThyssenKrupp, Duisburg, Niemcy
PERI UP i VARIOKIT: dwa systemy, jeden moduł

Montażysta rusztowań
Intering GmbH, Oddział Rusztowań, Leuna
Współpraca projektowa
PERI Niemcy, Lipsk i Weissenhorn

Obciążenia od pięciu dodatkowych poziomów 
rusztowań zostały przeniesione na rusztowanie 
zewnętrzne poprzez pośredni ruszt nośny, skon-
struowany z bazowych elementów zestawu 
VARIOKIT. W ten sposób system PERI UP 
wykorzystano zarówno jako rusztowanie 
robocze, jak i podporowe.

Heiko Neie
Prace przygotowawcze

„Pracując z PERI UP Flex, zawsze 
mam do dyspozycji pasujący 
moduł i zapewnioną stuprocento-
wą kompatybilność z elementami 
innych systemów PERI. A inte-
gralne zabezpieczenie stalowych 
podestów świetnie wpisuje się 
w wysokie wymogi dotyczące 
bezpieczeństwa.“

W trakcie prowadzenia prac izola-
cyjnych konsekwentnie wysoki 
standard bezpieczeństwa PERI UP 
Flex i niemal nieograniczona możli-
wość łączenia z elementami syste-
mowymi VARIOKIT przekonały 
montażystów oraz użytkowników 
rusztowania do stosowania syste-
mów PERI.

ThyssenKrupp Steel Europe obsługuje 
w Duisburgu w sumie cztery własne 
piece hutnicze. W trakcie ostatnich 
kompleksowych prac modernizacyj-
nych piec hutniczy nr 9 został wyłączo-
ny z eksploatacji i dostosowany do 
aktualnych standardów technicznych. 
Również instalacja odpylania w hali 
odlewni musiała zostać ponownie 
zaizolowana. Technolodzy rusztowań 
PERI zaprojektowali na te potrzeby 
indywidualnie dopasowane rusztowa-
nie robocze na bazie dwóch kompaty-
bilnych systemów modułowych – 
PERI UP i VARIOKIT – opartych na 
jednolitym, metrycznym module.

Optymalne warunki do prowadzenia 
wszystkich robót izolacyjnych zagwa-
rantowało rusztowanie PERI UP Flex. 
Jego wysoka uniwersalność umożliwi-

ła swobodną regulację w module 
25 cm, a w rezultacie ciągłość platform 
roboczych. W związku z konsekwent-
nym zastosowaniem elementów syste-
mowych rusztowania, podesty nie 
posiadały szczelin ani miejsc grożących 
potknięciem. Również poręcze i blachy 
krawężnikowe poprowadzone zostały 
w sposób ciągły na całej długości. Bez-
pieczny i szybki dostęp do wszystkich 
poziomów zapewniły zintegrowane 
schodnie z aluminiowymi biegami 
o szerokości 75 cm.

Aby umożliwić dostęp do fragmentów 
instalacji znajdujących się nad płaskim 
dachem, nie mogącym przejmować 
obciążeń, konstrukcję rusztowania 
PERI UP ustawiono na ruszcie nośnym 
opartym na wysokości 12 m i zbudo-
wanym z dzierżawnych rygli stalowych 
zestawu inżynieryjnego VARIOKIT. 
Z uwagi na 12,5-centymetrowy moduł 
systemowy, zestaw VARIOKIT idealnie 
połączył się z PERI UP Flex. Bogaty 
asortyment rozwiązań standardowych 
zapewnił prowadzenie prac montażo-
wych z wykorzystaniem elementów 
systemowych – bez konieczności pra-
cochłonnego dopasowywania rur 
i łączników.
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Elektrownia Kozienice, Świerże Górne, Polska
Kombinacja systemów podporowych dla optymalnego 
przenoszenia obciążeń

Kombinacja rusztowań podporo-
wych PERI, dopasowana do skom-
plikowanej geometrii obiektu 
i przenosząca duże obciążenia, 
umożliwiła wydajne wykonywanie 
masywnych żelbetowych elemen-
tów konstrukcyjnych podczas roz-
budowy elektrowni.

Nowy blok 11 Elektrowni Kozienice ma 
moc 1 075 MW – tym samym jest on 
największym blokiem energetycznym 
opalanym węglem kamiennym w Euro-
pie, a przy tym jednym z najnowocze-
śniejszych na świecie. W ramach robót 
stanu surowego fundamentu maszy-
nowni należało wykonać masywne ele-
menty żelbetowe. Wymagało to prze-
niesienia wysokich obciążeń na dużej 

Elastyczność przy
modernizacji

Wraz z budową nowego bloku 11 zmo-
dernizowano istniejącą infrastrukturę 

wysokości, a ponadto spełnienia naj-
wyższych wymogów w zakresie bez-
pieczeństwa i jakości.

PERI Polska opracowało i dostarczyło 
kompleksowe rozwiązanie deskowań 
i rusztowań, idealnie dopasowane do 
napiętego harmonogramu robót i krót-
kich terminów. Szeroka gama syste-
mów podporowych pozwoliła zadesko-
wać i wykonać skomplikowaną żelbeto-
wą konstrukcję obiektu w ramach 
wyznaczonych wąskich tolerancji 
wymiarów – począwszy od płyty fun-
damentowej o grubości 5,50 m, przez 
masywne słupy i belki, aż po wyniesio-
ną na 20 m w górę płytę fundamentu 
turbozespołu o grubości 3,30 m. 

