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Новини Doka

 Найвища будівля Польщі

Cпроектована відомим архітектурним бюро 
Foster + Partners, 230-метрова башта Varso 
(повна висота із шпилем – 310 м) буде мати 
53 поверхи та стане найвищою будівлею у 
Польщі. Будівельні роботи розпочато восени 
2017 року. На верхньому рівні ця офісна 
споруда буде мати оглядовий майданчик, 
доступний для жителів міста та туристів. 
У проекті буде використано самопідйомну 
платформу та захисні екрани Doka, разом із 
перевіреними системами щитової опалубки.

Dokadek стартував у Чехії  

Високотехнологічна щитова опалубка перекриттів 
Dokadek, що забезпечує найвищі швидкість, 
зручність та безпеку, почала використовуватися 
на ринку Чеської Республіки. Перше ж 
застосування показало чудові результати – на 
площі 700 м2 опалубку було змонтовано менш 
ніж за півтори робочі зміни персоналом, який 
до цього не мав жодного досвіду роботи із 
подібними системами. Будівельники дуже 
задоволені безпекою монтажу та відсутністю 
окремої операції із вкладання опалубних плит.

Захисні екрани: 
прем’єра у Києві
Зведення висотних споруд вимагає підвищеного рівня безпеки, особливо 
коли роботи ведуться в історичній частині міста або посеред щільної 
забудови. Житловий комплекс AuRoom у Києві став першим проектом в 
Україні із застосуванням системи захисних екранів Doka Xclimb.

AuRoom – це комплекс бізнес-класу, що 
зводить у центрі столиці по вулиці Паньківська 
будівельна компанія Geos. Цей відомий 
забудовник вважає за належне, як фактор 
підвищення ефективності, використання 
прогресивних технологій у виробництві та 
завжди прагне вдосконалення. Спираючись на 
попередній досвід, отриманий під час візиту 
до центрального підприємства Doka у Австрії, 
та на детальну передпроектну пропозицію, 
розроблену Дока Україна, компанія зробила свій 
вибір на користь захисних екранів Xclimb.

Xclimb – це перевірена часом система опалубки 
для ядер висотних будівель, що рухається вгору 
самостійно або за допомогою крану. До складу 
системи входить додаткове обладнання, що 
забезпечує її використання в якості екранів. 
Екран може закривати до чотирьох робочих 

рівнів та додатково нести на собі необхідні 
платформи. Може також пристосовуватися до 
криволінійних або фасадів із нахилом. Існує 
декілька опцій дизайну зовнішньої огорожі 
– від звичайного (але не менш надійного) 
профільованого листа до спеціальних блоків із 
полікарбонату, що добре пропускають світло 
зовні. 

Захисні екрани Xclimb застосовані та 
використовуються зараз на багатьох відомих 
висотних будівлях у всьому світі. Система дуже 
проста в експлуатації, але для максимальної 
ефективності потребує кваліфікованого 
планування. Фахівцями Дока Україна виконані 
детальні схеми розташування екранів для ЖК 
AuRoom та докладні монтажні схеми. Досвідчені 
майстри та інженери компанії здійснюють 
технічну підтримку проекту на будмайданчику..
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Шановні партнери, колеги та друзі!

Цього року весь світ Doka святкує 
видатну подію – 150-річний ювілей 
концерну Umdasch Group, до складу 
якого вона входить. Невелике 
деревообробне підприємство 
зробило крок у XX століття, потім 
у XXI та зросло у всесвітньо відому 
компанію, що успішно працює на 
всіх континентах у 70 країнах світу. 
Звичайно ж, в успіху завжди є хоча 
б частинка вдачі. Але все інше – це 
розуміння та інтуїція, професійний 
рівень, плідна робота та порядність.

І люди, бо вони надихають нашу 
справу бути чимось більшим, ніж 
просто високотехнологічні опалубні 
системи. Сенс існування Doka – це 
постійно зростаючий попит на 
підвищення якості, технологічності 
та безпеки монолітного будівництва. 
Кожен наш крок уперед – це крок 
назустріч запитам із будмайданчиків. 

