
Specjaliści techniki deskowań.

W pełni bezpieczna realizacja Twojego projektu

Wiemy, jak bezpiecznie 
dążyć do celu
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bezpieczeństwo kosztuje.  
Ale rezygnacja z bezpieczeństwa 
kosztuje znacznie więcej!

Wiemy, że.



Oferując aktywne wsparcie podczas realizacji Twojego projektu  
_WIEMY, JAK potraktować kwestie dotyczące bezpieczeństwa w 
sposób kompleksowy. Nie odnosi się to tylko do oferowanych przez 
nas systemów zabezpieczeń Doka, lecz obejmuje znacznie większy 
zakres – począwszy od opracowania projektu, poprzez świadczenie 
usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa, aż po przygotowanie 
bogatej oferty sprawdzonych produktów i rozwiązań.

W pełni bezpieczne rozwiązania firmy Doka stanowią część składową 
jej filozofii produkcyjnej oraz przyczyniają się do zwiększenia wyda-
jności na placu budowy.
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Bezpieczeństwo i zdrowie
Bezpieczeństwo i zdrowie to dwa istotne czynniki wpływające na nasze 
codzienne życie, w tym także na zawodowe. Wprawdzie oba te elementy 
można potraktować jako dwie oddzielne kategorie – jednak profesjonalny 
koncept bezpieczeństwa uwzględnia je w równej mierze.

Dbając o zdrowie Twoich pracowników, oferujemy różne rozwiązania, wśród których warto 
 wymienić prostą obsługę deskowania, czy też ergonomiczne wsparcie podczas prac wykonywa-
nych z poziomu podłoża. Nasze rozwiązania mają na celu nie tylko zmniejszenie nakładu czasu 
na wykonanie prac budowlanych oraz zredukowanie liczby osób pracujących przy danym projek-
cie, lecz także chronią układ ruchowy pracowników.

Zdrowie stanowi nieodzowny warunek wstępny dla zagwarantowania bezpiecznej pracy. Ponadto 
zdrowy personel oznacza mniejsze ryzyko zranień na placu budowy.

Zdrowy personel budowy

 § Większa motywacja
 § Zredukowane okresy przestoju
 § Wyższa wydajność

28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy
Od 2012 roku w Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy przeprowadzamy różnego rodzaju działania, mające na celu 
podniesienie świadomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem. 
Organizujemy m.in. szkolenia wewnątrzzakładowe oraz specjalne eventy 
dla naszych klientów.

Ergonomiczne rozwiązania 

 § Wstępny montaż spod deskowania / pręty montażowe
 § Łatwe przestawianie stolików / DoKart plus
 § Wykonywanie prac niezależnie od warunków 
 pogodowych / osłona wiatrowa

 § Pojemniki transportowe / koła przyczepne

Bezpieczeństwo        
    

   
   

Zd
ro

wie



Dokumentacja
 § Informacje dla użytkownika
 § Instrukcje obsługi
 § Karty charakterystyki
 § Filmy aplikacyjne
 § Dokumenty i filmy do pobrania na stronie 
www.doka.com

Zdrowie i bezpieczeństwo 
to dwa ważne warunki 
dla zagwarantowania 
produktywnej i 
wysokojakościowej pracy.

Systemy
 § Opracowywanie bezpiecznych   
rozwiązań

 § Certyfikowana jakość
 § Realizacja
 § Produkcja
 § Praktyczna kontrola nowych  
systemów na budowach testowych

 § Certyfikacje

DSN
Doka Safety Network

Sicherheitsnetzwerk

Założona w 2011 roku Doka Safety Network to międzynarodowa platforma informacyjna, 
na której klienci, specjaliści ds. bezpieczeństwa, inspektorzy pracy oraz właściwe urzędy 
mogą dzielić się bieżącymi informacjami, spostrzeżeniami i pomysłami w zakresie bez-
piecznej pracy na budowie. Oprócz aktualnych norm i nowelizacji ustaw, omawiane są 
także tematy związane z prawem pracy. Za pośrednictwem platformy istnieje możliwość 
bezpośredniej wymiany doświadczeń z najlepszymi 
ekspertami w tej branży – zarówno online, jak i 
 osobiście, na płaszczyźnie międzynarodowej, a 
także interdyscyplinarnej.

Zeskanuj kod QR 
i zdobądź więcej 
informacji.

Bezpieczeństwo        
    

   
   

Zd
ro

wie

Usługi

 § Dokładne projekty wykonawcze
 § Serwis na miejscu – montażyści, 
 montaż wstępny deskowania, nadzór 
projektowy na budowie

 § Serwis montażowy dla kompleksowych 
rozwiązań deskowaniowych
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Czas
Czas pracy, 

przestoje w wyniku 
wypadków przy pracy 
 Przyspieszony 

przebieg prac Bezpieczeństwo, 
które się opłaca

Nakłady pieniężne
Inwestycje w środki 

bezpieczeństwa w stosunku do 
zaoszczędzonych wydatków dzięki 

zmniejszeniu liczby wypadków
     przy pracy 

 Return on 
Prevention 

Jakość
Jakość produktów, procesy, 

standardy
 Sprawdzona i wyróżniona

Większa opłacalność, zmniejszone ryzyko wypadku i podwyższona motywacja pracowników – to tylko 
niektóre korzyści płynące z profesjonalnej organizacji placu budowy pod kątem bezpiecznej pracy.

W sektorze budownictwa 
 odnotowuje się dwukrotnie 
wyższy wskaźnik wypad-
kowości w porównaniu do 
 średniej wartości w tym 
 zakresie w innych branżach.

Wiemy,  
że bezpieczeństwo się opłaca.

W Unii Europejskiej – w sektorze budownictwa – ginie rocznie 1300 pracowników w wyniku wypadków przy pracy!*

1 śmiertelny wypadek

30 wypadków przy pracy wraz z dniami przestoju

300 zdarzeń z koniecznością zapewnienia opieki medycznej

3000 zdarzeń z potrzebą udzielenia pierwszej pomocy

30.000 niebezpiecznych sytuacji i działań

*Przytoczone zdanie pochodzi ze statystyki Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (https://osha.europa.eu)

Fakty  
na temat bezpieczeństwa

Dzięki inwestycjom w sprawdzone 
rozwiązania w zakresie zachowa-
nia bezpieczeństwa, pracownicy 
mogą lepiej skoncentrować się na 
własnych zadaniach. W ten sposób 
ich praca jest bardziej produktyw-
na, prace przebiegają znacznie 
szybciej, a przy okazji można 
zaobserwować wzrost jakości rea-
lizowanego projektu.

W konsekwencji prowadzi to do 
zmniejszenia kosztów, które do-
tychczas przewyższały poziom 
zainwestowanych środków.



