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Partnereink, legyen szó együttműködésről, szak-
mai segítségnyújtásról, tanácsadásról, vagy akár 
oktatásról.

Nagy Attila
Ügyvezető | Magyar Doka Zsalutechnika Kft.

Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!

A Doka irányadó újdonságai ismét 
kijelölik a fejlődés útját a zsaluzatok 
területén. Egy-egy új zsalurendszer 
hozzájárulhat projektjeik sikeres és 
gazdaságos lebonyolításához, hiszen 
az innováció nem csak a zsalugyártók 
feladata. Továbbra is kiemelten fontos-
nak tartjuk a felhasznált készletek, il-
letve javításra szoruló elemek mennyi-
ségének csökkenését, éppúgy, mint a 
munkahelyi biztonságot, vagy akár a 
zsalumozgások pontos nyilvántartását.

Különleges munkabiztonságot igénylő 
esetekben a nemzetközi bérleti park 
teszi hozzáférhetővé, gazdaságosan 
bérelhetővé a modulállványokon kívül 
az olyan új innovatív rendszereket is, 
mint pl.: az Xclimb szélpajzs, a Do-
kadek födémzsalu, vagy XP korlát-
rendszer. 

A nagyobb szállítási távolság kisebb 
projekteknél a bérlet gátja lehet, de 
a korszerű eszközök használatának 
nem. Erre a piacra - a vásárlók részé-
re – újonnan is elérhető áron kapható 
termék változatok kerültek kifejlesz-
tésre a Frami eco elemektől az eco 
fatartókig.  Ugyanígy zsaluhéjból is 
bővítésre került a termékválasztékunk 
a prémium minőségen kívül, olcsóbb 
változattal.

Bérleti parkunk folyamatosan bővül, 
zömében új eszközökkel, s így a Fra-
max, Frami elemeink életkora is jelen-
tősen lecsökkent.

Számunkra mindig is fontos volt a munkatársak, 
vezetők szakértelme és motiváltsága, hiszen ez 
viszi folyamatosan előre a cégünket! A nehéz 
időket közösen, együttes erővel sikerült átvészel-
nünk, és bízva a jövőben, valamint az építőipar 
fellendülésében továbbra is számíthatnak ránk a 
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Doka hírek

 Kosciuszkó híd, New York City

A Kosciuszko híd a New York-i Brooklyn és Queens városrész 
között ível át. A pilonok külső oldalain Doka Top50 nagytáb-
lás falzsalu rendszert használtak, míg a belső mag Frami Xlife 
keretes falzsalu, és Framax kizsaluzó sarokelemek kombiná-
ciójával készült.

 Muskrat Falls, Kanada

Egy 824 megawattos vízerőmű épül a Churchill folyón, mint-
egy 30 km-re, nyugatra, a Happy Valley-Goose Bay-ben. A 
létesítmény egy erőműből, négy turbinából, három gátszerke-
zetből, hat árapasztó mólóból, elválasztófalakból és támfalak-
ból áll, északi és déli kiszolgáló egység a második legnagyobb 
létesítmény lesz ebben a régióban, amikor elkészül.

 Doka Oscar

Miután a legjobb filmeket is évről évre díjazzák, így az ameri-
kai kereskedelem, és ipar is megrendezte a saját gálaestjét. 
Az amerikai üzleti Oscar díjat egy rangos díjátadó ünnepség 
keretein belül adták át, azoknak az amerikai piacon tevékeny-
kedő vállalatoknak, melyek kiváló, kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. Idén, a hőn áhított díjat ’a leglátványosabb’ kate-
góriában az osztrák központtal rendelkező Doka-nak sikerült 
megszereznie.
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A kihívásokkal teli munkálatok során a kivitele-
zőnek két fő problémával kellett szembenéznie. 
Az egyik, hogy az építészek egy háromszög 
alakú épületet álmodtak meg – ami már önma-
gában különlegesnek számít, a másik pedig, 
hogy Törökországban a földrengések száma 
viszonylag magas, emiatt különleges statikai 
megoldásokra volt szükség. Éppen ezért az 
alacsonyabb szinteken a falak 1,5 m vastag-
ságúak, 100 m magasban már csak 1,1 m, a 
legfelső szinteken pedig 60 cm vastagságúra 
csökkentették a betonfalakat. A falak, valamint 
a padlózat is megerősített monolit betonból ké-
szült, így még stabilabb lesz az épület. A kivite-
lező éppen ezért az extra igényeket is kielégítő 
Doka SCP Super Climber önkúszó zsalurend-
szerét választotta.