Розвиток технології, іншими словами 
– технічної культури, це не тільки 
зростання ефективності, це також 
повага до людей, що працюють 
на будівництві, до Замовників, до 
результату власної праці. Стимулом 
нашого розвитку є те, що Ви 
пишаєтеся власними об’єктами, що 
зростають Ваші можливості, що Ви 
надихаєте оточуючих робити наше 
середовище більш змістовним, 
гармонійним та досконалим

З побажанням успіхів,
Андрій Власов
Генеральний директор

Знакова споруда Австралії 

Як метелик елегантно піднімається вгору – саме 
це нагадує нова висотна будівля у Мельбурні. 
Проект Aurora – це люксовий 92-поверховий 
житловий комплекс висотою 271 м, що 
навіть буде мати власний прямий доступ до 
залізничної станції. Також будівля запропонує 
офіси та площі іншого призначення. Споруда 
зводиться із застосуванням двох незалежних 
самопідйомних платформ, що забезпечують 
4-денний цикл виконання робіт. Очікуване 
закінчення проекту – 2019 рік.

www.doka.ua

Захисні екрани Doka Xclimb

ДБН А.3.2-2-2009

Під час спорудження будівель 

і споруд каркасно-монолітним 

методом із використанням 

дрібноштучної (системної) опалубки 

робочі горизонти повинні бути 

огороджені інвентарною огорожею:

- понад 16 поверхів – вертикальними 

суцільними захисними 

огороджувальними системами.
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Створюючи майбутнє
5 континентів, 70 країн, 160 представництв та офісів, більше 6000 
співробітників в усьому світі. 150 років тому почалася історія концерну 
Umdasch. 60 років тому народився бренд Doka. 

Чи замислювався засновник 
деревообробного підприємства, 
розташованого у австрійському місті 
Амштеттен, Штефан Хопфервайзер, що його 
справа, розпочата у 1868 році, зробить крок 
не тільки у наступне, а й у XXI століття та 
зросте у всесвітньо відомий концерн?

Сьогодні ми не можемо знати цього напевно, 
але, схоже, компанія ставила собі амбітні 
завдання. Хопфервайзер заснував свою 
столярну справу у невеликому селі на північ 
від Амштеттен, де він народився. Але вже 
через рік він переніс бізнес у місто, і це 
істотно посприяло розвитку. У 1870 році 
почалося будівництво залізничної лінії 
Рудольфсбан. Для цього були потрібні 
майстерні та будинки, а місцева будівельна 
галузь змогла отримати прибуток. Пізніше 
залізниця розвивалася тут ще більше, і 
Амштеттен став крупним залізничним вузлом.

Вже у 1873 році підприємство 
Хопфервайзера було відзначено бронзовою 
медаллю на міжнародній виставці у Відні. 

А наприкінці XIX століття фірма постачала 
дерев’яні конструкції не тільки для звичайних 
будівельних проектів, а також для складних 
транспортних та інженерних споруд.

Народження Doka

Все насправді почалося із дерев’яних 
ящиків, які виготовляло підприємство 
Хопфервайзера. Точніше із дошок, з яких 
вони збиралися. У 1954 році неподалік 
від Амштеттен в місті Іббс-Персенбойг 
розпочалося будівництво великої 
електростанції на Дунаї, яке мало потребу у 
великій кількості таких дошок для опалубки. 
Теслярі на будмайданчику з’єдували їх разом, 
щоб отримати міцні плити великого формату. 
Але на місці це було незручно, витрачалося 
багато часу, і фірма Хопфервайзера змогла 
виграти контракт на виготовлення опалубних 
плит. Так народилася багатошарова плита 
для опалубки. Спочатку шари з’єднувалися за 
допомогою механічного кріплення, але потім 
почали використовувати склеювання. У свій 
час це буда революція у будівельній галузі.