Dzięki zastosowaniu systemów zabezpieczających na budowie – oprócz zmniejszonego 
ryzyka wypadków – można zaobserwować wyraźnie większą opłacalność realizowanych 
projektów na skutek szybszego przebiegu prac. Ponadto zapewnione zostaje bezpiec-
zeństwo prawne, nie są generowane koszty następcze w wyniku wypadków, wzrasta 
motywacja pracowników oraz ugruntowuje się pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa 
przy jednoczesnym wzroście jakości realizowanego projektu.

Wyróżniona i certyfikowana jakość  
firmy Doka

Wybór najlepszych materiałów i metod pozwala przedłużyć okres 
eksploatacyjny istniejących systemów i umożliwia ich przepisowe 
wykorzystanie.

Park dzierżawionych produktów firmy Doka plasuje się na wysokim 
poziomie w skali międzynarodowej. W momencie zwrotu, dzierżawio-
ny materiał jest każdorazowo sprawdzany oraz odpowiednio przygo-
towywany do kolejnego użycia.

Prawidłowe zastosowanie produktów jest możliwe dzięki prowadzeniu 
obszernej i szczegółowej dokumentacji. Informacje dla użytkowników, 
karty charakterystyki, instrukcje użytkowania itp. dostępne są w po-
nad 25 wersjach językowych.

Przyznane przez niezależne jednostki certyfikaty i wyróżnienia 
gwarantują wysoką jakość sto-
sowanych produktów i pomagają 
przy wyborze odpowiedniego ro-
związania w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa.

Return on Prevention

Inwestycja w jakość i bezpieczeństwo opłaca się w każdym przy-
padku. Wyniki międzynarodowego badania* przeprowadzonego w 15 
krajach z udziałem 300 osób wskazują, że inwestycje w zapobieganie 
wypadkom zwiększają potencjał odniesienia sukcesu ekonomicznego 
w stosunku 1:2,2 czyli ponad dwukrotnie. Zwrot z 1 EUR zainwes-
towanego w roczne zagwarantowanie bezpieczeństwa na jednego 
pracownika wynosi około 2,2 EUR. Ten ekonomiczny zysk zostaje 
przedstawiony w postaci wskaźnika.

*Źródło: AuVA

Przyspieszony przebieg prac

Gotowe do użycia, wstępnie zmontowane systemy, łatwy montaż 
„na leżąco” oraz zintegrowane funkcje zabezpieczeń ułatwiają i 
przyspieszają przebieg prac. W ten sposób pracownicy mogą w 
pełni skoncentrować się na własnych zadaniach, a ich praca jest 
przez to bardziej produktywna. Oprócz tego, dzięki wykorzystaniu 
systemów zabezpieczających Doka zredukowany zostaje czas pr-
zestoju i okres nieobecności pracowników na skutek niezdolności 
do pracy z przyczyn zdrowotnych.

Return-on-Prevention 
2,2 mln € (+ 120 %)

Wzrost bezpieczeństwa 
dzięki unikaniu wypadków1 mln € 

na inwestycje  
w środki bezpieczeństwa

 W naszym własnym centrum testowym sprawdzamy regularnie zarówno nasze
produkty, jak i części dokupowane.
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Wiemy, jak zapewnić bezpieczeństwo 
ze wszystkich stron

Systemy Doka skupiają na placu budowy trzy ważne elementy – szybkość, bezpieczeństwo  
i ekonomiczność

Zagwarantowanie bezpieczeństwa na budowie wymaga wykazania dużej odpowiedzialności ze względu na 
występowanie wysokiego ryzyka wypadków na placach budowy, wzrost wymagań określonych zamierzeń 
budowlanych oraz ciągle zmieniające się środowisko pracy. Personel budowy często musi pracować w 
trudnych warunkach atmosferycznych oraz pod presją czasu, a wykonywane prace związane są z dużym 
wysiłkiem.

Z tego powodu ważne jest, aby systemy zabezpieczeń były elastyczne oraz łatwe w użyciu.

2

Miejsce pracy 10

Ochrona boczna 22

Wejścia i drogi komunikacyjne 30

Transport / przestawianie i opis narzędzi 34

1

2

3

4



1

2

3

4
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Wykorzystanie: deskowanie ramowe Framax Xlife plus, des-
kowanie ramowe Framax Xlife, deskowanie ramowe Alu-Framax 
Xlife, deskowanie dźwigarowe Top 50, deskowanie dźwigarowe 
FF20, deskowanie dźwigarowe Top 100 tec

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.

Przegląd artykułów:

Pomost Xsafe plus 2,70m 586404000
Pomost Xsafe plus 2,50m 586405000
Pomost Xsafe plus 2,40m 586406000
Pomost Xsafe plus 2,00m 586407000
Pomost Xsafe plus 1,35m 586408000
Pomost Xsafe plus 1,00m 586409000
Poręcz boczna Xsafe plus 586410000
Przedłużenie pomostu Xsafe plus 0,60m 586418000
Przyłącze Xsafe plus do przestawiania Framax 586436000

Dostępne są również przeciwbarierki Xsafe plus - odpowiednio
dopasowane do długości pomostu.

Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
 § bezpieczny montaż elementów na leżąco
 § zintegrowane drabiny i włazy

Szybki przebieg prac
 § wstępnie zmontowane, składane pomosty
 § jednoczesne podnoszenie deskowania i pomostu

Mniejsze nakłady czasu i kosztów
 § istnieje tylko jedna koncepcja pomostów w zakresie 
deskowań ściennych

 § możliwość późniejszego montażu na ustawionym już 
deskowaniu

Miejsce pracy

Bezpieczne rozwiązanie w zakresie 
 deskowań ściennych i słupów –  
system pomostów Xsafe plus
Wstępnie zmontowane, składane pomosty robocze ze zintegrowanymi poręczami bocznymi, drabinami  
i samozamykającymi się włazami znacząco wpływają na wzrost bezpieczeństwa pracy.



Bezpieczne przejście narożne

System pomostów Xsafe plus w użyciu z nowym 
 deskowaniem ramowym Framax Xlife plus.

Poręcz boczna

Zintegrowana poręcz boczna do wyrównania odstępu 
pomiędzy dwoma pomostami umożliwia wysunięcie 
do 50 cm w module 5 cm oraz przesunięcie do tyłu, 
aby uzyskać swobodne przejście na pomost. Poręcz 
wewnętrzna Xsafe-plus stanowi ochronę boczną po 
stronie deskowania.

Drabiny i włazy zintegrowane z systemem

Zintegrowana drabina i samozamykający się właz pomostu umożliwiają bezpieczny 
dostęp na poziom roboczy. Drabina teleskopowa (od 155 cm do 271 cm) oferuje 
liczne kombinacje elementów montowanych w pozycji pionowej lub poziomej.

  Przy użyciu przedłużenia pomostu 0,60m Xsafe 
plus możliwe jest obustronne przedłużenie pomostu.