A kivitelező, a különleges statikai megoldások 
miatt az SCP Super Climber önkúszó zsalu-
rendszerei, TOP 50 nagytáblás falzsaluzat, 
valamint XCLIMB 60 védőpajzs mellett döntött, 
melyek maximálisan eleget tesznek minden kí-
vánalomnak. A felhőkarcolók központi magjá-
nak gazdaságos és biztonságos elkészítéséhez 

fejlesztették ki az SCP Platformot, a bonyolult 
geometriájú szerkezetekhez a TOP 50 fatartós 
falzsalu a legideálisabb, a zsaluhéj típusa az 
igényeknek megfelelően választható, magas-
sága miatt pedig az XCLIMB 60 nyújt biztonsá-
gos munkavégzést.

Toronyházak központi magjának gazdaságos 
és biztonságos elkészítéséhez fejlesztették ki 
az SCP platformot. Az építkezés teljes felszere-
lése egy teljesen zárt munkaszinten tárolható, 
amely biztonságos, időjárás független munka-
végzést tesz lehetővé, akár nagy magasságok-
ban is. A betonozás után a teljes szint zsaluza-
ta hidraulikákkal helyezhető át szintről szintre, 
egy ütemben.

Az építkezéseken nagy segítséget nyújtanak a 
Doka betanító szakemberei, továbbá az ösz-
szeszerelési útmutatók is. A műszaki terveket 
a Competence Center Toronyházban, a Doka 
osztrák központjában készítették az amstetteni 
szakértők, szorosan együttműködve a törökor-
szági Doka mérnökeivel.

Skyland office tower
A törökországi projekt szlogenje: ‘All-in-One at the heart of Istanbul”, ami ma-
gyarul annyit jelent, hogy ‘Minden egyben, Istanbul szívében”. A jelige rendkívül 
találó, ugyanis a három épületből álló Skyland Office Tower, az építkezések befejezése 
után, a tervek szerint Törökország legmagasabb épülete lesz a maga 284 méteres magas-
ságával, illetve minden igényt kielégít, amit egy 21. századi város megkövetel: irodaház, 
szálloda, és lakóépület.

Tények

Projekt: Skyland Office Tower 
röviden, számokban

Hely: Istanbul, Törökország

Építési vállalkozó: Eroğlu

Építőipari vállalat: Alcen

Tervezett befejezés: 2016

Az épület magassága: 284 m

Doka zsalurendszerek: SCP 
Super Climber önkúszó zsalu, TOP 
50 nagytáblás falzsalu, TOP 50 
pillérzsalu, Xclimb 60 védőpajzs, 
Framax Xlife keretes falzsalu
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A Doka a biztonság szempontjából a teljes-
ségre törekszik, ami a fejlesztéstől kezdve a 
biztonsági tanácsadáson át a termékek és 
szolgáltatások széles körű kínálatáig terjed 
ki. A teljes biztonságértelmezés már a zsalu-
rendszerek fejlesztésénél megkezdődik. A 
biztonság, egyszerű kezelés és ergonómia a 
Doka termékek legfőbb jellemzői közé tar-
toznak. A kiváló minőségű nyersanyagok és 
alapanyagok használata a hosszú élettartam 
és a zsaluelemek biztonságának garanciája. A 
Doka rendszerek a gyorsaságot, biztonságot és 
gazdaságosságot egyesítik az építkezésen. A 
magas színvonalhoz a Doka komplett rendsze-
reket kínál a födém-, fal- vagy pillérzsaluzási 
munkálatokhoz, legyen az akár munkaállvány, 
vagy feljáró rendszer. Sok esetben, pl. a Staxo 
100 toronynál, a feljáró már a rendszer része. 
A védőeszközök talajon történő előszerelése és 
az egyszerű adapterek lehetővé teszik a zsalu-
zat és az állvány egyidejű áthelyezését, ezáltal 
garantálva a gördülékeny és biztonságos építé-
si folyamatot. A Doka már a tervezési fázis alatt 