Нове ім’я для виробництва опалубки виникло 
само собою: Doka – скорочення від 
DOnauKrAftwerk (назва проекту). Компанію “Doka 
Schalungs- und Gerüstungstechnik GmbH” було 
офіційно засновано у 1958 році. Йозеф Умдаш, 
голова фірми Hopferwieser, очікував справжнього 
будівельного буму, тому початок виробництва 
опалубних матеріалів був дуже доречний. Згодом 
на Дунаї було збудовано ще дев’ять 
електростанцій, у будівництві кожної було 
використано опалубні технології Doka.

Сталий розвиток

Вже у 1961 році було засновано першу дочірню 
компанію за межами Австрії – німецьку  
Deutsche Doka. Перше дочірнє підприємство у 
Східній Європі, Doka Угорщина, почало свою 
діяльність у 1991 році, а вже у 1999-му 
опалубні технології Doka з’явилися на ринку 
України. Наприкінці XX століття дочірні 
підприємства Doka працювали вже у 25 країнах 
світу. Тож часом найбільш активного 
міжнародного розвитку став саме початок XXI 
століття.

Одна з найбільш знакових подій у світі сучасних 
будівельних технологій сталася у листопаді 
2007 року. На 156-му рівні на відмітці 601 м 
було закінчено роботи із зведення монолітного 
залізобетонного каркасу найвищої споруди 
світу – башти Burj Khalifa (у той час Burj Dubai). 
Складний потужний каркас із надзвичайно 

великою кількістю вертикальних 
залізобетонних конструкцій було збудовано 
лише за два з половиною роки. Важливою 
складовою цього успіху було застосування 
самопідйомної опалубки Doka. У 2017 році Doka 
відзначила 40-річний ювілей свого досвіду у 
галузі систем опалубки такого типу, та самий 
на цей рік припала участь компанії у 1000-му 
проекті з використанням самопідйомної техніки 
Doka. Багатий досвід фахівців з опалубки 
також дуже поширений у світі в усіх інших 
галузях – від житлового та цивільного 
будівництва до складних інженерних споруд, 
об’єктів транспорту та енергетики.

Погляд у майбутнє

Але компанія не зупиняється на цьому. Окрім 
постійного вдосконалення саме опалубних 
систем, Doka глибоко вивчає будівельні 
процеси. Метою є розробка методики, 
технологій та обладнання для їх вдосконалення, 
для вирішення питань, які можуть постати у 
будівництві у найближчому майбутньому. Тому 
в останні роки до складу Doka увійшла 
голландська компанія B | A | S, що є відомим 
європейським фахівцем із дослідження 
властивостей будівельних матеріалів та 
конструкцій. А також започатковано компанію 
Doka Ventures, що аналізує найбільш 
інноваційні технології, методики та їх 
можливості для вдосконалення будівельних 
процесів. www.doka.ua

 Головне підприємсто Doka у 
Амштеттен. Фотo: Doka GmbH

 Будівництво електростанції на Дунаї, 1956 рік. Фотo: Doka GmbH

 Будівництво електростанції на Дунаї, 
1956 рік. Фотo: Doka GmbH

 Опорні риштування, що 
виготовлялися фірмою Хопфервайзера.
Фотo: Doka GmbH

 Будівництво електростанції на Дунаї, 
1956 рік. Фотo: Doka GmbH

 Засновник компанії Штефан 
Хопфервайзер. Фотo: Doka GmbH

 Підприємсто Хопфервайзера 
у Амштеттен. Фотo: Doka GmbH

150 лет Umdasch Group
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Понад дахами 
Манхеттену
Вражаючий уяву хмарочос Central Park Tower, будівництво якого 

здійснюється у Нью-Йорку, досягнувши висоти 472 м, стане найвищою 

житловою спорудою у світі. Самопідйомні платформи Doka є 

ідеальним, з точки зору технологічності та безпеки, рішенням для 

зведення настільки специфічного об’єкту.