Przyłącze do przestawiania
Przyłącze do przestawiania Xsafe plus  umożliwia 
montaż pomostu także na ustawionym już 
 deskowaniu ściennym.
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Bezpieczne miejsce pracy podczas 
 pionowego deskowania ściennego –  
pomost betoniarski U
Szybkie w użyciu, gotowe pomosty ułatwiają i przyspieszają betonowanie.

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Framax Xlife plus, 
 deskowanie ramowe Alu-Framax Xlife, deskowanie dźwigarowe 
Top 50*, deskowanie dźwigarowe FF20*, deskowanie dźwigarowe 
Top 100 tec

Więcej informacji uzyskasz w informacji dla 
użytkownika do danego systemu.

  TIPP

Przeciwbarierkę można 

zamontować na leżąco 

(zastosowanie przeciwbarierki 

od  wysokości 1,00 m jest

wymagane ustawowo)

1

2

Miejsce pracy

Ergonomiczna i bezpieczna praca
 § dzięki pomostowi na poziomie 30 cm pod górną 
krawędzią deskowania w celu wygodnego betonowania i 
zagęszczenia betonu przez wibrowanie

 § dzięki składanym i szybkim w użyciu, gotowym 
pomostom o szerokości roboczej wynoszącej 1,25 m

Deska przednia składana
 § o uniwersalnym zastosowaniu - także w razie koniecz-
ności ominięcia przeszkód

Łatwe zamocowanie poręczy
 § w dwóch pozycjach - pionowo oraz pod kątem 15°

Przegląd artykułów:

1) Betonierbühne
Pomost betoniarski Framax U 1,25/2,70m 588377000
Łącznik pomostu beton. U Framax do Top50* 588384000
Łącznik pomostu beton. U Framax do FF20** 588381000

2) Przeciwbarierka patrz str. 22



Pomosty robocze słupów stanowią optymalne rozwiązanie w zakresie zachowania bezpieczeństwa pod-
czas prac deskowaniowych słupów. Można je stosować niezależnie od przekroju słupa oraz przestawiać 
w całości wraz deskowaniem, a ponadto są szybkie w montażu.

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Framax 
Xlife, deskowanie ramowe Alu-Framax Xlife, des-
kowanie słupów KS Xlife, deskowanie słupów RS

Przegląd artykułów:

1) Pomost roboczy słupów Doka 150/90cm 588382000
Przeciwbarierka pomostu rob. słupa 150/90cm 588385000

2) Poszycie pomostu KS 580360000
Poręcz KS 1,00x0,85m 580363000
Poręcz boczna KS 0,30 m 580364000
Poszycie przeciwbarierki KS 580361000
Wyłącznie do wykorzystania w przypadku deskowań słupów 
KS Xlife.

1 2

Bezpieczna praca na deskowaniach 
słupów – pomosty robocze słupów

Więcej informacji uzyskasz w 
informacji dla użytkownika dla 
danego systemu.

Wysoki poziom bezpieczeństwa w 
przypadku deskowań słupów
 § dzięki prefabrykowanemu i szybkiemu w montażu, 
gotowemu pomostowi

Wychylne barierki boczne
 § umożliwiają wygodne wejście, a po ich zamknięciu, 
bezpieczną pracę na wpełni zabezpieczonym pomoście

Łatwy i szybki transport dźwigiem
 § za pomocą punktów zaczepienia zagłębionych w 
podeście w przypadku pomostów roboczych słupów
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Wykorzystanie: wszystkie rodzaje 
 deskowania ściennego

Więcej informacji znajd-
ziesz na naszej stronie 
internetowej lub w infor-
macji dla użytkownika.

Prace deskowaniowe i zbrojeniowe –  
rusztowanie robocze Modul
Rusztowanie robocze Modul jest idealnym uzupełnieniem systemów ściennych Doka, ponieważ pozwala 
na bezpieczne i szybkie przeprowadzenie robót zbrojarskich. System nadaje się również do stosowania 
jako schodnia i rusztowanie przejezdne.

1. Nasunąć rygiel na krążek perforowany

Dzięki ośmiu wariantom przyłączenia, 
węzeł modułowy umożliwia szybkie i 
elastyczne dopasowanie do różnych 
 wysokości, szerokości i długości.

2. Włożyć klin 3. Mocno wbić młotkiem

Miejsce pracy

Uniwersalne wykorzystanie
 § system stosowany jest jako rusztowanie zbrojarskie, 
schodnia i wejście na rusztowanie

Pełne bezpieczeństwo
 § jednoznaczna kolejność czynności montażowych zape-
wnia zachowanie stabilności podczas montażu

 § poszerzona podstawa i oparcie o deskowanie chroni 
przed wywróceniem

 § atestowane punkty zaczepienia do osobistego wypo-
sażenia ochronnego gwarantują bezpieczny montaż

Szybkie użycie
 § technika łączenia na zamek klinowy
 § krótki okres szkolenia instruktażowego
 § szybkie użycie w następnym takcie po  
przestawieniu dźwigiem



Wykorzystanie: stolik Dokamatic

Więcej informacji znajd-
ziesz na naszej stronie 
internetowej lub w infor-
macji dla użytkownika.

Szybka i bezpieczna praca w obszarze 
krawędzi stropu – pomost do stolika 
Dokamatic
Ten szybki w użyciu pomost do stolika Dokamatic ze składaną barierką stanowi idealne rozwiązanie 
w zakresie zachowania najwyższego bezpieczeństwa w przypadku prac wykonywanych w obszarze 
krawędzi z użyciem stolika Dokamatic.

Szybka praca
 § dzięki wspólnemu zastosowaniu stolika stropowego i 
pomostu do stolika

Wyjątkowa opłacalność
 § z uwagi na możliwość rezygnacji z zastosowania dodat-
kowych rusztowań roboczych i ochronnych

Przegląd artykułów:

Pomost stolika Dokamatic 1,00/2,00m 586218000
Pomost stolika Dokamatic 1,00/2,00m 586217000
Rozszerzenie platformy Dokamatic 0,50/2,00m 586220000
Rozszerzenie platformy Dokamatic 0,50/2,50m 586219000
Profil pomostu Dokamatic 1,00m 586221000
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Przegląd artykułów:

But barierki czołowej Dokadek 586519000
But barierki czołowej Dokadek 1,20m 586598000
But barierki bocznej Dokadek 586520000
But barierki bocznej Dokadek 1,20m 586560000
DekDrive 586526000
DekLift 4,50m 586553000
Schodki 0,97 m 586555000
Rusztowanie przejezdne DF 586157000

Ergonomiczne deskowanie stropów – 
panelowe deskowanie stropowe   
Dokadek 30
Panelowe deskowanie stropowe Dokadek 30 zapewnia bezpieczną pracę dzięki możliwości przeprowa-
dzenia montażu spod deskowania. Z uwagi na zintegrowane zabezpieczenie przed poderwaniem paneli,
zbyteczne staje się zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przed wiatrem.