Generalny wykonawca / Wykonawca
Polimex-Mostostal S.A. / IDS-BUD S.A.
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

Generalny wykonawca / Roboty izolacyjne 
Instal Kraków S.A. / Kaefer SA, Połaniec
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

Rozwiązanie rusztowań podporowych, przenoszą-
cych wysokie obciążenia, bazowało na standardo-
wych systemach modułowych PERI: MULTI PROP, 
HD 200 i VARIOKIT. Za pomocą systemu ruszto-
wań modułowych PERI UP stworzono wymagane 
środki dostępu.

Modułowe systemy podporowe można było 
dopasować do skomplikowanej geometrii 
budowli.

Sławomir Bogucki
Kierownik robót

Marcin Tymiński
Kierownik budowy

„Krótki czas realizacji konstrukcji żelbetowej 
budynku maszynowni był jednym z głównych 
kryteriów realizacji inwestycji. Było to możliwe 
dzięki dużemu zaangażowaniu, profesjonalnej 
obsłudze i dostępności sprzętu ze strony PERI. 
Na uznanie zasługuje kreatywny i pomocny 
zespół projektowy, jak również zorganizowany 
dział logistyczny.“

„Projekt, który realizujemy z wykorzystaniem 
rusztowań PERI UP, wymaga dużego zaanga-
żowania działu projektowego, logistycznego 
oraz doświadczonej kadry monterskiej. Firma 
PERI Polska w każdym z tych elementów sta-
nęła na wysokości zadania i potwierdziła po raz 
kolejny, że wybór odpowiedniego dostawcy 
rusztowań gwarantuje sprawne zakończenie 
inwestycji.“

Kombinacja wież podporowych  
MULTIPROP, podpór wysokonośnych 
HD 200 i wysokonośnych wież podpo-
rowych VARIOKIT sprawiła, że szcze-
gółowo opracowane rozwiązanie rusz-
towań podporowych optymalnie speł-
niło zróżnicowane wymagania projektu. 
Dzięki zastosowaniu standardowych 
systemów i łączników można było 
skrócić czas montażu, natomiast 
dostępność materiału w parkach dzier-
żawnych PERI zapewniła jego szybką 
dostawę i wysoką opłacalność.

Elektrowni Kozienice. Bloki 1 – 8 wypo-
sażono w nowy system odsiarczania 
spalin. Podczas wykonywania izolacji, 
do stworzenia bezpiecznych platform 
roboczych na wysokości do 30 m 

wykorzystano system rusztowań 
modułowych PERI UP Flex.
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Northwest Redwater Project (NWR), Edmonton, Kanada
Redukcja czasu i kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa

Szczegółowy projekt rusztowania w 3D oraz 
wczesne uzgodnienia między wszystkimi uczest-
nikami przedsięwzięcia przyczyniają się do popra-
wy bezpieczeństwa i wydajności wykonywanych 
robót. Ponadto PERI wspiera realizację projektu 
dzięki oprogramowaniu do zarządzania dużymi 
projektami oraz optymalizuje proces projektowa-
nia i montażu rusztowań.

Dopasowane pod kątem projektu rozwiązania 
rusztowań przemysłowych PERI UP przyspieszają 
wykonywanie robót i poprawiają bezpieczeństwo 
na placu budowy.

Bezpieczne platformy robocze: konsekwentne 
użycie elementów systemowych nie tylko przy-
spiesza montaż rusztowań. Podesty systemowe 
zakrywają całą powierzchnię rusztowania, więc 
kompensacje luk za pomocą drewnianych desek 
nie są potrzebne, co eliminuje ryzyko potknięcia 
podczas korzystania z platform.

Zintegrowane schodnie zapewniają wygodny  
i szybki dostęp do wszystkich poziomów  
rusztowania.

Oprócz zalet, jakie system PERI UP oferuje 
w zakresie montażu i bezpieczeństwa, do redukcji 
czasu i kosztów realizacji projektu przyczynia się 
kompetentna obsługa projektu na budowie.

Kyle Morden
Kierownik budowy

„Istnieje szereg wyzwań w sek-
torze przemysłowym. Najbardziej 
liczy się czas, oczywiście 
z uwzględnieniem kosztów. 
Rusztowanie systemowe PERI 
UP pozwala nam zmniejszyć 
nakład pracy zazwyczaj związanej 
z montażem rusztowań. Współ-
praca z inżynierami PERI i ich 
wsparcie są znakomite. Dzięki 
temu mamy gwarancję wydajno-
ści i efektywności w projekcie – 
czyli znajdujemy się na absolutnie 
właściwej drodze.“

Generalny wykonawca
Fluor Canada Ltd.
Współpraca projektowa
PERI Kanada i PERI USA

Podczas budowy kanadyjskiego 
zakładu przemysłowego system 
rusztowań PERI UP oraz wczesne 
włączenie projektowania 3D przy-
czyniają się do redukcji czasu i kosz-
tów realizacji oraz poprawy bezpie-
czeństwa na placu budowy.