Високий, ще вищий, найвищий – Central 
Park Tower перевершить за висотою ще 
один видатний хмарочос мегаполіса, 432 
Park Avenue (426 м), та стане другою, за цим 
показником, будівлею міста після центральної 
башти Всесвітнього торгового центру (541 
м). Завершити проект планується вже у 2020 
році.

Башта Central Park розташована у південно-
західному куті всесвітньо відомого парку 

Нью-Йорка, з неї відкриваються вражаючі 
панорами міста та околиць. По закінченні 
будівництва хмарочос запропонує 
111 500 м2 першокласної нерухомості, більшу 
частину якої складають житлові приміщення. 
Окрім вражаючої загальної висоти, Central 
Park Tower виділяє ще одна особливість 
– екстраординарні висоти торгівельних 
приміщень, розташованих у основі будівлі. 
Тому загальна кількість поверхів відносно 
невелика – лише 99.

 Найвища житлова споруда світу будується з південного боку Центрального парку Нью-Йорка.
Фото: Doka GmbH

 У проекті Central Park Tower Doka 
знов переконливо демонструє рівень 
свого досвіду, технологій та сервісу. 
Фото: Doka GmbH

 Просте обслуговування та швидкість роботи Super Climber SCP дозволяють персоналу приділяти більше 
часу іншим відповідальним процесам та операціям. Фото: Doka GmbH

Факти

Проект: Central Park Tower

Місцезнаходження: Манхеттен, Нью-Йорк

Тип споруди: Gilan Holding

Архітектура: Adrian Smith + Gordon Gill 

Architecture 

Девелопер: Extell Development 

Генпідрядник: Lend Lease

Будівельні роботи: Pinnacle Industries

Висота: 472 м

Поверхів: 99

Загальна корисна площа: 111 500 м2

Закінчення проекту: 2020

Системи Doka:
Ядро: автоматична самопідйомна 

платформа Super Climber SCP 

Фасад: автоматична самопідйомна 

опалубка Xclimb 60, платформи K, 

балково-ригельна опалубка Top 50, щитова 

опалубка Frami Xlife

Безпека: захисні екрани Xbright із 

платформами, система підйому опалубних 

столів TLS, сходинкові башти

Послуги Doka:
планування опалубних систем та 

комплексної концепції безпеки, технічний 

супровід проекту

Вимоги

Зведення хмарочосу висотою 

472 м в умовах щільної забудови, 

забезпечення високого рівня безпеки 

та високої швидкості виконання робіт.

Рішення

Застосування автоматичних 

самопідйомних платформ та опалубки

Швидке та безпечне бетонування

Складні монолітні залізобетонні конструкції, 
велика висота поверхів та технологічні 
особливості процесу зведення, коли ядро 
будівлі рухається вверх із випередженням, 
незалежно від бетонування перекриттів, стали 
найбільш відповідальними задачами, разом із 
забезпеченням дуже високого рівня безпеки.

Будівельна компанія Pinnacle Industries 
та фахівці з опалубки Doka є парнерами 
протягом довгого часу, тому підрядник 
впевнений, що з боку Doka питання безпеки 
вирішуються дуже надійно. Незалежна від 
крана опалубна система із платформами 
служить ідеальним рішенням для зведення 
складної висотної споруди. Самопідйомна 
платформа Super Climber SCP и самопідйомна 
система Xclimb 60 забезпечують ефективне 
бетонування ядра незалежно від улаштування 
монолітних залізобетонних перекриттів. За 
безпеку робіт на висоті відповідають захисні 
екрани Xclimb.

Просте обслуговування та швидкість роботи 
Super Climber SCP дозволяють персоналу 

приділяти більше часу іншим відповідальним 
процесам та операціям. Одним натиском 
кнопки уся платформа з опалубкою, запасом 
матеріалів, обладнанням, персоналом та 
стрілою бетононасоса піднімається на 
наступну секцію бетонування за один крок.

