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Prémium minőségű, hosszú élettartamú termék.

Kedvező ár-értékű, hosszú élettartamú termék.

Kedvező ár-értékű termék, rövidebb életciklussal.

Alacsony árfekvésű termék, kevés felhasználásra.

Tisztelt Partnerünk!

Jelen kiadványunkat azért alkottuk meg, hogy megkönnyítsük a zsaluzással kapcsolatos 
tájkozódási-, döntési-, valamint vásárlási folyamatokat, mindezt ötvözve a digitalizáció 
nyújtotta gyors, egyszerű, mégis kényelmes lehetőségeivel.

Termékeink minőségének gyors meghatározása érdekében bevezettük az alábbi minőségi 
mutató rendszert: 

A katalógusban feltüntetett termékek egy része 
elérhető webáruházunkban, melyek  megtekintéséhez, 
megvásárlásához nincs más dolga, mint telefonjával 
beolvasni az alábbi QR kódot.

Szakmai kérdése van? Esetleg nem találta meg, amit 
keresett? 

Keresse bizalommal ügyfélszolgálati tanácsadóinkat,
az ugyfelszolgalat@doka.com e-mail címen, illetve a 
+36 1 436 7380-as telefonszámon hétfőtől - 
csütörtökig 07:30 - 16:30, pénteken 07:30 - 13:50 
közötti időszakban.
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Zsaluhéjak
Háromrétegű héjak

3-SO héj

Méretek: 
• 150/50, 200/50, 250/50 cm, valamint egyéb speciális méretekben

Méretek: 
• 150/50, 200/50, 250/50 cm, valamint egyéb speciális méretekben

További információ
Cikkszám: 

• 186008000
• 186009000
• 186011000

Vastagság: 
• 21 mm

További információ
Cikkszám: 

• 186211000
• 186212000 

186213000
Vastagság: 

• 21 mm

3S basic héj

Tulajdonságok
Háromrétegű fenyő zsaluhéj, mindkét oldalon 130 g/m² 
melamingyanta bevonattal, diszperziós élvédelemmel. 
Megfelel az ÖNORM B 3023 szabvány előírásainak.

Tulajdonságok
Háromrétegű fenyő zsaluhéj, mindkét oldalon 130 g/m² 
melamingyanta bevonattal, diszperziós élvédelemmel. 
Megfelel az ÖNORM B 3023 szabvány előírásainak.

• Háromrétegű héjaink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg 

illetékes értékesítő kollégánkat.

Zsaluhéjak
Többrétegű filmbevonatos héjak

Nyír héj - DokaPly Birch

Méretek: 
• 250/125, 250/62.5, 300/150 cm

Méretek: 
• 200/50, 250/50, 250/125 cm  

Méretek: 
• EUCAplex: 250/125 cm
• EUCAplex Plus: 250/125, 250/62.5 cm

További információ
Cikkszám: 

• 185082000
• 185198000
• 185083000

Vastagság: 
• 21 mm

További információ
Cikkszám: 

• 185102000
• 185103000
• 185058000

Vastagság: 
• 21 mm

További információ
Cikkszám: 

• 185187000
• 185191000
• 185194000

Vastagság: 
• 21 mm

Nyár héj - DokaPly eco

Eukaliptusz héj - EUCAplex / EUCAplex Plus

Tulajdonságok
Északi nyír rétegelt lemez, mindkét oldalon 120 g/m² 
fenol filmbevonattal. A ragasztás megfelel az EN 314-2 
szabvány, 3-as használati kategória, illetve a BS 6566 
WBP követelményeinek. Akrilgyanta lakk élvédelemmel.

Tulajdonságok
Európai nyár rétegelt lemez, mindkét oldalon 120 g/m² 
fenol filmbevonattal. A ragasztás megfelel az EN 314-2 
szabvány, 3-as használati kategória követelményeinek. 
Akrilgyanta lakk élvédelemmel.