Miejsce pracy

Wysoce bezpieczna praca
 § dzięki wykonaniu montażu z poziomu podłoża

Bezpieczna obsługa
 § dzięki ergonomicznym uchwytom w profilu podłużnym

Zintegrowane zabezpieczenie przed 
poderwaniem paneli
 § nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia 
przed wiatrem

Więcej informacji znajd-
ziesz na naszej stronie 
internetowej lub w infor-
macji dla użytkownika.



DekLift 4,50m

DekLift 4,50 ułatwia montaż i demontaż 
deskowania w przypadku dużych wysokości 
pomieszczeń.

W połączeniu z systemem ochrony 
bocznej XP

But barierki czołowej Dokadek można zamon-
tować wstępnie już na panelu i przechylić do 
góry wraz z panelem z poziomu podłoża. 

Prosta i ergonomiczna praca spod 
deskowania

Praca odbywa się głównie w pozycji wypros-
towanej. Przy montażu deskowania Dokadek 
30, nie trzeba już układać paneli od góry, a 
pracownicy nie muszą się schylać. W więk-
szości przypadków do demontażu nie potrze-
ba drabin. Ponadto do minimum ograniczono 
liczbę czynności wykonywanych nad głową.

DekDrive
Panele Dokadek o powierzchni 12 m² można 
łatwo przesuwać poziomo przy użyciu wózka 
DekDrive.
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Pomosty montażowe

Pomosty montażowe Doka są lekkie i można je szybko i łatwo zintegrować z ramami wież podporowych. Ponadto stanowią bezpieczne 
miejsce pracy podczas montażu i demontażu wież podporowych, np. pod deskowaniem stropu.

Przegląd artykułów:

Pomost 60/100cm z włazem 582311500
Pomost 60/150cm z włazem 582312500
Pomost 60/175cm z włazem 582333500
Pomost 60/200cm z włazem 582313500
Pomost 60/250cm z włazem 582314500
Pomost 60/300cm z włazem 582315500

Pomost 30/100cm 582231000
Pomost 30/150cm 582232000
Pomost 30/200cm 582234000
Pomost 30/250cm 582235000
Pomost 30/300cm 582236000

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40, wieża podporowa 
Staxo 100

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie 
internetowej lub w informacji dla użytkownika.

Bezpieczna praca pod deskowaniem stropu 
– systemy podporowe Doka
Uniwersalne funkcje zabezpieczeń, jak np. wejścia i drogi komunikacyjne, podesty oraz przednie poręcze 
sprawiają, że wieże podporowe Staxo 100 i Staxo 40 są szczególnie bezpieczne.

Miejsce pracy

Szybsza praca 
 § dzięki bezpiecznemu montażowi i demontażowi górnej 
konstrukcji

 § za pomocą ergonomicznie zoptymalizowanej płaszczyzny 
umożliwiającej pracownikom wykonanie montażu pod 
deskowaniem

Ergonomiczna praca
 § bezpieczne miejsca pracy dzięki podestom montażowym 
z i bez włazów

Optymalne poszerzenie
 § dzięki systemowi ochrony bocznej XP
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Stężenia poziome Staxo

Stężenie poziome umożliwia rozszerzenie platformy roboczej także 
między wieżami. W ten sposób montaż i demontaż konstrukcji 
pod deskowaniem stropu jest znacznie łatwiejszy.

Konsola Staxo 40

Konsola Staxo 40 może zostać poszerzona dzięki zastosowaniu 
systemu ochrony bocznej XP.

Przednia / środkowa poręcz

Dzięki poręczom możliwy jest bezpieczny montaż i demontaż 
ram rusztowaniowych w przypadku montażu pionowego. W ten 
sposób zapewnione zostaje pełne bezpieczeństwo podczas całe-
go procesu montażowego. 

Przegląd artykułów:

Stężenie poziome Staxo 1,00m 582215000
Stężenie poziome Staxo 1,50m 582216000
Stężenie poziome Staxo 2,00m 582217000
Stężenie poziome Staxo 1,00m 582348000
Stężenie poziome Staxo 1,50m 582349000

Przegląd artykułów:

Konsola Staxo 40 90 cm 582212000

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40, wieża podporowa 
Staxo 100

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40, wieża podporowa 
Staxo 100

Wykorzystanie: wieża podporowa Staxo 40

Przegląd artykułów:

Poręcz czołowa Staxo 582316000
Poręcz boczna Staxo 100 582317500
Poręcz boczna Staxo 150 582318500
Poręcz boczna Staxo 175 582331500
Poręcz boczna Staxo 200 582319500
Poręcz boczna Staxo 250 582320500
Poręcz boczna Staxo 300 582321500



Dzięki użyciu wideł K/M plus 
można przestawić wszystkie 
pomosty także pod okapami 
dachów.
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Przegląd artykułów:

Pomost składany Doka K 3,00m 580442000
Pomost składany Doka K 4,50m 580443000
Pomost składany narożny Doka A 580473000
Pomost wyrównujący 3,00m 580485000
Pomost wiszący 120 3,30 m 580411000
Pomost składany Doka K narożnik zewnętrzny 580424000
Pomost składany Doka K narożnik wewnętrzny 580513000
Widły K/M plus 583025000

Uniwersalne wykorzystanie pomostów  
w budownictwie betonowym –  
pomost składany K
Pomosty składane K są dostarczane w całości i od razu gotowe do użycia. Pomosty wykonane są ze 
standardowych komponentów systemowych i nadają się do wszystkich zastosowań z dużymi obciąże-
niami, gdzie wymagana jest szeroka powierzchnia robocza.

Miejsce pracy

Certyfikat bezpieczeństwa
 § zmniejszenie kosztów dzięki szybkiej i bezpiecznej pracy
 § wysoka nośność (600 kg/m²)
 § płaska powierzchnia pomostów roboczych

Szybka praca
 § dzięki wstępnie zmontowanym pomostom
 § za pomocą logicznego montażu systemowego do łat-
wego zaplanowania miejsc zawieszenia

 § możliwość natychmiastowego użycia po szybkim mon-
tażu

Wszechstronne zastosowanie
 § wykorzystanie jako rusztowanie robocze, ochronne i 
dachowe oraz zadaszenie ochronne

Wysoka opłacalność dzięki:
 § prostemu użyciu
 § długiemu okresowi eksploatacji
 § małej objętości składowania i transportu

Więcej informacji uzyskasz w informacji dla 
użytkownika do danego systemu.



Więcej informacji znajdziesz na 
naszej stronie internetowej lub 
w informacji dla użytkownika.