У цьому проекті Super Climber складається 
із чотирьох робочих рівнів, у тому числі 
– системи доступу на робочі місця та 
платформи для складування. Компанія 
Pinnacle Industries розробила цілу всебічну 
програму безпеки, встановлюючи цим новий 
рівень корпоративної культури охорони 
праці. Технічний досвід та знання Doka, 
високотехнологічні системи та всебічний 
сервіс також було враховано у рамках цієї 
програми.

Super Climber – чудовий приклад технологічно 
просунутої опалубочної системи: вона 
одночасно проста у використанні та 
забезпечує дуже високі швидкість, надійність 
та безпеку. У поєднанні із експертним 
технічним супроводом вищого рівня, вона 
приносить максимальний ефект за усіма 
основними показниками.
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13 600 м2 архітектурного 
бетону та… мотоцикли
Останнім часом у штаб-квартирі компанії KTM, всесвітньо відомого 
австрійського виробника мотоциклів, у Маттігхофені, окрім гуркоту 
мотоциклетних двигунів, було чути й будівельну техніку. На ділянці 
площею 9 500 м2 зводиться новий музей KTM, який має бути закінчений 
до кінця поточного року.

Швидкість, драйв та емоції, і все це 
лише на двох колесах. Першого погляду 
достатньо, щоб прискорився пульс буд-
якого шанувальника мотоциклів: музей, 
спроектований компаніями X Architekten 
та Hofbauer:Architect, втілює форми 
гоночних мотоциклетних трас. Також нічого 
звичайного та банального всередині. Тут 
навіть немає сходинок, за винятком тих, 
що ведуть до аварійних виходів – цього 
потребують правила безпеки. А доступ 
відвідувачів до всіх шести рівнів музею 
забезпечують пандуси. Архітектурний бетон 
став головною особливістю дизайну. Щоб 
відповідати високим вимогам архітекторів, 
будівельна компанія HABAU використала 

сучасну технологію контролю стану бетону 
Concremote у поєднанні із досвідом Doka у 
проектуванні опалубки для нестандартних 
проектів.

Doka виконує важку роботу будь-якого рівня

Всі плити перекриття мають нахил 4%, тому 
треба буквально просувати свою роботу уверх. 
Для виконання таких конструкцій та дотримання 
темпу роботи, якого вимагала загальна площа 
перекриттів 14 400 м2, підрядник обрав надійні 
столи Dokamatic. Один робочий без допомоги 
крану може переставляти опалубні блоки 
площею до 12,5 м2. Запроектований нахил 
був забезпечений висуванням телескопічних 

 Використовуючи систему 
моніторингу стану бетону 
Concremote, будівельники досягли 
рівномірного забарвлення та відтінку 
поверхні бетону. Фото: Doka GmbH

 Навіть у стані будівництва динамічний вигляд будівлі музею притягує око. Фото: recfex  Еліптична форма будівлі формується із застосуванням спеціально виготовлених блоків балково-
ригельної опалубки Top 50. Фото: recfex

www.doka.ua

опорних стійок на потрібну висоту. Також в 
цьому проекті стали в нагоді усі властивості 
сучасного візка для роботи із столами DoKart 
plus.

Стіни музею також криволінійні, тому Doka 
спроектувала спеціальне рішення, поєднавши 
щитову опалубку Framax та балково-ригельну 
систему Top 50. Еліптичні зовнішні стіни 
складалися із 12 секцій бетонування, та на 
кожній з них використовувалося декілька 
різних блоків Top 50. Як завжди, йшлося і про 
ефективність використання матеріалу, тому 
опалубка для чверті еліпсу, що відповідає 
приблизно 50 п. м, проектувалася так, щоб 
перегорнувши її можна було використовувати на 
протилежній ділянці еліпсу.

Архітектурний бетон? Виконано!