Na północny wschód od Edmonton 
w prowincji Alberta powstaje najno-
wocześniejsza na świecie rafineria ropy 
naftowej pozyskiwanej z piasków 
bitumicznych. Rafineria będzie wytwa-
rzać 150 000 baryłek ropy dziennie, 
czyli prawie 2,5 mln litrów. Od 2013 roku 
na terenie o powierzchni 2 km2 powstają 
kolejne obiekty zakładu. Jesienią 2017 
roku planowane jest uruchomienie 
pierwszego z trzech etapów inwestycji.

Na potrzeby realizacji projektu amery-
kańscy specjaliści z PERI projektują 
i dostarczają rozwiązania rusztowań 
przemysłowych, a także dbają o termi-
nowe udostępnianie odpowiednio 
dużych ilości materiału. Codziennie 
w użyciu jest 1 500 t rusztowań, 
a w okresach szczytowego zapotrzebo-
wania na budowie pracuje ok. 1 500 
osób. Bezpieczeństwo ma najwyższy 
priorytet – jednym z kluczowych celów 
wszystkich uczestników projektu jest 
osiągnięcie 1 mln roboczogodzin bez 
jakiegokolwiek wypadku.

System PERI UP oferuje szereg zalet 
związanych z montażem i użytkowa-
niem rusztowania. Dzięki metrycznej, 
idealnie dopasowanej siatce konstruk-

cyjnej można systematycznie obudo-
wywać wszystkie obiekty rafinerii 
w module co 25 cm, bez konieczności 
montowania łączników rurowych, two-
rząc bezpieczne platformy robocze. 
Ponadto szczegółowy projekt ruszto-
wania w 3D, stworzony na miejscu 
w PERI CAD, pozwala z wyprzedze-
niem omawiać rozwiązania ze wszyst-
kimi uczestnikami projektu. Umożliwia 
to wczesną identyfikację ewentualnych 
problemów i optymalizację rusztowań 
roboczych do dalszych zadań. Dzięki 
temu unika się improwizacji w fazie 
montażu rusztowań, co przyspiesza 
wykonywanie robót i zapewnia załodze 
maksimum bezpieczeństwa.

Budynki przemysłowe
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Elektrownia Eemshaven, Holandia
Wysoki poziom bezpieczeństwa montażu 
i użytkowania rusztowań

Budynki przemysłowe

Daniel Kuceł
Kierownik budowy

„Współpraca z PERI okazała się wyjątkowo zadowalająca, zarówno dla firmy Bilfinger, 
jak i dla naszych zleceniodawców. Terminy zostały dotrzymane niezależnie od okoliczno-
ści. PERI UP oznacza dla mnie jakość i ergonomię, ponieważ rusztowanie PERI UP może 
zostać optymalnie dopasowane do potrzeb realizacji prac izolacyjnych.”

Podczas robót montażowych zwią
zanych z budową nowej elektrowni 
rusztowanie PERI UP potwierdziło 
swoje wyjątkowe możliwości w 
zakresie dopasowania do istniejącej 
konstrukcji, zaś utworzone platfor
my robocze spełniły rygorystyczne 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowania z poręczą 
wyprzedzającą gwarantował wyma
gany wysoki poziom bezpieczeń
stwa robót.

Elektrownia Eemshaven o mocy 
1600 MW charakteryzuje się wysoką 

wydajnością. Opalana węglem kamien-
nym oraz biomasą, wyposażona jest w 
nowoczesną technologię oczyszczania 
i filtrowania spalin. Odgrywa istotną 
rolę w bezpieczeństwie energetycz-
nym Holandii, gdyż jej produkcja unie-
zależniona jest od warunków atmosfe-
rycznych, w przeciwieństwie do elek-
trowni wiatrowych i słonecznych.

Każdy z dwóch elektrofiltrów do odsiar-
czania spalin ma długość 64 m i wyso-
kość 35 m. Utworzone z systemowych 
rusztowań modułowych PERI UP plat-
formy robocze zapewniły bezpieczeń-
stwo wykonywanych robót spawalni-
czych i izolacyjnych zgodnie z obowią-
zującym wysokim standardem jakości. 
Rusztowanie robocze, zintegrowane 
z zewnętrznymi biegami schodowymi 
o szerokości 75 cm, umożliwiło montaż
w sumie ośmiu kanałów wlotowych. 
Metryczny moduł siatki konstrukcyjnej 
rusztowania pozwolił na optymalne 
dopasowanie do kształtu leja, wystają-
cego na odległość nawet 4,50 m od 
głównej części elektrofiltru. Rusztowa-

Inwestor
Essent, RWE Generation SE
Gen. wykonawca systemu oczyszczania spalin
Hitachi Power Europe GmbH, Duisburg
Roboty izolacyjne
Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o. o., 
Warszawa
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

nie musiało być częściowo podwieszo-
ne za pomocą systemowych elemen-
tów PERI UP. Montaż przebiegał nie-
zwykle bezpiecznie dzięki poręczy 
wyprzedzającej. Rozwiązanie PERI 
dopasowano do warunków na budowie 
i istniejącej konstrukcji stalowej z ciąga-
mi komunikacyjnymi.

