
Specjaliści techniki deskowań

Deskowanie ramowe 
Framax eco 3,00m
Stalowy system ramowy przeznaczony do  
deskowania dużych powierzchni, obsługiwany przy  
pomocy dźwigu www.doka.pl



Stalowy system ramowy przeznaczony do deskowania dużych powierzchni, obsługiwany przy 
pomocy dźwigu

Deskowanie ramowe Framax eco wyróżnia wyjątkowa niezawodność i wysoka wydajność. Rozwiązanie to zapewnia optymalizację 
procesu deskowania i umożliwia skrócenie czasu montażu. 

Wysoka opłacalność
dzięki znakomitym właściwościom systemu

 � rama z ochronną powłoką proszkową
 � sklejka laminowana o grubości 21 mm przykręcona do 
ramy od tyłu 

 � pełna kompatybilność z systemem Framax Xlife

Rozwiązanie idealne do zastosowania  
w budownictwie mieszkaniowym
dzięki zastosowaniu praktycznych szerokości oraz optymalnej 
wysokości płyt 

 � system opracowany w szczególności z myślą o budynkach 
mieszkalnych o standardowej wysokości pięter od 2,8 do 
3,0 m

 � nowy element o wymiarach 0,5 x 3,0 m opracowany do 
deskowania narożników ścian pod kątem 90 stopni bez 
wstawek kompensacyjnych (w przypadku ścian o standar-
dowej grubości 200 mm)

 � element uniwersalny o wymiarach 0,9 x 3,0 m do  
deskowania słupów, narożników i ścian

Szybka praca i prosta obsługa
dzięki zoptymalizowanej logistyce na placu budowy

 � proste planowanie i montaż deskowania – z wykorzysta-
niem 6 szerokości płyt

 � krótszy czasu montażu ze względu na szerszy rozstaw 
ściągów (do 1,35 m)

 � skrócenie czas pracy dźwigu ze względu na uproszczone 
przestawianie elementów wielkowymiarowych do następ-
nych taktów montażu deskowania 

Kompleksowe bezpieczeństwo w miejscu 
pracy
ułatwione dzięki zastosowaniu standardowych rozwiązań BHP

 � bezpieczna komunikacja pionowa dzięki zastosowaniu 
systemu drabinek XS

 � pełne obarierowanie stanowiska pracy dzięki systemowi 
Xsafe plus

 � bezpieczna i łatwa obsługa deskowań dzięki praktycznym 
akcesoriom takim, jak wypory ukośne, urządzenia do 
podnoszenia i przestawiania, pręty montażowe

Podstawowe formaty paneli zostały zoptymalizowane pod kątem  
deskowania ścian budynków mieszkalnych. 

System Framax eco jest w pełni kompatybilny z systemem Framax Xlife 
dzięki zintegrowanemu systemowi ryglowania, rozmieszczeniu otworów 
ściągów oraz kształtowi ram. 

Doskonale zaprojektowane i niezawodne komponenty systemu ułatwiają 
bezpieczną pracę na placu budowy. 
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