Tulajdonságok
EUCAplex: eukaliptusz rétegelt lemez, mindkét 
oldalon 130 g/m² fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk 
élvédelemmel.
EUCAplex Plus: eukaliptusz rétegelt lemez, mindkét 
oldalon 240 g/m² fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk 
élvédelemmel.

• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg 
illetékes értékesítő kollégánkat.
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Zsaluhéjak
Többrétegű szabható zsaluhéjak

Nyár héj - CUTplex basic 

Méretek: 
• 250/125 cm

Méretek: 
• 250/125 cm

További információ
Cikkszám: 

• 185253000
Vastagság: 

• 20 mm

További információ
Cikkszám: 

• 185061000
Vastagság: 

• 20 mm

Natúr fenyő héj - DokaPly natural

Tulajdonságok
Kínai nyár rétegelt lemez, mindkét oldalon 160 g/m2 fekete 
fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.

Tulajdonságok
Többrétegű fenyő zsaluhéj, bevonat és élvédelem 
nélkül. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 2-es 
használati kategória követelményeinek.

Zsaluhéjak
Zsaluhéjak fokozott igénybevételekhez

Xface héj

Méretek: 
• 302/202, 402/202, 502/202 cm

Méretek: 
• 325/145, 265/145 cm

További információ
Cikkszám: 

• 185076000
• 185050000
• 185077000

Vastagság: 
• 21 mm

További információ
Cikkszám: 

• 185070000
• 185071000

Vastagság: 
• 21 mm

Xlife műanyagbevonatos héj

Tulajdonságok
Minőségi északi nyír rétegelt lemez szálerősítésű 
műgyanta, illetve a hátoldalon 120 g/m² fenol 
filmbevonattal. Ragasztása megfelel az EN 314- 2 
szabvány, 3-as használati kategória, a DIN 68705 BFU 
100, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Kiváló 
minőségű 2-K lakk élvédelemmel.

Tulajdonságok
Északi nyír rétegelt lemez, mindkét oldalon polipropilén-
bevonattal, a betonnal érintkező felületen üvegszál-
erősítéssel. A ragasztás megfelel az EN 314-2, valamint 
DIN 6t8705 BFU 100 szabványoknak, 3-as használati 
kategória, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. 
Kiváló minőségű 2-K lakk élvédelemmel.

• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg 
illetékes értékesítő kollégánkat.

• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg 
illetékes értékesítő kollégánkat.
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Végerősítés tömör műanyag 
védelemmel. A fával együtt dolgozó 
műanyag lökhárítóként védi a fatartó 
végét a mechanikai sérülések ellen. 

Övtoldás ragasztott, fésűs illesztésű, 
az övnél erősebb kapcsolat. A fa minőségi 
átvizsgálása és a hibás részek eltávolítása 
után az öveket ezzel a megoldással toldjuk.

Bemarás a fatartó műanyag 
végén a fatartó tengelyét jelöli a 
pontos kitűzéshez.

Övek lassú növekedésű, kiváló 
minőségű osztrák illetve északi 
fából. A gyártáshoz csak a fa 
elhalt részét (geszt) használjuk, 
ezáltal a fatartó öve keményebb és 
tartósabb lesz.

Jelölések 50 cm-ként. 
Megkönnyítik a pontos, 
kontrollálható zsaluzást.

P jelű gerinc 22mm vastag, tömör, 
magas minőségű faforgácslapból készül. 
Nedvességnek ellenáll, mechanikai 
tulajdonságai kiválóak.

Rendszer lyukak fatartók toldásához, 
tartozékok elhelyezéséhez.

Lesarkított élek csökkentik a 
sérülésveszélyt a fatartó leesésekor.

Feliratok a fatartó gyártási információit 
jelölik. Fatartóink rendelhetők ügyfeleink 
logójával és cégnevének feliratával is.

Végerősítés műanyag szegeccsel 
(eco fatartó).