professzionális tanácsadással segíti ügyfeleit 
a biztonságtechnikai kérdésekben. A kiindu-
lási helyzet alapos elemzése az egyedi meg-
oldások alapja, a zsalutervezés során a Doka 
szakemberei mindig a legoptimálisabb termé-
keket javasolják. A zsalurendszerek hatékony 
használata elsősorban a rendszerelemek he-
lyes alkalmazásával érhető el. Az olyan doku-
mentumok, mint pl. a kiviteli tervek, útmutatók 
vagy biztonságtechnikai adatlapok, a biztonsá-
gos építkezés fontos alapját képezik. Bizonyos 
szolgáltatások, mint a gyakorlati tréningek, a 
betanító szakember általi útmutatás, vagy a 
szaktanácsadók alkalmazása magas szinten 
támogatják a munkahelyi biztonságot. A Doka 
termékek megbízhatóságának egyértelmű, 
látható jelei az olyan tanúsítványok, mint a 
CE- vagy GS-jelölések. A Doka biztonság iránti 
elkötelezettségét számos díj és Safety-Awar-
ds kitüntetés bizonyítja a legjobban, emellett 
rendkívül fontos dátum a cég mindennapjaiban 
április 28. – a Biztonság Világnapja.

Biztonságos út a sikerhez
A biztonságba való befektetés minden projektnek gyorsan és bizonyíthatóan 
előnyére válik. Nagyobb gazdaságosság, kisebb baleseti kockázat és a munkatársak 
fokozott motivációja, hogy csak néhányat említsünk az építkezéseken a professzionális 
biztonsági koncepció előnyei közül. 

Tények

Projekt: Doka Safety

Doka zsalurendszerek: 
Munkaállvány rendszer Xsafe plus
Összecsukható munkaállvány K
Konzolállvány M
Oldalkorlát rendszer XP
Védőkorlát
Védőpajzs Xcilmb 60
Lépcsőtorony
Létrarendszer XS
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A palettán továbbra is megmaradt a 3SO zsalu-
héj, amely egyedülálló módon – a hosszabb 
élettartam érdekében – csak a fenyőfa belső 
magjából készül, így a héj repedéshajlama je-
lentősen csökken.

A műanyag bevonatos héjak területén is új 
termék jelent meg a Framax és Frami keretes 
rendszerekből már ismert Xlife héj mellett a 
magyar piacon, az Xface műanyag bevonatú 
rétegelt lemez. A két formátumban elérhető 

zsaluhéj (502x202cm és 402x202cm) ideális 
látszóbeton felületekhez, és előregyártáshoz. 
Az extra keménységű műanyag bevonat hosz-
szú élettartamot és szép felületet eredményez, 
emellett, köszönhetően a nyír magnak, köny-
nyen szegezhető és vágható is.
 
Ügyfeleink részére továbbra is elérhető raktá-
rainkban többrétegű zsaluhéj portfóliónk is, a 
legolcsóbb nyár zsaluhéjaktól kezdve a minő-
ségi nyír héjakkal bezárólag.