Siatka konstrukcyjna PERI UP sprawdzi-
ła się doskonale podczas montażu rusz-
towania wokół elektrofiltru, dzięki 
czemu nie było konieczności stosowa-
nia skomplikowanych i czasochłonnych 
konstrukcji rurowo-złączkowych. Pola 
rusztowania można było kształtować 
niemal dowolnie, dzieląc je w poziomie 
i w pionie za pomocą systemowych ele-
mentów. Zastosowane w dolnej części 
3-metrowe pola rusztowaniowe zostały 
podzielone w części górnej lejów na 
trzy odcinki o szerokości odpowiednio 
75 cm, 150 cm i 75 cm. Dzięki temu 
przy użyciu minimalnej ilości materiału 
stworzono bezpieczne stanowiska 
pracy, zapewniające swobodny dostęp 
do konstrukcji.
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Elektrociepłownia Stanari, Doboj, Bośnia i Hercegowina
Próba wytrzymałości deskowań i rusztowań

Wykonawca
DOO „MD-Perić Company”,  
Bijeljina (platforma skraplacza)
GP Gradip AD, Prnjavor (maszynownia)
Współpraca projektowa
PERI Simanovci, Serbia 
i PERI Weissenhorn, Niemcy

Wymiary turbozespołu w rzucie poziomym wyno-
szą 30,50 m x 12,00 m. Jego konstrukcję stano-
wią masywne ściany, podciągi oraz płyta górna. 
Płyta górna turbozespołu, licząca do 5,30 m 
wysokości, została podparta rusztowaniem 
modułowym PERI UP. W miejscach koncentracji 
obciążeń zagęszczono stojaki rusztowania podpo-
rowego, dopasowując układ do przenoszonych 
obciążeń.

Stalowa platforma, na której znajduje się chłodzony powietrzem skraplacz, znajduje się na wysokości 
26 m. Jest ona podparta 9 okrągłymi betonowymi filarami o średnicy zewnętrznej 3,60 m i grubości 
ścian wynoszącej 40 cm. Do budowy każdego filara użyto 12 pomostów CB 240, na których ustawio-
no specjalnie zaprojektowane elementy deskowania ściennego VARIO GT 24. Filary, włącznie z głowi-
cami, podzielono na 9 sekcji betonowania o wysokości 3,00 m. Schodnia PERI UP zapewniała bez-
pieczny dostęp do obszaru roboczego.

Luka Popržen i Miroslav Usorac
Kierownicy kontraktu

„PERI opracowało dla nas bezpieczne 
i szybkie rozwiązanie deskowań. Pro-
jekt technologiczny z doskonałymi 
rysunkami montażowymi, a także 
łatwe zastosowanie i wysoka nośność 
systemów znakomicie przyczyniły się 
do wydajnego wykonywania często 
skomplikowanych robót deskowanio-
wych i betoniarskich. Począwszy od 
fazy planowania i obliczeń statycznych 
aż po stałe wsparcie projektu na etapie 
budowy, PERI dowiodło wysokiej jako-
ści swoich usług.“

Na potrzeby realizacji elektrowni 
o mocy 300 MW PERI zaoferowało
kompleksowe, dopasowane do 
wymagań projektu rozwiązanie, 
składające się z deskowania, rusz
towania podporowego oraz doradz
twa technicznego. Inżynierowie 
PERI stale wspierali proces realiza
cji budowy na miejscu, a tym 
samym przyczynili się do dotrzyma
nia napiętego harmonogramu dzię
ki terminowym dostawom materia
łu, szczegółowym rysunkom tech
nicznym i obliczeniom statycznym.

Elektrownia węglowa Stanari wytwa-
rza rocznie ok. 2 mln MWh prądu. Unij-
ne normy dotyczące ochrony środowi-
ska są spełnione poprzez stałe oczysz-

czanie spalin włącznie z odsiarczaniem 
i odpylaniem. Przy budowie elektrowni 
pracowało ok. 3000 osób przez ok. 45 
miesięcy. Próbny rozruch odbył się pod 
koniec 2015 r.

PERI zaprojektowało i dostarczyło sys-
temy deskowań i rusztowań dla dwóch 
części obiektu – deskowanie przestaw-
ne do wykonania 9 filarów stalowej 
platformy skraplacza oraz kombinację 
stabilnego rusztowania podporowego 
ze skomplikowanym deskowaniem 
stropowym dla płyty górnej turbo-
zespołu. Masywne i ciężkie elementy 
konstrukcyjne, a także duża wysokość 
stawiały przed wykonawcą szczególne 
wymagania. W dostarczonym rozwią-
zaniu należało uwzględnić bardzo 
wysokie obciążenia, maksymalną uni-
wersalność zastosowania oraz możli-
wość udostępnienia dużych ilości 
materiału w jak najkrótszym czasie. 
Ponadto konstrukcja deskowań i rusz-
towań dla elektrowni wymagała indy-
widualnego zaprojektowania i zwymia-
rowania.