Fatartó
H20 top H20 eco

Fatartó
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Fatartók
H20 fatartók

H20 top P

Méretek: 
• 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

Méretek: 
• 1,25 / 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

Méretek: 
• 1,80 / 2,45 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,90 m

További információ
Végerősítés: 

• tömör 
műanyag

További információ
Végerősítés: 

• műanyag 
szegecs

További információ
Előny: 

• könnyű súly és 
kezelhetőség

H20 eco P

H20 basic P

Tulajdonságok
Alaktartó, tömör, műanyag végerősítésű fatartó. A 
gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből 
készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány 
követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 
8,0×20,0 cm.

Tulajdonságok
Alaktartó, műanyag szegecses végerősítéssel ellátott 
fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek 
fenyőből készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 
szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti 
méretek: 8,0×20,0 cm.

Tulajdonságok
Alaktartó, költséghatékony és extrém könnyű (4,9 kg/
fm) fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek 
fenyőből készülnek Az alapanyag megfelel az EN 13377 
szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti 
méretek: 8,0×20,0 cm. A fatartó gerincébe csavarozni 
vagy lyukat fúrni nem megengedett!

Fatartók
Speciális fatartók

I tec 20

Méretek: 
• 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

További információ
• tömör műanyag 

végerősítés
• műanyag 

bevonatú övek

Tulajdonságok
Alaktartó, tömör, műanyag végerősítésű fa- és műanyag 
kompozit fatartó. Az övek tömör fából készülnek, széles 
felületükön műanyag erősítéssel. A gerinc rétegelt 
lemezből készül. 
Megengedett maximális nyomaték: 9 kNm (H20: 5 kNm). 
Megengedett maximális nyíróerő: 20 kN (H20: 11 kN).

• Fatartóink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg 

illetékes értékesítő kollégánkat.

• Fatartóink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat vagy, a területileg 

illetékes értékesítő kollégánkat.
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Födémtámaszok

Eurex 20 top támasz

Kihúzási tartomány (súly): 
• 92-150 cm (8 kg), 148-250 cm (12,7 kg), 173-300 cm (14,3 kg), 198-350 cm (17,4 kg), 223-400 cm (21,6 kg), 

298-550 cm (32,3 kg), 383-700 cm (48 kg)

Kihúzási tartomány (súly): 
• 148-250 cm (11,5 kg), 173-300 cm (14,0 kg), 198-350 cm (16,9 kg), 223-400 cm (20,5 kg), 248-450 cm (24,1 kg), 

298-550 cm (32 kg)

Kihúzási tartomány (súly): 
• 175-300 cm (10,7 kg), 198-350 cm (13,3 kg)

További információ
Megfelelőség: 

• EN 1065 
szabvány

További információ
Megfelelőség: 

• EN 1065 
szabvány

További információ
Cikkszám: 

• 586290000
• 586291000

Felület: 
• horganyzott

Eurex 20 eco támasz

XN támasz

Tulajdonságok
EN1065 szabványnak megfelelő, kategóriájában 
egyedülállóan könnyű, ütésvédelemmel ellátott 
födémtámasz. A speciális menetemelkedésnek 
köszönhetően, terhelés alatt is könnyen lazítható, a 
lyukszámozás pedig gyorsítja a zsaluzás folyamatát. 
Terhelhetősége, bármely kihúzási tartományban 20 kN.

Tulajdonságok
EN1065 szabványnak megfelelő, kategóriájában 
egyedülállóan könnyű födémtámasz. A speciális 
menetemelkedésnek köszönhetően, terhelés alatt is 
könnyen lazítható, a lyukszámozás pedig gyorsítja a 
zsaluzás folyamatát. Terhelhetősége, bármely kihúzási 
tartományban 20 kN.

Tulajdonságok
Rendkívül könnyű, illetve könnyen állítható acél 
födémtámasz. Maximális terhelhetősége, minden 
kihúzási tartományban 20 kN (ÉMI - ATB 22/2016).