Doka zsaluhéjak
Doka az egyetlen szolgáltató a magyar piacon, aki saját gyártású zsaluhéjat is 
forgalmaz. Ügyfeleinknek ez garancia arra, hogy a zsaluhéj minősége is meg-
felel a Doka közismert és elismert, szigorú minőségi politikájának. Igazodva a 
változó piaci igényekhez, a Doka portfóliója is átalakult 2015-ben, megjelent az új, kiváló 
ár-érték arányú 3S basic zsaluhéj, mely ideális választás rövid projektekhez.

A népszerű eco födémtámasz gyártásának megszűntével kezdte el a Doka az új Eurex eco födémtámaszok gyártását. Az EN 1065 európai normának 
megfelelő támaszok minden kihúzási hosszban 20 kN teherbírásúak (D osztály), a könnyebb beállítás érdekében a lyukak számozottak. A nagy 
teherbírás mellett a támaszok megőrizték az előd modell kedvező súlyát, valamint a széles kihúzási tartományt (Eurex 20 350: 198-350cm). 

A támaszok 250,300,350,400,450 méretben állnak rendelkezésre. 
(Vásárlás esetén)

Doka Eurex eco födémtámaszok
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A Doka Campus újdonságai között láthatták töb-
bek között a Dokadek 30 födémzsalut, a Framax 
Xlife Plus-t, valamint a Concremote-ot is.

A Dokadek 30 egy fatartó nélküli, könnyű-acél-
szerkezetes, kézzel zsaluzható rendszer, fa/
műanyag kompozit héjjal egybeépítve. A rend-
szer kombinálja egy nagytáblás födémzsalu va-
lamint egy Dokaflex födémzsalu előnyeit, azaz 
gyors az előrehaladás a 3 m²-es nagyságú ele-
mekkel a belső területeken, továbbá rugalmas 
és gyors a szerelés a csatlakozó területeken a 
Dokaflexszel történő egyszerű kombinálással. A 
szerelés a biztonságos padlószintről, a födém-
zsalura való rálépés nélkül történik. Az elemek 
magasabban fekvő födémek esetében is lehető-
vé teszik az energiatakarékos szerelést: ugyanis 
az elemek lentről is könnyen beakaszthatók a 

támaszfejekre és a helyükre is egyszerűen be-
forgathatók. A Dokadek 30 kevés mozgatandó 
elemet alkalmaz, és úgy a felállításnál, mind a 
kiszerelésnél a gyorsaságával tűnik ki.

Framax Xlife plus a Doka keretes falzsaluk 
legújabb fejlesztése. A forradalmian újszerű, 
elvesző elemek nélküli ankertechnikájú, egy 
oldalról beszerelhető Framax Xlife plus rendszer 
gondoskodik a még gyorsabb munkavégzésről. 
Valamennyi plus-elem rendelkezik a már bevált 
Framax Xlife rendszer jellemzőivel. Az elemek 
1,35 m széles ankerraszterrel rendelkeznek. 
Például egy 1,20-as ankerraszterrel szemben 
akár 12 %-os költségmegtakarítás érhető el az 
ankerhelyeken és az ankerlyukak utómunkái-
nál. A közvetlenül az ankerhelynél tárolt anker 
gyorsan elérhető. A Framax Xlife plus keretes 

Bauma 2016
A látogatók is megtapasztalhatták az új és egyedülálló kiállítási koncepciót, 
csaknem 4.000 m²-en: a Doka Campus-t. A Campus három fő témája nemcsak 
a nagy projekteket bonyolító ügyfelek számára volt érdekes, hanem a kis-, és 
középvállalkozások számára egyaránt. A Doka a gyorsaságra és a minőség új dimen-
ziójára fektette a hangsúlyt. Óriási volt az érdeklődés a Campus-on tartott bemutatók iránt, 
legyen szó akár a Dokadek födémzsaluról, akár a Framax Xlife Plus-ról. Közönség csalo-
gató volt a World Skills Szakiskolások Nemzetközi Verseny arany-, és ezüstérmeseinek je-
lenléte. Naponta négyszer küzdöttek az idővel a Doka Campuson és napról napra emelték 
teljesítményüket: 25 m² Frami falzsaluzatot rekordidő alatt, 7:45:22 szereltek össze.
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falzsalu akár harmadával csökkentheti a be- és 
kizsaluzások időszükségletét. Az elemek teljes 
mértékben tűzihorganyzott keretekből és ro-
busztus Xlife zsaluhéjakból készülnek. Akár fek-
vő, akár álló helyzetben gyorsan kombinálhatók.