Konstrukcja turbozespołu charakteryzuje 
się imponującymi wymiarami – wzno-
szące się ku górze słupy mają przekroje 

do 1,40 m x 2,10 m, natomiast maksy-
malne wymiary podciągów wynoszą 
2,10 m x 5,30 m. Ponadto dla płyty 
górnej turbozespołu, mającej miejsca-
mi 5,30 m wysokości, konieczne było 
wykonanie łukowo wykończonych 
sklepień. Inżynierowie PERI stworzyli 
rusztowanie podporowe o wysokości 
11,60 m na bazie systemu modułowe-
go PERI UP. Dzięki temu można było 
w module co 25 cm optymalnie dopa-
sować odstępy między stojakami do 
obciążeń w różnych obszarach stropu. 
Wymaganą elastyczność przy wykony-
waniu płaskich obszarów płyt zapewni-
ło dźwigarowe deskowanie stropowe 
MULTIFLEX, natomiast na potrzeby 
konstrukcji łukowego sklepienia stwo-
rzono układ podporowy z dzierżawnych 
elementów systemowych zestawu 
VARIOKIT.
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Budowle modernizowane

to obiekty poddawane przebudowie 
lub renowacji z uwzględnieniem działań 
mających na celu zachowanie ich war-
tości historycznej, architektonicznej 
oraz użytkowej.

Inwestycje w uwspółcześnienie budyn-
ków zyskują coraz bardziej na znacze-
niu – począwszy od udoskonalenia sys-
temu zasilania w energię dla domu jed-
norodzinnego, poprzez modernizację 
budynków komunalnych, aż po rewalo-
ryzację terenu przemysłowego, który 
ma uzyskać nowe przeznaczenie. Kate-
goria ta obejmuje również wykonaw-
stwo tzw. „plomb” – obiektów wznoszo-
nych w luce pomiędzy istniejącymi 
budynkami w zwartej linii zabudowy, 
co wymaga niekiedy uwzględnienia zapi-
sów z ustawy o ochronie zabytków. Aby 
umożliwić szybki postęp robót na ogra-
niczonej przestrzeni, często bez użycia 
żurawia, zastosowane urządzenia 
powinny być lekkie i poręczne, z moż-
liwością ich ręcznego przestawiania. 
W takich przypadkach zastosowanie 
znajdują konstrukcje podporowe 
i pomosty robocze dostosowane 
do indywidualnych wymagań geo-
metrycznych i statycznych projektu.
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Hotel Le Royal, Luksemburg
Wspornikowa platforma z elementów systemowych do robót 
modernizacyjnych

Budowle modernizowane

Wygodny transport elementów konstrukcyjnych na 
zewnątrz budynku możliwy był dzięki szynom RCS 
i wózkom z systemu PERI UP.

Równolegle z rozbudową kondygnacji parterowej trwał generalny remont położonych 
wyżej 165 pokoi hotelowych, do którego wykorzystano wspornikowe platformy robocze 
z elementów systemowych PERI.

Wspornikowe platformy z elemen
tów systemowych przyspieszały 
kompleksowe roboty modernizacyj
ne w luksusowym luksemburskim 
hotelu. Indywidualnie dopasowane 
rozwiązanie bazowało na dwóch 
kompatybilnych systemach modu
łowych PERI: VARIOKIT i PERI UP.

Pięciogwiazdkowy Hotel Le Royal w 
centrum Luksemburga w 2015 r. pod-
dany został gruntownej modernizacji. 
W ciągu zaledwie 9 miesięcy przepro-
wadzono częściową rozbiórkę z zacho-
waniem fasady oraz generalny remont 
poszczególnych skrzydeł budynku. Cał-
kowicie opróżniono i doprowadzono do 
stanu surowego 165 pokoi. Bezpieczne 

i szybkie usuwanie gruzu, a także 
wielkoformatowych elementów ścian 
i stropów umożliwiały wspornikowe 
platformy robocze, rozmieszczone w 
sposób gwarantujący płynne prowadze-
nie prac. Ze względu na równoczesną 
rozbudowę kondygnacji parterowej 
ustawienie rusztowania od strony fasa-
dy hotelu oraz kotwienie do niej nie 
było możliwe.

Łącznie zaprojektowano i zmontowano 
8 platform roboczych bazujących na 
dwóch systemach modułowych PERI: 
VARIOKIT i PERI UP. Szyny wspinania 
RCS, wsunięte przez otwory okienne 
do wnętrza budynku, były podparte 
aluminiowymi podporami stropowymi 

MULTIPROP. Zewnętrzna, wsporniko-
wa część konstrukcji podporowej 
VARIOKIT została uzupełniona o ele-
menty rusztowania PERI UP w celu 
stworzenia odpowiednio zwymiarowa-
nych pomostów roboczych i materiało-
wych. Każda z platform posiadających 
6,25 m długości i 2,50 m szerokości 
spełniała dwie podstawowe funkcje: 
poziom pośredni pod prawym oknem 
mieścił kontener na gruz, natomiast 
materiał wielkoformatowy można było 
wysuwać przez lewe okno za pomocą 
podwieszonego do szyn RCS wózka.

Rozwiązanie PERI zostało dopasowane 
do wymagań projektu, tj. do geometrii 
i wymiarów budynku, a także zakłada-
nego obciążenia roboczego platform. 
Przy projektowaniu i montażu pomocna 
była jednolita siatka konstrukcyjna 
VARIOKIT i PERI UP z modułem 25 cm 
oraz standardowe łączniki. Dzięki 
wykorzystaniu wyłącznie dzierżawnych 
elementów systemowych można było 
zaoszczędzić czas i uzyskać korzyści 
ekonomiczne.