Födémtámaszok

• Födémtámaszaink igény szerint egyedi matricázással személyre szabhatók.
• További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg 

illetékes értékesítő kollégánkat.

Kétoldali lyukszámozás 
egyszerűsíti a magasság beállítását.

Speciális menetemelkedés 
könnyíti a kizsaluzást nagy terhek 
esetén is.

Ütésvédelem akadályozza meg 
az Eurex top födémtámasz külső 
csövének  sérülését.
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Födémzsalu tartozékok
Támasztóláb, fejek 

Támasztóláb top Gerendazsaluzó kaloda 20
További információ

Cikkszám: 
• 586155500

Felület: 
• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 586148000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 586294000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 586149000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 586174000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 584384000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 586170000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 586179000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 580470000
Felület: 

• horganyzott

Támasztóláb eco Gerendazsaluzó kaloda toldat 60 cm

H20 ejtőfej Védőkorlát 1,10 m

H20 villásfej

DF H20 rugós tartófej

Védőkorlát tartó S

Tulajdonságok
Robusztus, stabil és biztonságos ideiglenes 
megtámasztás födémtámaszokhoz professzionális 
rögzítési móddal. A horganyzott kivitel hosszú 
élettartamot biztosít.

Tulajdonságok
Segítség a gerendák és födémszélek professzionális 
zsaluzásához. Elhelyezése, rögzítése egyszerű és gyors. 
A profi rögzítés eredménye szép betonfelületek, illetve 
határozott élek. Toldat használatával megoldás lehet 60 
cm-es gerenda-, valamint födémszél magasságig.

Tulajdonságok
Könnyű, stabil és biztonságos ideiglenes megtámasztás 
födémtámaszokhoz. A horganyzott kivitel hosszú 
élettartamot biztosít.

Tulajdonságok
A 60 cm-es toldó kiváló megoldást nyújt, maximum 60 cm 
magas gerendákhoz és födémszélekhez.

Tulajdonságok
Födémtámaszba csatlakozó ejtőfej, amely egy 
kalapácsütéssel leengedhető, megkönnyítve így a 
kizsaluzást.

Tulajdonságok
A tartók egyszerű behelyezésével, becsavarozásával 
gyorsan szerelhető és egyszerűen rögzíthető a különböző 
betonfelületekhez, ezáltal maximális biztonságot nyújtva 
a magasban végzett munkavégzéséhez. A robusztus, 
tűzihorganyzott kivitelnek köszönhetően garantált a 
hosszú élettartam.

Tulajdonságok
Födémtámaszba csatlakozó villásfej. A kizsaluzás a 
födémtámasz leengedésével történik.

Tulajdonságok
A közbenső támaszok gyors, szegezés nélküli, 
anyagkímélő pozicionálását teszi lehetővé.

Tulajdonságok
Ékes rögzítéssel gyorsan és egyszerűen szerelhető 
födémzsaluzatokra, szabad födémszélekre, valamint 
állványokra. Használatát ajánljuk zuhanásveszélyes 
munkaterület leesés elleni védelméhez.

Födémzsalu tartozékok
További tartozékok
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Zsaluösszefogó 10-90 cm Light
További információ

Cikkszám: 
• 756000648

Felület: 
• horganyzott

Tulajdonságok
Használatával gyorsan, egyszerűen, ankerátkötés nélkül 
zsaluzhatunk talpgerendákat, sávalapokat. Keretes 
falzsaluval és hagyományos ácsolt zsaluzattal is kiválóan 
kombinálható.

Egyedi rendszerelemek

További információ
Cikkszám: 

• 756000648
Felület: 

• horganyzott

Villásfej light
Tulajdonságok

Födémtámaszba csatlakozó, csökkentett műszaki 
tartalmú villásfej. A kizsaluzás a födémtámasz 
leengedésével történik.