A Concremote innovatív szolgáltatás már 
számos építési helyszínen elengedhetetlen 
partner. A technológia lehetővé teszi a beton 
szilárdság-alakulásának és a hidratációshő fej-
lődésének valósidejű mérését az egyes építési 
állapotok során. A betonszilárdság alakulásától 
függően kerülnek meghatározásra például a 
kizsaluzási időpontok, az utókezelések időtarta-
ma és az előfeszítések legkorábbi időpontja. A 
hőfejlődés mérése fontos a feszültségeknek az 
építési szerkezet hőmérséklet-változása alapján 

történő megfigyeléséhez. Ezáltal a repedések 
és a későbbi épületkárok elkerülhetők lesznek. 
A betonszilárdság mérési eredményeire alapoz-
va a megfelelő intézkedések meghozhatók, az 
építési folyamatok felgyorsíthatók, a költségek 
csökkenthetők lesznek. A Concremote készülék 
mellett a Doka rendelkezésre bocsátotta annak 
továbbfejlesztett Concremote plug.In változatát. 
Közvetlenül a födémzsalu rendszerbe beépítve a 
Concremote plug.In megadja a kizsaluzás pon-
tos időpontját.

Amennyiben bármelyik termékről további infor-
mációt szeretne megtudni, keresse az Ön Doka 
kapcsolattartóját!
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Az informatika rohamos terjedésével kézenfek-
vő igényként jelentkezett, hogy a Doka ügyfelei 
szinte bárhonnan elérjék online a bérleti pro-
jektjeikről a legfontosabb információkat. A rövid 
időre bérletre kiszállított, nagy mennyiségű zsalu 
logisztikájának átláthatósága, az elemek azono-
sítása a munkahelyen eddig nehéz feladat elé 
állította a kivitelezőket. A myDoka szolgáltatás 
keretében a Doka ügyfelei néhány perc alatt tud-
nak tájékozódni munkahelyi készleteikről, szám-
láikról, szállítóleveleikről. A portálon keresztül 
lehetőség van adatok (pl. tervek, szerződések) 

myDoka

le- és feltöltésére, a mozgások, készletek letöl-
tésére PDF ill. Excel formátumban. A költségek 
követésére speciális kontrolling modul szolgál, 
ahol a munkahelyek eszközértékeinek – akár 
termékcsoportokra bontott – változása grafikus 
formában, napra pontosan követhető, akár egy 
okos telefonról is. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, 
keresse értékesítő kollégáinkat!

my
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A felüljáró a Kerepesi út forgalmát vezeti át 
a Keleti pályaudvar bejárati vágányai fölött. 
A felüljáró a vasutasoktól kapta a „százlábú” 
becenevet, mert a pályaszerkezet nem masszív 
pilléren nyugszik, hanem számos karcsú osz-
lopon áll. Az 1970 óta működő hidat legutóbb 
1973-ban építették át, és nyerte el jelenlegi 
formáját. A negyven év alatt igencsak leromlott 
a szerkezete, ezért még 2014-ben megkez-
dődtek a felújítási munkálatok.

A bontás első lépéseként a Kerepesi úti szer-
kezet pályalemezét kettévágták. A hídszerkezet 
átvágásához, és a gerendák közötti pályalemez 
törmelékes bontásához Staxo 40 és Staxo 100 
alátámasztó állványokat használt a kivitelező 
cég. A megmaradó gerendák alátámasztásánál 
használt Staxo 100 tornyok lábterhelése 94 kN 
volt. A bontást nehezítette, hogy a munkálatok 
során egyidőben legfeljebb egy vágányon lehe-
tett forgalomkorlátozás.