Przegląd artykułów:

1) Konsola składana M 580547000
2) Poszycie pomostu M 3,00 m 580548000
3) Poszycie pomostu narożnego M 580550000
Przejście narożne M 1,80 m 580556000
Przedłużka barierki pomostu nar. M 1,80 m 580592000
Widły K/M plus 583025000

Lekkie rusztowanie robocze przy budowie 
ścian murowanych i wykonanych z prefa-
brykatów – pomost konsolowy M
Pomost konsolowy M jest lekkim rusztowaniem roboczym i ochronnym, który zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa przy budowie ścian murowanych i wykonanych z prefabrykatów. Ten nagrodzony przez 
UE system spełnia wymagania normy EN 12811-1 w zakresie rusztowań roboczych oraz wymogi normy 
DIN 4420 w zakresie rusztowań ochronnych.

1 2

3

Certyfikat bezpieczeństwa
 § potwierdzający wysoki standard bezpieczeństwa
 § wysoka nośność (300 kg/m²) przy małym ciężarze 
własnym

Szybka i bezpieczna praca
 § dzięki wstępnie zmontowanym pomostom wykonanym z
 § niewielkiej liczby wytrzymałych komponentów 
 systemowych

 § możliwość natychmiastowego użycia po szybkim 
 montażu

 § specjalne szybkozłącze do połączenia konsoli i podestu

Wszechstronne zastosowanie
 § jako rusztowanie robocze, ochronne lub dachowe dzięki 
zestandaryzowanym rozwiązaniom systemowym

 § wysoka opłacalność
 § długiemu okresowi eksploatacji
 § małej objętości składowania i transportu
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Przegląd artykułów:

1) podczas deskowania
Adapter XP Framax 586475000
Adapter XP Frami 586477000
Łącznik XP do desk. dźwigarowego 586476000
Łącznik XP Dokamatic 586474000
Zacisk barierki XP 40 cm 586456000
Zacisk barierki XP 85 cm 586468000
Łącznik wsuwany XP 586478000
Adapter grodzicy słupka XP 586484000
Łącznik spawany XP 586467000
Zacisk do zbrojenia XP 586465000

2) na obiekcie w stanie surowym
Uchwyt siatki ochronnej XP 586483000
But przykręcany XP 586458000
But barierki XP 586457000
Konsola do schodów XP 586459000
Łącznik XP do parapetu 586469000
Łącznik XP do balkonów 586485000
Zacisk desk. krawędzi stropu Doka 586239000
Profil zastawczy stropu Doka 586481000

3) w przypadku obu zastosowań
Słupek barierki XP 1,20m 586460000
Słupek barierki XP 0,60m 586462000
Słupek barierki XP 1,80m 586482000
Przyłącze do rur rusztowaniowych D34/48 mm 586471000
Siatka ochronna 2,70x1,20m 586450000
Siatka ochronna 2,50x1,20m 586451000
Siatka ochronna 2,00x1,20m 586452000
Siatka ochronna 1,20x1,20m 586453000
Siatka ochronna 2,70x0,60m 586466000
Siatka ochronna 2,50x0,60m 586472000
Siatka ochronna 2,00x0,60m 586473000
Pasek zaciskowy 30x380 mm 586470000
Uchwyt siatki ochronnej XP 586483000

Zabezpieczenie przed upadkiem z wyso-
kości – system ochrony bocznej XP
System ten stanowi uniwersalne rozwiązanie w zakresie zachowania najwyższego stopnia bezpieczeństwa. 
Jest optymalnie dopasowany do innych systemów Doka – deskowań ściennych czy też stropowych lub 
jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości obiektu w stanie surowym.

Ochrona boczna

Kompletny system do ochrony przed 
upadkiem z wysokości
 § jeden słupek do wszystkich rodzajów ochrony bocznej
 § adapter dopasowany do każdego zastosowania

Certyfikat bezpieczeństwa
 § cynkowany ogniowo i nadzwyczaj stabilny
 § spełnia wymogi normy EN 13374 i posiada znak GS

Innowacyjne podwyższenie
 § zapewnia pełne bezpieczeństwo do wysokości 1,20 m 
przy użyciu tylko jednego rodzaju słupka

 § może zostać podwyższony do 1,80 m dzięki użyciu 
dodatkowego słupka

Szybki i łatwy montaż
 § funkcja „easy-click”
 § zabezpieczenie przed zdekompletowaniem części, co 
dodatkowo obniża koszty



Certyfikat bezpieczeństwa wg EN13374
Części wykonane są z cynkowanego ogniowo i wyjątkowo wytrzy-
małego materiału oraz spełniają wymogi normy EN 13374, a 
ponadto posiadają znak GS. Informacje dla użytkownika zawierają 
między innymi diagramy pomiarowe, uwzględniające występujące 
obciążenie wiatrem. Możliwość dzierżawy deskowania daje natomi-
ast szansę na zebranie własnych doświadczeń na temat produktów 
firmy Doka jeszcze przed ich zakupieniem.

System ochrony bocznej XP podczas procesu deskowania

Wszystkie odstępy i długości siatek są dopasowane do systemów deskowań Doka oraz zoptymalizowane pod względem statycznym. 
System XP sprawdza się dzięki szybkiej zdolności dopasowania oraz płynnemu przejściu od elastycznego zastosowania w przypadku 
deskowania, aż po długookresowe wykorzystanie podczas prac wykonywanych na obiekcie w stanie surowym.

Deskowanie ścienne
Adapter XP Framax służy do montażu bocznej barierki 
ochronnej na zamknięciu deskowania. Zaletą tego roz-
wiązania jest fakt, że barierkę montuje się na deskowaniu, 
kiedy jeszcze leży. Barierka pozostaje na nim podczas 
przestawiania jednostek oraz czyszczenia sklejki (poszycie 
do góry). Podczas betonowania barierkę można dodatko-
wo odchylić o 15 stopni do tyłu.

Zabezpieczanie krawędzi stropu i pomostu

Jako element mocujący do zabezpieczania krawędzi stro-
pu służy zacisk barierki XP 40cm. Konstrukcja zacisku 
zapewnia równe przyleganie bortnicy do deskowania, 
zapobiegając wypadaniu drobnych przedmiotów. W za-
leżności od systemu można także zastosować adapter 
wsuwany XP.

Funkcja „easy-click”
Funkcja „easy-click” umożliwia prosty i szybki montaż i 
demontaż słupka barierki XP 1,20m bez użycia narzęd-
zi oraz stanowi automatyczne zabezpieczenie przed 
wysunięciem.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.
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System ochrony bocznej XP podczas prac na obiekcie w stanie surowym

System XP spełnia kryteria odnośnie zastosowania na obiekcie w stanie surowym za sprawą zoptymalizowanych elementów mocujących 
do budownictwa wysokościowego i podziemnego. Duże odstępy między słupkami ułatwiają szybkie dopasowanie. W razie potrzeby siat-
ki można zamocować wyżej - np. podczas montażu fasady zewnętrznej.

Obarierowania

Przy użyciu dostępnych na 
rynku podstaw odgradzania 
tymczasowego, system ochro-
ny bocznej XP można zasto-
sować także do odgrodzenia 
obszarów roboczych na placu 
budowy.