Унікальний характер музею KTM багато у 
чому залежить від вигляду стін та перекриттів. 
Фахівці з Doka добре знали, що бажана 
поверхня забезпечується використанням плит 
3-SO. Тому навіть на щитах Framax, а також, 
звичайно, на столах та блоках Top 50 було 
використано цю класичну плиту від Doka. 
Цей матеріал здатний перенести на поверхню 
бетона легку текстуру дерева, а також чітку сітку 
відбитків від горизонтально розташованих плит. 

Важливою задачею було отримання 
однакового за коліром та відтінком вигляду 
бетону, незалежно від погодних умов – роботи 
відбувалися і влітку і взимку. Дуже важливим 
є час зняття опалубки, тому що твердіння 
бетону залежить від температури. Рішення цієї 
задачі забезпечила система моніторингу стану 
бетону Concremote – інформація з датчиків 
обробляється у режимі реального часу, та 
відповідальній персонал будмайданчика 
має чітке розуміння, як у часі розвиваються 
температурні процеси та відбувається 
твердіння. Інформація про це відображається 
на спеціальному веб-порталі Concremote.

Вирішують know-how та досвід

Більше 3 300 м2 опалубки Doka 
використовується у цьому проекті. Але 
саме тут найважливішою складовою успіху 
став досвід фахівців Doka, втілений як у 
планування нестандартної опалубки так і 
у її виготовлення. Майстри-монтажники 
забезпечили досконалий технічний супровід 
на майданчику та сприяли підвищенню 
ефективності виконання робіт. Музей 
КТМ став яскравим прикладом того, як 
партнерство справжніх майстрів своєї справи 
забезпечує успішне виконання амбітних 
проектів.

Факти
Проект: Музей KTM

Місцезнаходження: Маттігхофен, Австрія

Будівельні роботи: HABAU Hoch- und 

Tiefbau

Власник проекту: Wohnbau-west 

Immobilienverwaltung GmbH

Архітектура: X Architekten | 

Hofbauer:Architect

Строк будівництва: 2015-2018

Площа архітектурного бетону: 

біля 13 600 м2

Системи Doka: опалубна плита 3-SO, 

балково-ригельна опалубка Top 50, щитова 

опалубка Framax Xlife, опорні риштування 

Staxo 100, столи Dokamatic, візок DoKart 

plus

Послуги Doka: моніторинг стану бетону 

Concremote, планування опалубки, шеф-

монтаж, збирання нестандартної опалубки
Вимоги

Зведення споруди складної 

геометричної форми із особливими 

вимогами до поверхні бетону на стінах 

та перекриттях.

Рішення

Виготовлення нестандартної опалубки, 

використання тришарової опалубної 

плити, контроль параметрів твердіння 

бетону.
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Новий аеропорт Стамбула
Після двох із половиною років будівництва, цього року частково 
відкривається новий аеропорт Стамбула. Для підвищення ефективності 
будівництва забудовник використовує надійні опалубні рішення 
Doka. Зокрема 30 000 рам опорних риштувань було застосовано на 
майданчику.

Новий грандіозний аеропорт, що має стати 
одним з найбільших у світі, зводиться у 35 
км на північ від Стамбула, на європейській 
стороні Босфору. Планується, що по 
закінченні будівництва у 2028 році, 
займаючи площу у 76,5 км2, він буде 
обслуговувати пасажиропотік у 150 млн. 
пасажирів на рік та стане справжнім 
транспортним центром регіону. Знаходячись 
у безпосередній близькості до Чорного 
моря, аеропорт буде мати власний доступ до 
порту. Деякі авіакомпанії вже мають наміри 
відкриття тут власних штаб-квартир.

Два діючі аеропорти Стамбулу – Ататюрк на 
європейській та Сабіха Гекчен на азіатській 
частинах протоки – вже дуже малі для 

зростаючого потоку пасажирів. Для того, 
щоб розширюватися, міжнародний аеропорт 
Ататюрк знаходиться занадто близько 
до міста, існуючий план передбачає його 
скоре закриття. Тому відкриття нового 
аеропорту є досить терміновим – перша 
фаза будівництва має закінчитися не пізніше 
лютого 2018. Три нових злітно-посадкові 
смуги та термінал забезпечать достатню 
пропускну здатність у 90 млн. пасажирів 
на рік.