A bontás 2x6 ütemben zajlott. Az első ütemben 
a híd északi oldalának tartószerkezete került 
elbontásra, majd elkészültek az új hídfők. Ez-
zel párhuzamosan az acél tartószerkezet hely-
színi szerelési munkálatai is megkezdődtek, a 

A szakember 

Burka Attila, ügyvezető

„A Százlábú híd bontása során nagy 
segítségünkre szolgáltak az SL-1 
támaszok, melyeket mi használtunk 
Magyarországon először. A támaszok kis 
helyen elférnek, viszont nagy teherbírással 
rendelkeznek. Az állványzat tervezésénél 
a Doka Kft  mindvégig rugalmasan a 
rendelkezésünkre állt. A gyors és egyszerű 
összeépíthetőség fontos szempont 
volt a rövid vágányzári időszak miatt. 
Az állványzattal nagyon elégedettek 
voltunk, a munkafolyamataink gyorsan 
és biztonságosan tudtak haladni a 
támaszoknak köszönhetően.”

vasúti forgalom lehető legkisebb zavarásával. 
A híd félpályájának elkészülte után, három 
forgalmi sávot, illetve egy egységesített kerék-
páros-gyalogos sávot is forgalomba helyeztek. 
A továbbiakban került teljesen elbontásra a 
déli híd régi tartószerkezete. A pályalemez 
sávokban történő elbontása után megmaradó, 
egyenként ~20 tonna súlyú gerendákat daru-
val emelték ki, éjszakai műszakban, mindössze 
kétszer három órás teljes vágányzár idején. A 
déli híd pályalemezének a középső támaszok-
tól történő elvágása után, a híd egyik felének 
terhét az SL-1 támaszok segítségével vettük 
fel. Ezt a rendszert Magyarországon először itt 
alkalmaztuk. Támaszonként közel 300 kN ter-
het kellett levezetni. Az SL-1 támaszok előnye, 
hogy hatalmas a teherbírása, és rendkívül kicsi 
a helyigénye (40x40cm), magassági mérete 79 
– 757cm között tetszőleges.

A régi híd elbontása után az új, 700 tonnás 
acélszerkezetet egy darabban mozgatták a 
kivitelezők. A híd betolása önmagában 10 na-
pig tartott, de eközben sem a vonatokat, sem 
a járműveket, sem a tömegközlekedést nem 
állították le.

Százlábú híd bontása

Vajon miért a „Százlábú híd” nevet viseli az a felüljáró, amin nap, mint nap át-
haladnak az autósok, vagy éppen a dugóban ülnek?

Tények

Projekt: Százlábú híd bontása

Hely:  Budapest, Magyarország

Kivitelező: Bara-Doro Kft.

Doka zsalurendszerek: Staxo 
40 alátámasztó állvány, Staco 100 
alátámasztó állvány, SL-1támaszok
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A stadion lelátói két hosszanti oldalon, a Hun-
gária körúttal párhuzamosan épülnek, részben 
monolit, részben előre gyártott vasbeton szer-
kezetekkel. A lelátó alatti terület teljes egészé-
ben a kiszolgáló egységeknek, öltözőknek, il-
letve skybox-oknak ad majd otthont. Szintén itt 
találhatjuk majd a különböző üzleteket, illetve a 
szurkolói boltot is.

A pálya két rövidebb oldala (északi és déli oldal) 
teljes egészében monolit vasbetonból készült. 
A 13-13 db eltérő magasságú (9-15 m) pillér 
pálya felőli oldalán ferde. Minden második pil-
lér keretpillér, amelyek alatt a szurkolók közle-
kedési útvonalát biztosítják. Az északi oldalon 
felette áttört födém, a déli oldalon üzleteknek 
helyt adó födém épül. A pillérek Framax Xlife 
keretes falzsaluval készültek, a nagy magas-
ságból adódóan a pillérek felső részei Eurex 
60-550 elemtámasszal lettek pozícionálva. A 
pillérek tetejében lettek elhelyezve az indítósa-
ruk, melyről a pálya, lelátók fölé benyúló íves 
tető acélszerkezete indul. Ehhez csatlakozik 
egy látszóbeton minőségű, ~80m hosszú fal-
felület, melyhez a kivitelező cég szintén Framax 
Xlife falzsalut használt, Eurex 60-550 megtá-
masztással. Felülete a pálya felől látszóbeton. 