Vízzáró átkötések

Távtartó 20, 25, 30 cm

Távtartó FFC 20, 25, 30 cm

További információ
Cikkszám: 

• 581907000
• 581908000
• 581909000

Kialakítás: 
• kék kónuszos 

műanyag elem

További információ
Cikkszám: 

• 581843500
• 581844500
• 581845500

Kialakítás: 
• szivacsos, sár-

ga kónuszos 
műanyag elem

További információ
Cikkszám: 

• 581861000
Kialakítás: 

• kék kónuszos 
műanyag elem

További információ
Cikkszám: 

• 581860000
Kialakítás: 

• szivacsos, sár-
ga kónuszos 
műanyag elem

Cső végzáró 22 mm

Cső végzáró FFC 22 mm

Tulajdonságok
Kötött vastagságú (20/25/30 cm) falak vízzáró átkötésének 
kialakítására alkalmas műanyag ankervédő cső. Nincs 
szükség méretre vágásra.

Tulajdonságok
Kötött vastagságú (20/25/30 cm) falak vízzáró és 
látszóbeton átkötésének kialakítására alkalmas műanyag 
ankervédő cső. Nincs szükség méretre vágásra. A 
kónuszok végén szivacs tömítőgyűrű akadályozza meg a 
cementlé kifolyását.

Tulajdonságok
Igény szerinti vastagságú fal vízzáró átkötésének 
kialakítására alkalmas elem, amit a 22 mm-es méretre 
vágott műanyag cső végeire kell csatlakoztatni.

Tulajdonságok
Igény szerinti vastagságú fal vízzáró és látszóbeton 
átkötésének kialakítására alkalmas elem, amit a 22 mm-es 
méretre vágott műanyag cső végeire kell csatlakoztatni. 
ankervédő cső. Nincs szükség méretre vágásra. A 
kónuszok végén szivacs tömítőgyűrű akadályozza meg a 
cementlé kifolyását.
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Ankerek és tartozékok

Ankerrúd 15,0 mm (horganyzott)
További információ

Felület: 
• horganyzott

További információ
Felület: 

• kezeletlen

További információ
Cikkszám: 

• 581966000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 588183000
• 588466000

Felület: 
• horganyzott

Ankerrúd 15,0 mm (kezeletlen)

Szárnyas anya szorítólappal 15,0

Framax nyomólap 6/15 / Frami nyomólap 8/9

Tulajdonságok
Nagy teherbírása gyors és biztonságos betonozást tesz 
lehetővé. 

Tulajdonságok
Gyors, biztonságos és nagy teherbírású. 

Tulajdonságok
Flexibilis alátéttel egybeépített kötőelem ankerátkötéshez.

Tulajdonságok
Framax nyomólap 6/15 - alátét 15,0-s hatlapfejű anyához.

Frami nyomólap 8/9 - alátét 15,0-s hatlapfejű anyához.

További információ
Cikkszám: 

• 581961000
Felület: 

• horganyzott

Szárnyas anya 15,0
Tulajdonságok

Kötőelem ankerátkötésekhez, szorítólap nélkül.

Ankerek és tartozékok

Doka expressz anker 16x125mm
További információ

Cikkszám: 
• 588631000

Felület: 
• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 588633000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 581120000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 581691000
Felület: 

• kezeletlen

Doka feszítő spirál 16mm

Kőzetanker feszítő elem 15,0

Hegeszthető hüvely 15,0

Tulajdonságok
Visszanyerhető anker beállító támaszok rögzítéséhez. 
Kikötési pontként is alkalmazható.

Tulajdonságok
Elvesző feszítőrugó Doka expressz ankerhez. 

Tulajdonságok
Betonba történő utólagos függesztési vagy ankerezési 
pont kialakítására alkalmas elvesző elem.  Beépítéshez 
szükséges elemek: Kőzetanker beépítő cső, Ankerrúd-
kulcs, Előfeszítő berendezés.

Tulajdonságok
Ankerrudak hegeszthető felülethez való rögzítésére 
szolgáló elem.