Zabezpieczanie 
krawędzi stropu

But przykręcany XP i tuleja 
śrubowa 20,0 wciskana w 
jeszcze niezwiązaną mieszan-
kę betonową, zapewniają od-
powiednie warunki dla użycia 
systemu ochrony bocznej XP 
już podczas betonowania.

Mocowanie na 
stropach betonowych

But barierki XP z dyblem 
ekspresowym 16x125mm 
umożliwia przymocowanie 
bocznej barierki ochronnej.

Uchwyt siatki  
ochronnej XP

Uchwyt siatki ochronnej XP 
służy do zamocowania siatki 
ochronnej XP na murach 
nośnych – na przykład jako 
zabezpieczenie przed upad-
kiem z wysokości w przypadku 
otworów na drzwi, szybów lub 
balkonów.

Ochrona boczna



Schody

Konsola XP do schodów 
służy do montażu z boku 
biegu schodowego i umożliwia 
zachowanie występu okładziny 
stopnicy do 4 cm.

Profil zastawczy  
stropu XP

Profil zastawczy stropu XP 
służy do szybkiego i bezpiecz-
nego odeskowania krawędzi 
stropu.

Łącznik XP do  
balkonów

Podczas prac na balkonach 
łącznik wykorzystywany jest 
do odgrodzenia na krawędzi 
stropu. Łącznik jest mocowany 
za pomocą kotwy gzymsowej 
30kN 15,0 na deskowaniu 
czołowym.

Zabezpieczenie na 
ścianie parapetowej

Połączenie łącznika XP do 
parapetu z zaciskiem barierki 
XP i stanowi ze słupkiem 
barierki XP 0,60 m optymalną 
ochronę boczną na ścianach 
parapetowych.



98
02

3-
20

7-
01

26 

Więcej informacji znajdziesz w 
 informacji dla użytkownika.

Przegląd artykułów:

Zacisk desk. krawędzi stropu Doka 586239000
But zacisku desk. krawędzi stropu 586257000
Kotwa desk. krawędzi stropu 15,0 15-40cm 586258000
Słupek barierki ochronnej 1,10m 584384000

Bezpieczne rozwiązania w zakresie  
deskowania krawędzi stropu –  
zacisk deskowania krawędzi stropu
Szybkie i proste rozwiązanie systemowe deskowania krawędzi stropu zapewnia wyższy poziom bez-
pieczeństwa przy krawędzi stropu i lepsze dostosowanie dzięki wielu wariantom montażu, deskowania i 
zabezpieczenia.

Ochrona boczna

Tylko jeden system
 § do deskowania i zabezpieczenia krawędzi stropu

Uniwersalne wykorzystanie
 § dzięki trzem różnym wariantom zamocowania do 
budynku

Łatwa obsługa
 § dzięki małemu ciężarowi pojedynczych części: poniżej 
7 kg

Bezpiecznie i łatwo
 § dzięki trzem różnym wariantom ochrony bocznej
 § szybkiemu w montażu zabezpieczeniu przed upadkiem 
z wysokości, odpowiednio dopasowanemu do systemu 
ochrony bocznej XP



Słupek barierki ochronnej 1,10m

Zacisk barierki ochronnej S

Łatwy montaż w betonie

Uniwersalny w użyciu

Przegląd artykułów:

Słupek barierki ochronnej 1,10m 584384000
Tulejka śrubowa 20,0 584386000

Przegląd artykułów:

Zacisk barierki ochronnej S 580470000

Szybki montaż
 § poprzez łatwe włożenie lub przykręcenie stojaka

Wysoki stopień bezpieczeństwa
 § dzięki zabezpieczeniu przed poderwaniem desek  
rusztowania

Długi okres eksploatacyjny
 § wytrzymała i cynkowana ogniowo konstrukcja

Duży zakres mocowania zaciskowego
 § do 45 cm w przypadku montażu na deskowaniu 
stropowym, stropach betonowych lub pomostach

Szybki i łatwy montaż
 § dzięki zaciskaniu i ustalaniu za pomocą klina

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
 § dzięki zabezpieczeniu przed poderwaniem desek 
rusztowania lub przymocowanym za pomocą śrub rurom 
rusztowaniowym

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej lub w informacji dla użytkownika.
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Przegląd artykułów:

Pomost składany Doka K 3,00m 580442000
Pomost składany Doka K 4,50m 580443000
Pomost składany narożny Doka A 580473000
Pomost wyrównujący 3,00m 580485000
Pomost wiszący 120 3,30 m 580411000
Pomost składany Doka K narożnik zewnętrzny 580424000
Pomost składany Doka K narożnik wewnętrzny 580513000
Widły K/M plus 583025000

Wszechstronna ochrona w budownictwie 
wysokościowym –  
osłona wiatrowa Xclimb 60
Osłona wiatrowa Xclimb 60 umożliwia wykonywanie robót budowlanych na kondygnacjach budynku 
wysokościowego z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i ochrony przed wpływami atmosferycznymi. 
Stałe prowadzenie przy budowli umożliwia jej wykorzystanie również przy dużych prędkościach wiatru.

Ochrona boczna

Bezpieczna praca na każdej wysokości
 § ochrona pracowników przed upadkiem z wysokości, 
wiatrem i warunkami pogodowymi dzięki pełnej osłonie

 § ochrona przed zagrożeniem związanym ze spadającymi 
przedmiotami dzięki wykorzystaniu osłony pionowej i 
poziomej

Uniwersalne wykorzystanie
 § różne warianty konstrukcyjne pod kątem liczby, rozmiaru 
i typu obudowy pomostów roboczych

Wzrost produktywności
 § wyższe poczucie bezpieczeństwa
 § przewidywalność kosztów w przypadku wstępnego 
montażu osłony wiatrowej przez firmę Doka

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.



Powłoka poliwęglanowa
przepuszczająca światło, wiatroszczelna
i nietransparentna

Wypełnienie siatką
przepuszczająca światło

Obudowa z blachy
wiatroszczelna i nietransparentna

Obudowa z perforowanej
blachy
przepuszczająca światło

Osłona wiatrowa Xclimb 60  
do użycia podczas demontażu

Przestawna w dół osłona wiatrowa Xclimb 60 
obejmuje tylko te poziomy budynku, na któ-
rych wykonywane są prace oraz wymagana 
jest ochrona przed spadającymi częściami 
oraz hałasem. Tym samym oznacza to, że 
można zrezygnować z kosztownego i czaso-
chłonnego zamontowania pełnej obudowy 
rusztowania.

Osłona wiatrowa Xclimb 60  
z obudową ramową Xbright

Ramowe elementy obudowy oraz proste połączenia elementów 
zapewniają szybkie wykonanie manualnego montażu wstępnego. 
System osłony wiatrowej jest dzierżawiony w całości.