Thomas Bronquard
Kierownik robót

„Największą zaletą produktów PERI jest możliwość nie-
ograniczonego łączenia elementów konstrukcyjnych 
pochodzących z różnych systemów. Jest to szczególnie 
korzystne w przypadku skomplikowanych i nie typowych 
zadań budowlanych. Dzięki temu można tworzyć nieza-
wodne i bezpieczne rozwiązania z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych.“

Wykonawca
Soludec S.A., Differdange
Współpraca projektowa
PERI NV Belgia/Luksemburg, 
Londerzeel i PERI GmbH Niemcy, 
Weissenhorn
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Wiadukt autostradowy Hvězdonice, Czechy
Elastycznie dopasowane zabezpieczenie budowli 
na bazie zestawu inżynieryjnego

Budowle modernizowane

Rozwiązanie PERI, oparte na syste
mowych elementach VARIOKIT, 
pozwoliło tymczasowo podeprzeć 
grożącą zawaleniem konstrukcję 
wiaduktu. Dostępność sprzętu „od 
ręki” przyczyniła się do zoptymali
zowania nakładów materiału, robo
cizny i kosztów realizacji.

Autostrada D1 prowadzi z Pragi na 
wschód i biegnie przez Brno do Polski. 
Licząc 375 km, jest najdłuższą, ale też 
najstarszą autostradą w Czechach. Jej 
budowę rozpoczęto 75 lat temu, dlate-
go niektóre odcinki wymagały moderni-
zacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, do czasu wybudo-
wania nowego wiaduktu należało tym-
czasowo podeprzeć grożący zawale-

niem wiadukt położony 30 km na połu-
dniowy wschód od Pragi. Konstrukcję 
o długości 90 m wykonano w latach
70-tych w technologii prefabrykacji.

W celu zabezpieczenia budowli, czescy 
inżynierowie PERI opracowali koncep-
cję złożoną z 44 wysokonośnych wież 
podporowych VST na bazie zestawu 
inżynieryjnego VARIOKIT. System moż
na było elastycznie dopasować do geo-
metrii budowli i obciążeń w wyznaczo-
nych punktach podparcia, znajdujących 
się na wysokości do 11,30 m. Skoncen-
trowane obciążenia w obszarze bramki 
nad drogą krajową przenosiły wieże 
podporowe o zdwojonej nośności, uzy-
skanej dzięki zastosowaniu dodatko-
wych stojaków. Precyzyjna regulacja 

Wykonawca
Stavební firma Hobst, a.s., Zeleneč
Współpraca projektowa
PERI spol. s r.o., Jesenice u Prahy, Czechy

Wysoka nośność: wieże podporowe VST na bazie 
zestawu inżynieryjnego VARIOKIT mogą bezpiecz-
nie przenosić obciążenia wynoszące do 700 kN na 
stojak.

Skoncentrowane obciążenia: za pomocą dodatko-
wych stojaków można było dopasować nośność 
wież do zwiększonych lokalnie obciążeń w obsza-
rze bramki nad jezdnią.

Kompatybilność: system rusztowań PERI UP 
zapewnił bezpieczny dostęp do konstrukcji i przy-
spieszył montaż elementów VARIOKIT.

Elastyczność: nadstawiane stojaki, dwa elementy kompensacyj-
ne i trzpienie z głowicą pozwoliły na bezstopniowe dopasowanie 
wież podporowych do każdej wysokości.

trzpieni z głowicą i aktywacja pracy 
podpór odbywała się za pomocą prze-
nośnych jednostek hydraulicznych, 
a wartość naprężeń w podporach stale 
monitorowano.

Dostępność systemu VARIOKIT 
w parku dzierżawnym PERI pozwoliła 
zoptymalizować koszty i czas realizacji. 
Dzierżawa elementów systemowych 
rusztowania stanowiła korzystne roz-
wiązanie, a potrzebny materiał mógł 
być szybko dostarczony na plac budo-
wy. Do dalszej oszczędności czasu 
przyczynił się łatwy montaż wież VST 
za pomocą standardowych łączników 
w postaci sworzni pasowanych. Ponad-
to załoga budowy otrzymała wsparcie 
doświadczonego instruktora PERI.

Jakub Synek
Kierownik budowy

„Wysokonośne wieże podporowe VARIOKIT 
pozwoliły nam na szybką i dokładną regulację 
wysokości zgodnie z warunkami na placu 
budowy. Dzięki hydraulicznemu mechanizmowi 
naprężania trzpienia z głowicą aktywacja pracy 
podpór też była niezwykle prosta.“

90,10
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Modernizacja mostu w ciągu autostrady A12 w dolinie 
Innu, Radfeld/Tyrol, Austria
Droga wolna – prace modernizacyjne bez utrudnień w ruchu

Budowle modernizowane

Manfred Neuhauser
Kierownik budowy

„Na targach bauma 2013 znaleźliśmy u PERI rozwiązanie systemowe odpowiednie dla 
naszego przedsięwzięcia budowlanego. Wspólnie z inżynierami PERI opracowaliśmy 
dopasowaną do projektu koncepcję wózka VARIOKIT do kap gzymsowych i przejezdnego 
rusztowania wiszącego PERI UP. Dzięki tym urządzeniom, a także ich prostej obsłudze 
wszystkie zadania mogliśmy z łatwością zrealizować w wyznaczonym czasie.“

Podczas modernizacji mostu specjal
nie dopasowane do potrzeb projektu 
rozwiązanie systemowe PERI 
zapewniało niezakłócony przebieg 
robót. Przedsięwzięcie nie spowodo
wało praktycznie żadnych utrudnień 
w ruchu drogowym, a wykonawca 
z łatwością dotrzymał harmonogra
mu. Możliwość wydzierżawienia 
sprzętu i jego łatwa obsługa podnio
sły opłacalność projektu.