További információ
Cikkszám: 

• 581964000
Felület: 

• horganyzott

Hatlapfejű anya 15,0
Tulajdonságok

Kötőelem ankerátkötésekhez, szorítólap nélkül.
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Ankerek és tartozékok
Leválasztószer és permetező

Összekötő anya 15,0 Doka-OptiX
További információ

Cikkszám: 
• 581981000

Felület: 
• kezeletlen

További információ
Cikkszám: 

• 581896000
Felület: 

• horganyzott

További információ
Cikkszám: 

• 581868000
• 581997000
• 581999000

Felület: 
• kezeletlen

Hídszegély anker 15,0

Véglemezes anker 15,0 Steelmaster permetező

Tulajdonságok
Ankerrudak erőátvitelt biztosító összekapcsolására. 

Tulajdonságok
Beépítendő elem függesztésekhez.

Tulajdonságok
Elvesző anker egyoldali rögzítéshez.

További információ
Cikkszám: 

• 581984000
Felület: 

• kezeletlen

Hullámosított ankerrúd 15,0
Tulajdonságok

Elvesző anker egyoldali rögzítéshez.

Leválasztószerek

További információ
Hatását kifejti: 

• 14 nap
Kiszerelés: 

• 20 / 210 l

További információ
Kiszerelés: 

• 5 / 25 / 200 l

További információ
Cikkszám: 

• 580914000
Előny: 

• könnyű súly és 
kezelhetőség

További információ
Cikkszám: 

• 756000358

Doka-Trenn

Doka leválasztó szer permetező

Tulajdonságok
Az OptiX termékcsalád tagjait a legmagasabb 
igényekhez igazítottuk, így látszóbeton felületekhez a 
legjobb választás. Felhordást követően, 30 perc múlva 
betonozásra kész, melyet követően a leválasztó hatás 
akár 14 napig tart. Vizes bázisú, így ideális nem nedvszívó 
(műanyag-, valamint filmbevonatos) zsaluhéjakhoz.

Tulajdonságok
Univerzális leválasztószer, minden zsaluzási feladathoz. 
Megfelelő felhordás mellett, 1 liter akár 40 m² felület 
permetezésére elegendő. Olaj bázisú, így ideális 
választás lehet nedvszívó (3-SO, 3S basic) zsaluhéjak 
használata esetén. Doka-Trenn leválasztószer vásárlása 
esetén környezetvédelmi termékdíj kerül felszámításra.

Tulajdonságok
Nagynyomású permetező Doka leválasztószerekhez, 
olajálló kivitel. 
Felépítés: sárgaréz szórófejű permetezőcső, sárgaréz 
szórófej markolat, sárgaréz belső szivattyú, rozsdamentes 
acél tartály. Alkatrészei cserélhetők. 
Önsúly: 4,35 kg. Max. töltési kapacitás: 5 liter. Max. 
nyomás: 6 bar.

Tulajdonságok
Nagynyomású permetező Doka leválasztószerekhez, 
olajálló kivitel. 
Felépítés: sárgaréz szórófejű permetezőcső, műanyag 
szórófej markolat, műanyag belső szivattyú, acél tartály. 
Alkatrészei cserélhetők. 
Önsúly: 4,20 kg. Max. töltési kapacitás: 5 liter. Max. 
nyomás: 6 bar.
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MyDoka ügyfélportál
Több mint 300 alkalmazási 
útmutató tölthető le a portálról.

A leggyakrabban használt myDoka funkciók:
• raktárkészletek áttekintése,
• szállítólevelek áttekintése,
• dokumentumcsere,
• projekt kontrolling, 
• alkalmazási útmutatók letöltése,
• építési napló.

A myDoka ügyfélportált világszerte minden  
nap 4500 ügyfél használja.

A Doka online raktárkészlet kezelő felülete 21  
országban és 20 nyelven érhető el.