Мікс технологічних систем 

Загальна будівельна площа цього мега-
проекту складає 2 млн. м2,тут одночасно 
діє до 80 кранів. Дві третини опалубного 

 Ефективне застосування опалубних технологій забезпечене досконалим сервісом планування та 
підтримки на будмайданчику з боку Дока Туреччина. Фото: Garabet Milosyan

 Спеціальний дизайн рамних 
опорних риштувань Doka забезпечує 
зменшення загальної кількості рам, 
необхідних для надійного підпирання 
конструкцій. Фото: Garabet Milosyan

 Опорні риштування Doka 
забезпечують сприйняття великих 
навантажень на значних висотах.
Фото: Garabet Milosyan

 Новий аеропорт Стамбула стане одним з найбільших у світі як за розміром, так і за пасажиропотоком Фото: Garabet Milosyan

обладнання для першої частини проекту 
постачали фахівці з опалубки Doka. Опалубні 
рішення базувалися на використанні рамної 
щитової опалубки Framax Xlife та Frami 
Xlife, балково-ригельної Top 50, опалубки 
на основі балок H20 eco та H20 top, що 
спирається на опорні риштування. Системи 
Doka було застосовано у всіх основних 
частинах проекту, включаючи злітно-
посадкові смуги, термінал, багаторівневі 
паркінги, готелі, очисні споруди.

Опорні риштування Doka здатні надійно 
нести високі навантаження на великій 
висоті. Ці властивості було використано 
для підпирання масивних балок на 
висоті 12 м, на які вкладаються збірні 
елементи перекриття. Окрім надійності та 
безпеки, ця система сприяла прискоренню 
усього процесу, оскільки опорні башти 
дуже швидко та зручно нарощуються 
у вертикальному напрямку. Загалом 
було використано 30 тис. рам опорних 
риштувань та 100 тис. пог. м дерев’яних 
балок Doka. Такою ж значною, як і ці цифри, 
була економія опалубного матеріалу – 
опорні риштування було спроектовано із 
максимальною оптимізацією кількості рам.

Для бетонування стін використано щитову 
рамну опалубку Frami Xlife, ця легка та 
зручна у застосуванні система є одночасно 
надійною та міцною. На великих ділянках 
застосовано щитову рамну систему Framax 
Xlife, яка забезпечує швидку роботу великими 
блоками. Загалом у користуванні було 
5 000 м2 щитової опалубки Doka. Колони 
бетонувалися за допомогою балково-
ригельної опалубки Top 50, блоки якої 
попередньо збиралися з урахуванням 
вимог майданчика. Для роботи з опалубкою 
та арматурою застосовано зручні робочі 
платформи Doka.

Швидше, але безпечніше

Високий рівень систем безпеки та захисту 
від Doka дуже став у нагоді для прискорення 
робочих процесів. Персонал швидко та 
зручно діставався робочих місць на опорних 
риштуваннях завдяки сходинковим баштам. 
По краях конструкцій було застосовано 
більше 4 км захисної огорожі XP. Безпека 
також починається із операцій з опалубкою, 
тому досвідчені майстри-монтажники Doka 
забезпечували постійну належну підтримку 
на майданчику.

Факти
Проект: Новий аеропорт Стамбула

Місцезнаходження: Стамбул, Туреччина

Будівельна компанія та оператор 

аеропорту: Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon 

консорциум 

Початок будівництва: 2015

Планове завершення: 2028, чотири фази; 

часткове відкриття – лютий 2018

Пасажиропотік: 150 млн. на рік (після 

повного завершення), 90 млн. у 2018

Вимоги

Зведення комплексу споруд одного 

з найбільших аеропортів світу у 

високому темпі та з високим рівнем 

безпеки. Завершення першої черги 

будівництва, що забезпечить більшу 

частину планового пасажиропотоку, 

за два з половиною роки.