Autostrada A12, biegnąca doliną Innu 
od Kufstein do Innsbrucka, jest ważną 
europejską arterią komunikacyjną. Pod-
czas modernizacji i poszerzania ponad 
40-letniego mostu o długości 185 m, 
łączącego przeciwległe brzegi Innu, 
ruch samochodowy w obydwu kierun-
kach miał pozostać niezakłócony. Roz-
wiązanie deskowań i rusztowań PERI 
bazowało na dwóch uzupełniających się 
systemach modułowych – inżynieryj-
nym zestawie konstrukcyjnym VARIO-
KIT i systemie rusztowań PERI UP. 
Istotnym elementem kompleksowej 
obsługi PERI był projekt technologiczny 
oraz wsparcie inżyniera, gdyż niekom-
pletna dokumentacja obiektu wymaga-

ła maksymalnej elastyczności i zdolno-
ści dopasowywania – zarówno przy 
projektowaniu, montażu, jak i w trakcie 
użycia sprzętu. Do renowacji zewnętrz-
nej kapy gzymsowej od strony północ-
nej wykorzystano dwa wózki do kap 
gzymsowych VARIOKIT. Przemieszczały 
się one na rolkach od spodu wspornika 
mostu. Dzięki temu obiekt był normal-
nie użytkowany, gdy podczas kolejnych 
przejazdów wózka demontowano stary 
system odwadniający, rozbierano kapę 
gzymsową, odcinkami zadeskowywano 
i betonowano nową kapę, a potem 
montowano nowe rury odwadniające. 
Przejezdna platforma służyła równocze-
śnie do składowania i transportowania 
gruzu budowlanego.

Do modernizacji spodu mostu i wymia-
ny systemu odwadniającego w obsza-
rze wewnętrznych wsporników wyko-
rzystano przejezdne rusztowanie wiszą-
ce PERI UP. Rusztowanie zawieszono 
pomiędzy dwoma ustrojami nośnymi 
na ściągach DW 15, zamocowanych 
na górze do wózka złożonego z ele-
mentów systemowych VARIOKIT – 
poruszającego się pomiędzy barierka-
mi, bez konieczności zamykania drogi.

Wykonawca
Strabag AG, Direktion AF Verkehrswegebau Tirol/Vorarlberg, Innsbruck
Współpraca projektowa
PERI Nussdorf/Austria i PERI Weissenhorn/Niemcy

Wózek VARIOKIT, na którym za pomocą ściągów 
DW 15 zawieszono rusztowanie PERI UP, przeta-
czano pomiędzy barierkami drogowymi.

Modernizacja mostu o długości 185 m odbywała 
się z użyciem dwóch uzupełniających się wzajem-
nie systemów modułowych PERI – praktycznie 
bez ograniczeń w ruchu drogowym.

Jednostki wózków były zawieszone w całości od 
spodu wspornika mostu za pomocą szyn i zespo-
łów rolek, co zapewniało swobodny dostęp do 
ustroju nośnego.
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CA 

PERI Formwork Systems, Inc.
 www.peri.ca

MX 
PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.

 www.peri.com.mx

PA 
PERI Panama Inc.

 www.peri.com.pa

US 
PERI Formwork Systems, Inc.

 www.peri-usa.com

AR 
PERI S.A.

 www.peri.com.ar

BR 
PERI Formas e Escoramentos Ltda.

 www.peribrasil.com.br

CL 
PERI Chile Ltda.

 www.peri.cl

CO 
PERI S.A.S.

 www.peri.com.co

PE 
PERI Peruana S.A.C.

 www.peri.com.pe

 
AO 

Pericofragens, Lda.
 www.peri.pt

DZ 
S.A.R.L. PERI

 www.peri.dz

BW 
PERI (Proprietary) Limited

 www.peri.co.bw

EG 
Egypt Branch Office 

 www.peri.com.eg

MA 
PERI S.A.

 www.peri.ma

MZ 
PERI (Pty.) Ltd.

 www.peri.co.mz

NA 
PERI (Pty.) Ltd.

 www.peri.na

NG 
PERI Nigeria Ltd.

 www.peri.ng

TN 
PERI S.A.U.

 www.peri.es

TZ 
PERI Formwork and Scaffolding Ltd

 www.peritanzania.com

ZA 
PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd

 www.peri.co.za
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PERI (L.L.C.)
 www.perime.com

AZ 
PERI Repesentative Office

 www.peri.com.tr

HK 
PERI (Hong Kong) Limited

 www.perihk.com

ID 
PT Beton Perkasa Wijaksana

 www.betonperkasa.com

IL 
PERI F.E. Ltd. 