A középső raszterekben teljes magasságú a 
falszerkezet, amellett félmagasságú, a falvé-
gek felé pedig különböző mértékben emelkedő 
magasságú. A raszterek két legmagasabb fa-
lán fogják elhelyezni a LED kivetítőket.

A pillérek tetején végigfut egy látványos ’V’ 
alakú épületszerkezet, melynek egyik szára 
párhuzamos az előbb említett ferde fallal, má-
sik szára pedig a pálya felé dől. Ennek kivite-
lezéséhez egy munkaszintet kellett létesíteni, 
melyről a befelé dőlő fal zsaluzatának megtá-
masztása lett biztosítva. Ez a munkaszint Staxo 
40 alátámasztó állványból készült.

A stadionban zajló munkálatokat nyár végéig 
kell befejezni, ugyanis a jogerős használatba 
vételi határidő szeptember 16, korábbi tervek 
szerint pedig szeptember 21-én tartják majd a 
megnyitó ünnepséget.

Megújul az MTK stadion
A bontási munkálatok befejezése után, 2015 októberében kezdődött az MTK 
Budapest leendő otthonának, az új Hidegkuti Nándor Stadionnak az építése, a 
megnyitót pedig 2016 őszére tervezik, amikor is a portugál Sporting Lisboa lesz 
az ellenfél. A csapat a 2016/17-es idény hazai mérkőzéseit már az új, több mint 5000 
férőhelyes arénában fogja játszani.

Tények

Projekt: MTK Stadion

Hely:  Budapest, Magyarország

Generál kivitelező: ZÁÉV 
Építőipari Zrt.

Szerkezetépítő: Bayer Construct Zrt.

Doka zsalurendszerek: Staxo 40 
alátámasztóállvány, Eurex 60-
550, Framax Xlife falzsalu, Staxo 
lépcsőtorony
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A tér, a Vérmező utca és Várfok utca által ha-
tárolt sarkában elhelyezkedő új gyalogos átjáró 
az építészeti elképzeléseknek megfelelően il-
leszkedik a Várfok utcai rézsűben létesítendő 
épületegyüttes homlokzati síkjához, és csatla-
kozik a határoló utcák járdaszintjéhez. A változó 
vastagságú pályalemez (60-175 cm) alsó síkja 
hosszirányban erősen emelkedik, alátámasztá-
sához a kivitelező cég a Staxo 100 alátámasz-
tó állványokat alkalmazta. A Vérmező utcai 1:1 
arányú rézsűn, a meredekség miatt nem lehe-
tett alátámasztó állványokat használni, ezért itt, 
a köpenyfal mögötti területen 60 db Eurex 20 
födémtámasszal kellett megoldani a pályalemez 
zsaluzását. A pályalemez peremén látványelem-
ként végigfutó mellvédfal is változó magasságú, 
amely Frami Xlife keretes falzsaluval, a lenyoma-
ti igényeknek megfelelő előtéthéjalással készült 
el. A látszóbeton köpenyfalakhoz egyedi gyártá-
sú, a Doka készreszerelő műhelyében készült, 
Top50 fatartós falzsalut használtak, melynek 
pontosan kellett illeszkedni a rézsűben kialakított 
lépcsőzött alaptestekhez. Az egy ütemben be-
tonozandó köpenyfalak legnagyobb magassága 
7,42 m. A zsaluhéjakra ragasztott egyedi matri-
cák lenyomata által egy különleges látszóbeton 
felület készülhetett el.