Osłona wiatrowa Xclimb 60  
 z obudową z blach trapezowych

Szczególnie interesujące rozwiązanie dla projektów o długim 
czasie budowy. Elastyczne dopasowanie rozwiązania pod kątem 
lokalnych uwarunkowań, jak np. dostępność kantówek do ruszto-
wania nośnego.
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Wszechstronne wykorzystanie
 § dzięki wszechstronnym możliwościom zastosowania i 
wysokościom do 100 m

 § kompatybilność z częściami konstrukcyjnymi wież  
podporowych Staxo: Staxo 40 i Staxo 100 oraz d2 i d3.

Wysoka opłacalność dzięki:
 § ergonomicznej konstrukcji
 § łatwiejszej komunikacji pionowej

Praktyczny montaż
 § prosta konstrukcja dzięki minimalnej liczbie  
komponentów

 § bezpieczny, stopniowy montaż poziomów

Wejścia i drogi komunikacyjne

Przegląd artykułów:

Bieg schodowy alu 250 582670000
Adapter 250 582674000
Poręcz zewnętrzna 250 582672000
Poręcz wewnętrzna 250 582671000
Poręcz wejściowa 250 582675000
Poręcz podestu 250 582673000

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.

Bezpiecznie i szybko do góry –  
schodnia 250
Schodnię o stabilnej konstrukcji można szybko zmontować z ram i aluminiowych biegów schodowych. 
Wyjścia pośrednie zapewniają bezpieczny dostęp do wszystkich poziomów roboczych projektu budowla-
nego.

  WSKAZÓWKA

Według badania 

przeprowadzonego przez  

TU Graz, użycie wież 

podporowych (od 48 wejść na 

dzień) jest bardziej opłacalne  

niż wykorzystanie innych dróg 

komunikacyjnych.



Przegląd artykułów:

Przyłącze XS Framax/Alu-Framax 588639000
Drabina systemowa XS 4,40m 588640000
Przedłużka drabiny XS 2,30m 588641000
Wyjście z osłoną tylną XS 588666000
Osłona tylna XS 1,00m 588643000

Wykorzystanie: deskowanie ramowe Doka, deskowanie 
dźwigarowe i deskowanie słupów, systemy przestawne i wózki do 
metody nawisowej

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.

Bezpieczna komunikacja pionowa na  
deskowaniu – system drabinek XS
Drabiny systemu XS można łatwo przymocować do deskowań ściennych oraz deskowań słupów. Montaż 
tych urządzeń zabezpieczających na deskowaniu można przeprowadzić przed ustawieniem deskowań do 
pionu. Tym samym od samego początku użytkowania deskowań zostaje zapewniony najwyższy stopień 
bezpieczeństwa. 

Wysoki stopień bezpieczeństwa
 § zintegrowany system drabin i osłon tylnych

Szybsza praca
 § efektywny przebieg prac, dzięki bezpiecznej komunikacji 
pionowej

Uniwersalne i proste wykorzystanie
 § system dopasowany do wszystkich deskowań ściennych, 
przestawnych, deskowań tuneli i słupów oraz wózków do 
metody nawisowej firmy Doka
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Wejścia i drogi komunikacyjne

Przegląd artykułów:

Rusztowanie przejezdne DF 586157000

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.

Wykorzystanie: deskowania stropowe Doka

Ułatwienie prac wykonywanych nad  
głową – Rusztowanie przejezdne DF
Rusztowanie przejezdne DF nadaje się najlepiej do montażu i demontażu deskowania w przypadku  
średnich wysokości pomieszczeń.

Obwodowe zabezpieczenie przed upadkiem 
z wysokości
 § za pomocą ram barierki i krzyżulców poziomych

Duża stabilność systemu
 § umożliwia bezpieczną pracę na rusztowaniu

Szybka komunikacja pionowa
 § dzięki minimalnej liczbie lekkich komponentów

Niezawodne bezpieczeństwo
 § odpowiada testom wykonywanym przez TÜV Bayern



Wskazówka  
bezpieczeństwa:
Systemów komunikacyjnych można użyć także 
podczas wykonywania deskowań dla ścian i 
słupów.
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Przegląd artykułów:

Jednostka podstawowa TLS 586301000
Platforma podnosząca TLS środkowa 3,00x1,60m 586307000
Platforma podnosząca TLS tylna 3,00x1,60m 586308000
Siatka ochronna TLS 1,80m 586334000
Blacha ochronna TLS prawa 586309000
Blacha ochronna TLS lewa 586310000

System przestawiania stolików TLS może w pewnych 
przypadkach służyć do odciążania dźwigów. W ten sposób  
umożliwiony zostaje wcześniejszy demontaż dźwigów oraz  
rozpoczęcie deskowania obiektów zewnętrznych.

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika „Stolik Dokamatic”.

Wykorzystanie: stoliki stropowe Doka

Pionowe przestawianie bez użycia dźwigu 
– system przestawiania stolików TLS
System przestawiania stolików TLS przyczynia się do optymalizacji logistyki placu budowy i został za-
projektowany w celu osiągnięcia najwyższej wydajności pracy. Znajduje on zastosowanie w przypadku 
wszystkich wysokości budynków i tym samym umożliwia przestawianie stolików już od pierwszego piętra.

Przyspieszony cykl budowy
 § dzięki możliwości przestawiania stolików przy prędkości 
wiatru do 72 km/h

Szybkie przestawianie
 § deskowanie stropowe bez użycia dźwigu

Wysoki stopień bezpieczeństwa
 § dzięki zainstalowaniu TLS bezpośrednio na budowli
 § antypoślizgowej, odpornej na zmiany atmosferyczne 
powłoce pomostu w celu zapewnienia stabilnego miejsca 
do stania



Przegląd artykułów:

DoKart plus 586265500
Poszerzenie DoKart plus 586266500

Obracanie wokół osi pionowej i przemieszczanie wózka na boki 
skraca proces przestawiania stolika. Wysoka prędkość podnosze-
nia przyspiesza dodatkowo przebieg prac. Prędkość podnoszenia 
stolika wynosi 8 cm/s, a ustawiony stolik znajduje się od razu na 
właściwej wysokości do następnego wykorzystania.

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika „Stolik Dokamatic”.

Wykorzystanie: stoliki stropowe Doka

Szybkie i proste poziome manewrowanie 
stolikami stropowymi – DoKart plus
DoKart plus to wysokowydajne urządzenie, które dzięki swojemu małemu skrętowi i łatwej obsłudze 
doskonale nadaje się do wykorzystania w trudnych warunkach budowy. 