Szolgáltatásaink
Első osztályú online ügyfélszolgálat

myDoka projektinformációs adatbázis

my

Szolgáltatásaink
Szoftverek, applikációk

Tipos - egyszerű tervezés
• A zsaluzás és a biztonság területén testre szabott megoldások segítik a költségoptimalizálást
• Teljeskörű zsalutervezés gyorsan és egyszerűen
• Precíz anyaglisták (összekötő elemekkel és tartozékokkal)
• Több, mint 40 000 kipróbált megoldás, nagyfokú biztonság pontos statikai tervezéssel
• Több ütemből/építési fázisból álló projektek gazdaságos tervezése
• Saját eszközpark optimális felhasználása
• Magyar nyelvű kezelőfelület
• 3D-s megjelenítési lehetőség
• Zsalutervezés kiegészítő program nélkül
• Igény szerint tréninget biztosítunk a betanuláshoz

DokaCAD - nagy teljesítmény
• A DokaCAD az egyszerű és a bonyolultabb projektek tervezésénél is rendkívül felhasználóbarát
• Az alkatrészek valós idejű mozgatása
• A tervezési eredmények háromdimenziós megjelenítése
• Integrált segédprogramok még az egyedi zsaluzási megoldásokhoz is 
• AutoCad program modulja
• Igény szerint tréninget biztosítunk a betanuláshoz

DokaTools - gyors segítség
• Fal- és födémzsaluk egyszerű alaprajzi tervezése
• Dokaflex födémzsalu optimalizálása és méretezése
• Frissbetonnyomás-kalkulátor a betonozási sebesség meghatározásához

Easy Formwork Planner (EFP) - mobil tervezés
• Gyors zsalutervezés mobilon (Android vagy iOS)
• Egyszerű zsalutervezés és -rendelés az építkezésen,
• 3D-s megjelenítés
• Gyors anyaglista a terven szereplő anyagokról
• A művezetők mostantól az EFP segítségével elkészíthetik saját professzionális zsaluzási terveiket. 
• Az elkészült terv PDF formátumban is megjeleníthető
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… hatalmas lépés építkezési 
projektjeinek.

Zsaluvásárlás gyorsan 
és egyszerűen. Regisztráljon webáruházunkba  

A regisztráció megkezdéséhez lépjen kapcsolatba Doka rendszergazdájával. A kapott egyéni regisztrációs kód 
segítségével létrehozhatja saját jelszavát. 

A regisztrációs kód felhasználását követően, azonnal körülnézhet webáruházunkban, és lehetősége lesz online vásárolni.

 � Keressen termékeket cikkszám alapján.
 � Keressen termékeket név alapján.

 � Válassza ki a megfelelő kategóriát.
 � A kategóriára kattintva megjeleníti a további termék- 
és műszaki adatokat.

Bejelentkezés a webáruházba 

Amint létrehozta biztonságos jelszavát, bejelentkezhet a webáruházba. A bejelentkezési felületet a képernyő jobb felső 
sarkában találja. Kattintás után két lehetőség jelenik meg („regisztráció” vagy „visszatérő online vásárló”). Adja meg 
e-mail címét és jelszavát. 

Figyelem! Elfelejtett jelszó esetén kattintson az „Elfelejtette a jelszavát?” hivatkozásra. Az új jelszó létrehozásának 
lépéseit e-mailben küldjük el Önnek.

A webáruház felfedezése  

A megtekinteni vagy megvásárolni kívánt termékek kiválasztására két lehetőség van. Ha tudja a cikkszámot vagy a 
termék nevét, adja meg a keresősávban. Miután elkezd gépelni, megjelenik egy legördülő menü, ahol kiválaszthatja 
a terméket. A menüpontokra kattintva szintén megkeresheti a terméket. A két lehetőséget az alábbi ábrák mutatják.

A zsaluzás szakértői.
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youtube.com/dokafacebook.com/MagyarDokaKft linkedin.com/company/doka twitter.com/doka_com instagram.com/magyardoka
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