A perontetők több mint 4 m magas, látszóbe-
ton minőségű végfalai szintén egyedi gyártású 
Top50 fatartós falzsaluval készültek. Az ék ala-
kú, mezőközépre lejtő perontetők Staxo 40 alá-
támasztó állványokra helyezett Dokaflex födém-

zsaluval készültek el, a látszóbeton minőségi 
igényeknek megfelelő többrétegű, filmbevona-
tos zsaluhéjakkal.

A támfal épület Várfok utcai hátsó, változó ma-
gasságú (2,50 – 7,78 m) falának zsaluzata 
Framax Xlife falzsalurendszerrel készült. A 42 m 
hosszú, 6 ütemben készülő fal egyoldali meg-
támasztásához variábilis és univerzális bakokat 
használtak. Ez a támfal egyben az épület fő 
tartószerkezete, tartófala is. A meredeken emel-
kedő födém, a peremgerendával és a fölötte ké-
szülő attika fallal együtt, Staxo 40 alátámasztó 
állvány segítségével készült el. A födém és a 
gerenda elkészülte után, külön ütemben készülő 
attika fal magassága 1,25 – 3,20 m között vál-
tozik. Ez a fal Frami Xlife falzsaluval, a lenyomati 
igényeknek megfelelően többrétegű filmbevo-
natos előtéthéjalással készült. Az attika falnak a 
gerenda elé lelógó részén nem lehetett átkötni 
a zsaluzatot, ezért a gerenda alsó pereméhez 
történő speciális alsó rögzítés vált szükségessé, 
amit acélhevederek segítségével készítettek el.

A Széll Kálmán téri szerkezetépítési munkálatok 
a speciális formák, és a minőségi igények miatt 
nagyfokú precizitást, pontosságot, és odafigye-
lést igényeltek a kivitelezésben résztvevő összes 
szereplő részéről.

A tér átadása, illetve a munkálatok befejezése 
2016 tavaszán megtörtént.

Megszépült a Széll Kálmán tér! Tények

Projekt: Széll Kálmán tér

Hely:  Budapest, Magyarország

Szerkezetépítő: KÉSZ Zrt.

Doka zsalurendszerek: Staxo 
100 alátámasztó állvány, Staxo 
40 alátámasztóállvány, Dokaflex 
födémzsalu, Framax Xlife falzsalu, 
variábilis bak, univerzális bak, 
Top50 nagytáblás falzsalu, Frami 
Xlife falzsalu
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A Doka mindig újabb és újabb irányadó elveket vezetett be a hosszú évekre visszanyúló 
történelme során, melyek egy olyan minőségi, funkcionális és gazdaságos nemzetközi vál-
lalatot eredményeznek napjainkban, amivel Ön egyszerűbben, jobban és hatékonyabban 
zsaluzhat. Negyed évszázaddal ezelőtt, született meg a Magyar Doka Zsalutechnika Kft., mely 
igen fontos mérföldkőnek bizonyult az építőipar fejlődésében. 1991-ben az osztrák központú Doka 
csoport első kelet-európai leányvállalata csupán maroknyi, profi szakemberből állt, viszont mára 
piacvezető vállalattá nőtte ki magát. 2008-ban megnyitotta kapuit a Doka bemutatóterme is, mely 
remek alkalmat kínál, mind az ügyfeleknek, mind pedig a jövő generációjának, hogy még többet 
tudhassanak meg a zsaluzásról. A részletes elméleti, és gyakorlati tudás megszerzésében kiváló 
mérnökeink mindig készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. A szakértelemnek, a folyama-
tos innovációnak és sok más tényezőnek köszönhetően a Doka csoport napjainkban a világon 5 
földrészen, 70 országban közel 6000 alkalmazottal van jelen.

25 éve a zsaluzás szakértői

Magyar Doka Zsalutechnika Kft.

25
25 éve a zsaluzás szakértői.


