
 

 

 
Haladó Doka zsaluzási tréning (1. nap) - oktatási terv 
 

1. Bemutatkozás 
2. Doka image film 
3. Rendszerzsaluzatok - 1x45’ 

• elvek, költségtényezők, rendszerzsaluzatok kialakítása, 
• költségtényezők befolyásolási lehetőségei, elemzése. 

4. Födémzsaluzatok - 1x45’ 
• Dokaflex 20,  
• Dokaflex 1-2-4, 

Födémzsaluzás - 1x45’ 
• rendszerelemek, kapcsolatok, csomópontok, 
• gerendazsaluzások, bordák kialakítása, födémszélek lezárása, 
• szabad födémszélek, ferde aljzat, térbeli merevítés (andráskereszt, Staxo támaszok) 
• kidugó állványok, 
• betonozási szabályok, kizsaluzási feltételek, idő előtti kizsaluzások, 
• segédletek (táblázatos méretezés, becslések). 

Idő előtti kizsaluzások szabályai, végrehajtásuk - 1x45’ 
Födémzsaluzatok gazdaságossági vizsgálata - 1x45’ 
Hogyan készítsünk hibátlan födémzsaluzatokat - 1x45’ 
Asztalzsaluzatok (Dokaflex, Dokamatic) - 1x45’ 

• rendszerelemek, kapcsolatok, csomópontok, segédeszközök. 
Keretes födémzsaluzatok (Dokadek) - 1x45’ 

• rendszerelemek, kapcsolatok, csomópontok, segédeszközök. 
 
Időbeosztás: 
 

• 08.30 - 10.00  Rendszer és födémzsaluzatok  (2x45’) 
• 10.00 - 10.20  Frissítő szünet         (20’) 
• 10.20 - 11.50 Idő előtti kizsaluzások, gazdaságosság  (2x45’) 
• 11.50 - 12.30  Ebédszünet        (40’) 
• 12.30 - 14.00  Födémzsaluzatok    (2x45’) 
• 14.00 - 14.20 Frissítő szünet        (20’) 
• 14.20 - 15.40 Asztal- és keretes födémzsaluzatok (2x45’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Haladó Doka zsaluzási tréning (2. nap) - oktatási terv 
 

5. Falzsaluzatok 
Betonnyomás elméletek, zsalutechnikai válaszok - 1x45’ 
Falzsaluzások, rendszerek - 1x45’ 

• keretes rendszerek (Framax, Frami), kizsaluzó sarok, egyoldali ankerozás, 
Fatartós rendszerek 

• TOP 50 fatartó, 
• FF20 nagytáblás falzsalu. 

Betonozási sebesség - 1x45’ 
• meghatározó tényezők, várható következmények. 

Vibrálás, zsaluleválasztó szerek - 1x45’ 
Falzsaluzatok gazdaságossága 
Pillérek zsaluzási megoldásai - 1x45’ 
Egyoldali falzsaluzatok - 1x45’ 

• variábilis támaszok, 
• univerzális támaszok. 

Látszó betonok - 1x45’ 
• szabványok, előírások, 
• segédanyagok. 

Kötött építésmódok 
Bemutatóterem meglátogatása - 1x45’ 
 

 
Időbeosztás: 
 

• 08.30 - 10.00  Betonnyomás elmélet, keretes rendszerek  (2x45’) 
• 10.00 - 10.20  Frissítő szünet          (20’) 
• 10.20 - 11.50 Betonozási sebesség, vibrálás    (2x45’) 
• 11.50 - 12.30  Ebédszünet         (40’) 
• 12.30 - 14.00  Pillérek zsaluzási megoldásai, egyedi falzsaluzatok, 

  látszó betonok     (2x45’) 
• 14.00 - 14.20 Frissítő szünet         (20’) 
• 14.20 - 15.40 Bemutatóterem látogatás    (2x45’) 

 
 
További általános információk: 

• képzéseink, minden esetben a telephelyünkön (1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.) kerülnek lebonyolításra, melyek díja 
képzésenként 20.000 Ft + ÁFA / fő, amely magába foglalja az ebédet is, 

• az oktatásra történő jelentkezést a weblapunkon található adatlap kitöltésével, beküldésével, valamint az oktatási díj 
átutalásával tudjuk véglegesíteni, 

• a meghirdetett időpontok változtatási jogát fenntartjuk, illetőleg a képzést minimum 10 fős létszám esetén áll 
módunkban megtartani, 

• további felmerülő kérdés esetén keresse illetékes kollégánkat a jozsef.kovacs@doka.com e-mail címen, vagy a +36 
1 439 2049-es telefonszámon. 

mailto:jozsef.kovacs@doka.com