Рішення

Застосування комплексу систем: 

щитова рамна опалубка вертикальних 

конструкцій, балково-ригельна 

опалубка індивідуального 

виготовлення для колон та пілонів, 

балкова опалубка горизонтальних 

конструкцій, опорні риштування, 

системи доступу на робочі рівні та 

захисні огорожі.

Системи Doka:

Опорні риштування, опалубні балки H20 

eco та H20 top, щитова рамна опалубка 

Frami Xlife та Framax Xlife, балково-ригельна 

опалубка Top 50, система огорожі XP, Doka 

сходинкові башти, робочі платформи Doka. 

Послуги Doka:

планування опалубних систем, майстри-

монтажники на будмайданчику



Надихаючи наступне 
покоління будувати
Як одна з провідних компаній у галузі опалубних технологій, Doka знов виступила генеральним 
спонсором змагань із бетонного будівництва, що відбулися у рамках 44-го міжнародного 
конкурсу молодих спеціалістів WorldSkills, який у жовтні 2017 року прийняла столиця 
Об'єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі.

Будівельна галузь потребує молодих фахівців, але їх пошук стає зростаючою проблемою 
у багатьох країнах. WorldSkills – це глобальна подія, метою якої є надихнути наступне покоління 
на розвиток кар'єри у різних сферах, серед яких технічна; конкурс пропагує захоплюючі 
можливості для молодих фахівців, у тому числі, й у будівельній галузі.

Тому для компанії Doka було честю надати все необхідне опалубне обладнання конкурсантам 
з семи країн, які протягом п’яти місяців тренувалися тільки заради того, щоб мати єдиний 
унікальний шанс перемогти. Цього року у конкурсі «Бетонні будівельні роботи» перемогли 
молоді інженери з опалубки з Австрії, що працюють у компанії Strabag. Друге місце посіла 
команда Німеччини, третє – хлопці з Бразилії.

«Компанія успішна настільки, наскільки досвідчені її працівники. Doka – це чудовий приклад 
компанії, чий успіх був можливий, у тому числі, завдяки скоординованим зусиллям команди 
справжніх професіоналів. Тому ми із задоволенням взяли на себе інтегруючу роль 
у черговому конкурсі WorldSkills, для того, щоб надихнути наступне покоління брати активну 
участь в успішній розбудові інфраструктури та міст майбутнього», - підкреслив Пітер Вогель, 
регіональний директор Doka.

Розвиваючись із 1946 року WorldSkills International є провідною організацією, яка сприяє 
професійному навчанню, розвитку кар'єри та міжнародному співробітництву. 
У чотириденному заході беруть участь більше 1500 конкурсантів, що демонструють свій 
професійний рівень більш ніж 200 тис. відвідувачам.
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Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
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www.doka.com

Дока Україна
просп. Героїв Сталінграда 20-а
04210 Київ
Україна
T +380 44 531-3893
F +380 44 413-6845
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 Світова мережа групи Doka:
160 офісів та сервісно-логістичних 
центрів у 70 країнах.

Фотографії з будмайданчиків не є 
вказівками по роботі з опалубкою 
та можуть не в повній мірі 
відображати дотримання правил 
техніки безпеки.
© Авторське право – Doka GmbH

www.facebook.com/dokaukr

www.youtube.com/doka

 У WorldSkills 2017 в Абу Дабі взяли участь 
фахівці з 77 країн, змагаючись у 46 різних 
категоріях. Copyright: BI Bau/ Analog Productions

 Для компанії Doka було честю надати все 
необхідне опалубне обладнання конкурсантам з 
семи країн, які взяли участь у конкурсі «Бетонні 
будівельні роботи». Copyright: BI Bau/ Analog 
Productions

 Doka намагається надихнути молодь та сприяє 
розвитку фахівців будівельної галузі.
Copyright: Фото: Doka GmbH