 www.peri.co.il

IN 
PERI (India) Pvt Ltd

 www.peri.in

IR 
PERI Persa. Ltd.

 www.peri.ir

JO 
PERI GmbH – Jordan

 www.peri.com

JP 
PERI Japan K.K.

 www.perijapan.jp

KR 
PERI (Korea) Ltd.

 www.perikorea.com

KW 
PERI Kuwait W.L.L.

 www.peri.com.kw

KZ 
TOO PERI Kazakhstan

 www.peri.kz

LB 
PERI Lebanon Sarl

 lebanon@peri.de

MY 
PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.

 www.perimalaysia.com

OM 
PERI (L.L.C.)

 www.perime.com

PH 
PERI-Asia Philippines, INC.

 www.peri.com.ph

QA 
PERI Qatar LLC

 www.peri.qa

SA 
PERI Saudi Arabia Ltd.

 www.peri.com.sa

SG 
PERI Asia Pte Ltd

 www.periasia.com

TM 
PERI Sanayi

 www.peri.com.tr

TH 
Peri (Thailand) Co., Ltd.

 www.peri.co.th

VN 
PERI ASIA PTE LTD

 www.peri.com.vn

 
AU 

PERI Australia Pty. Ltd.
 www.periaus.com.au

NZ 
PERI Australia Pty. Limited

 www.peri.co.nz

 
AL 

PERI Kalıp ve İskeleleri 
 www.peri.com.tr

AT 
PERI Ges.mbH

 www.peri.at

BA 
PERI oplate i skele d.o.o

 www.peri.com.hr

BE 
N.V. PERI S.A.

 www.peri.be

BG 
PERI Bulgaria EOOD

 www.peri.bg

BY 
IOOO PERI

 www.peri.by

CH 
PERI AG

 www.peri.ch

CZ 
PERI spol. S r.o.

 www.peri.cz

DE 
PERI GmbH

 www.peri.de

DK 
PERI Danmark A/S

 www.peri.dk

EE 
PERI AS

 www.peri.ee

ES 
PERI S.A.U.

 www.peri.es

FI 
PERI Suomi Ltd. Oy

 www.perisuomi.fi

FR 
PERI S.A.S.

 www.peri.fr

GB  
PERI Ltd.

 www.peri.ltd.uk

GR 
PERI Hellas Ltd.

 www.perihellas.gr

HR 
PERI oplate i skele d.o.o.

 www.peri.com.hr

HU 
PERI Kft.

 www.peri.hu

IR 
Siteserv Access & Formwork

 www.siteservaccess.ie

IS 
Armar ehf.

 www.armar.is

IT 
PERI S.p.A.

 www.peri.it

LT 
PERI UAB

 www.peri.lt

LU 
N.V. PERI S.A.

 www.peri.lu

LV 
PERI SIA

 www.peri-latvija.lv

NL 
PERI B.V.

 www.peri.nl

NO 
PERI Norge AS

 www.peri.no

PL 
PERI Polska Sp. z o.o.

 www.peri.com.pl

PT 
Pericofragens Lda.

 www.peri.pt

RO 
PERI România SRL

 www.peri.ro

RS 
PERI oplate d.o.o.

 www.peri.rs

RU 
OOO PERI

 www.peri.ru

SE 
PERI Sverige AB

 www.periform.se

SI 
PERI oplate i skele d.o.o

 www.peri.com.hr

SK 
PERI spol. s. r.o.

 www.peri.sk

TR 
PERI Sanayi ve Ticaret Ltd.

 www.peri.com.tr

UA 
TOW PERI

 www.peri.ua
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carbon neutral
natureOffice.com | DE-141-387293

print production

Uwagi:

Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać obowiązujących 
w poszczególnych krajach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjęcia w niniejszym Informatorze ilustrują chwilowy stan, występujący na 
konkretnych budowach. Dlatego szczegóły zabezpieczeń i zakotwień nie mogą 
być traktowane jako wzorcowe i ostateczne. Ocena ryzyka należy do wyko-
nawcy.

Zaprezentowane grafiki komputerowe należy rozumieć wyłącznie jako wizuali-
zacje systemów. W celu lepszego zrozumienia rysunki detali zostały częścio-
wo uproszczone. Systemy bezpieczeństwa, pominięte w niektórych przypad-
kach na tych rysunkach, muszą zostać zastosowane.

Zaprezentowane systemy lub elementy mogą nie być dostępne we wszyst-
kich krajach.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz dopusz-
czalnych obciążeń. Wszelkie odstępstwa lub zmiany wymagają oddzielnego 
sprawdzenia stanów granicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu techniki oraz pomyłki i błędy 
w druku są zastrzeżone.

© PERI GmbH

Nasz wkład w ochronę środowiska

Wszystkie istotne z punktu widzenia ochrony środo-
wiska emisje CO2, które powstały podczas produkcji 
Informatora technicznego PERI, zostały sklasyfikowa-
ne i w dalszym toku zbilansowane wg wytycznych 
„natureOffice” poprzez zakup ogólnie uznanych certy-
fikatów dotyczących ochrony klimatu, przy jednocze-
snym 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 dystrybuto-
rów aż po drukarnię, jest w całości certyfikowany.
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