Redukcja kosztów robocizny
 § ergonomiczna obsługa wykonywana tylko przez jedną 
osobę

Przyspieszenie przebiegu prac
 § kompaktowe urządzenie o wysokiej zwrotności

Wysoka nośność
 § 2000 kg

Wyjątkowa niezawodność
 § duże koła i prześwit oraz sztywna płyta podłogowa
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Przegląd artykułów:

Kontener uniwersalny Doka 1,20x0,80 583011000
Skrzynka na małe narzędzia Doka 583010000
Skrzynka ażurowa Doka 1,70x0,80 583012000
Paleta transportowa Doka 1,55x0,85 586151000
Paleta transportowa Doka 1,20x0,80 583016000
Komplet kół przyczepianych B 586168000

Dzięki wykorzystaniu specjalnych palet, dopasowanych do na-
szych produktów, zachowany zostaje porządek na placu budowy 
- np. jak w przypadku użycia palet Staxo 100.

Więcej informacji znajdziesz na naszej 
stronie internetowej lub w informacji dla 
użytkownika.

Udoskonalenie procesu logistycznego na 
placu budowy – pojemniki transportowe
Wykorzystanie pojemników transportowych (kontenerów, palet transportowych i skrzynek ażurowych) 
ułatwia utrzymanie porządku na placu budowy, skraca czas odnajdowania oraz zapewnia bezpieczny 
transport komponentów systemowych, małych narzędzi oraz akcesoriów na budowę i na niej.

Redukcja kosztów materiału i robocizny
 § szybki załadunek i rozładunek komponentów systemo-
wych, małych narzędzi oraz akcesoriów

 § łatwe przemieszczanie za pomocą dźwigu lub kół  
przyczepnych

 § bezpieczne składowanie w stosach przy małej ilości  
zajmowanego miejsca



Bezpieczeństwo  
na pierwszym  
miejscu.

Ten symbol oznacza 
nowy standard  
w dziedzinie  
bezpieczeństwa.

www.doka.com/safety
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Przegląd artykułów:

Łańcuch poczwórny Doka 3,20m 588620000
Widły DM 1,5t regulowane 586233000
Zawiesie parciane Dokamatic 13,00m 586231000
Uchwyt dźwigowy Framax 588149000
Uchwyt dźwigowy Framax 588438000

Łańcuch poczwórny
Uniwersalny w użyciu element zaczepowy. Dzięki zintegrowanym 
uchwytom hakowym można transportować deskowania, pomosty 
i pojemniki transportowe.

Widły DM 1,5t regulowane
Czterostopniowa regulacja szerokości wideł umożliwia optymalne 
dopasowanie do wszystkich formatów stolików i przypadków ich 
zastosowań. Zapadkowe zabezpieczenie przed zsunięciem ułatwia  
wsuwanie wideł i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa  
podczas przestawiania stolika.

Uchwyt dźwigowy Framax

Uchwyt dźwigowy zostaje zamontowany nad stykiem elementów i 
służy do bezpiecznego przesuwania elementów deskowania.

Zawiesie parciane Dokamatic

Przy użyciu zawiesia parcianego Dokamatic można przestawiać 
sam ruszt stolika i całe stoliki. Zawiesie o długości 13 m można 
łatwo obsługiwać z poziomu posadowienia.

Bezpieczny transport pionowy na placu 
budowy – elementy zaczepowe Doka
Na placu budowy decydujący jest każdy ruch. Wykonywanie takich technicznych czynności jak usta-
wianie i wsuwanie, zawieszanie, przestawianie i transport jest szczególnie ryzykowne. Z tego powodu 
konieczne jest zastosowanie wysokojakościowych i sprawdzonych elementów zaczepowych. 

Certyfikowana jakość
 § roczne kontrole
 § szczegółowa dokumentacja w instrukcjach obsługi



Dybel ekspresowy

Do zamocowania wypory ukośnej w przypadku deskowania ścien-
nego lub do odciągnięcia stolików stropowych.

Pręt do rozdeskowania Framax

Do łatwego odspajania deskowania ramowego od betonu.

Pręt do rozdeskowania Dokadek

Do łatwego i bezpiecznego odspajania paneli Dokadek z poziomu 
podłoża.

Pręt montażowy Dokadek

Do obsługi pojedynczych paneli Dokadek podczas montażu i  
demontażu.

Elementy pomocnicze do poprawy ergo-
nomii pracy – narzędzia Doka
Narzędzia firmy Doka ułatwiają szybki i bezpieczny przebieg prac. Dzięki ergonomicznemu dopasowaniu 
narzędzi, układ ruchowy pracowników nie ulega obciążeniu podczas wykonywanych prac.

Przegląd artykułów:

Dybel ekspresowy Doka 16x125mm 588631000
Pręt do rozdeskowania Framax 589235000
Pręt montażowy B Dokadek 586540000
Przedłużka pręta montażowego Dokadek 2,00m 586538000
Pręt do rozdeskowania Dokadek 586541000
Przedłużka pręta do rozdeskow. Dokadek 1,50m 586553000

Znaczne ułatwienie pracy
 § perfekcyjne dopasowanie do wszystkich systemów Doka

Wysoka wytrzymałość
 § dzięki wytrzymałej konstrukcji o najwyższej jakości
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Tensometr do ściągów

Do kontroli wytrzymałości deskowania w przypadku newralgicznych 
elementów konstrukcji lub przy występowaniu wysokich naprężeń.

Uniwersalny klucz montażowy

Do podpory stropowej Eurex 20, Eurex 30 i Eurex 60 550, wrze-
cionowych i nastawczych podpór ukośnych, zastrzałów i wypór 
ukośnych, stóp regulowanych i nakrętek motylkowych.

Skrobaczka dwustronna Xlife

Do dokładnego czyszczenia sklejek Framax Xlife.

Widły do dźwigarów H20

Do łatwego umieszczenia i ustawienia dźwigarów deskowaniowych.

Młotek z tworzywa

Do ustawienia podpór stropowych bez uszkodzenia materiału.

Klucz do ściągu

Do łatwego zaciskania i luzowania ściągów 15,0, 20,0 i 26,5.



Concremote

Do pomiaru wilgotności i wytrzymałości betonu w czasie rzeczy-
wistym oraz określenia optymalnego momentu na rozdeskowanie.

Pręt montażowy Framax

Zapewnia bezpieczną obsługę uchwytu dźwigowego z poziomu 
posadowienia oraz służy do ustawiania deskowania lub usuwania 
ze sklejki gwoździ z podwójnym łebkiem.

Przegląd artykułów:

Klucz do ściągu 20,0/26,5 580593000
Klucz do ściągu 15,0/20,0 580594000
Uniwersalny klucz montażowy 582768000
Skrobaczka dwustronna Xlife 100/150mm 1,40 m 588674000
Ostrze skrobaka 508674050
Blacha skrobaka 508674060
Widły aluminiowe do dźwigarów H20 586182000
Młotek z tworzywa 4,0 kg, długość 1,1 m 586097000
Tensometr do ściągów 300kN 581834500
Pręt montażowy Framax  588678000
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bezpiecznie wykonać 
 deskowanie Twojej nowej 
przestrzeni życiowej
– również w przyszłości

Wiemy, jak
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