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Ringlock. 
Sistemul de schelă modulară Doka.
Cu Ringlock, firma Doka oferă un portofoliu extins de produse, ce include sistemul complet de schelă modu-
lară, făcând-o furnizorul complet de soluții performante de cofraje și schele. Acest sistem de schelă multidi-
recțională a fost deja testat de zeci de ani în proiecte din întreaga lume, fiind soluția ideală pentru cerințe de 
schelă de armătură, turn de acces sau diverse alte soluții de lucru sau acces sigur în șantier.

Ringlock, respectând calitatea Doka, impresionează prin calitatea înaltă a componentelor sale la un raport 
atractiv performanță/preț. Datorită capabilităților sale modulare, sistemul este flexibil și ușor de utilizat. Cu 
experiența lor, tehnicienii furnizează soluții adaptate cerințelor de proiect, pentru a putea optimiza costurile.

Un Partener. Soluții multiple.
 � O singură persoană de contact pentru cofraj și schelă

 � Coordonare optimizată a soluțiilor de cofraj și schelă 

 � Economie de costuri prin realizarea de transporturi comune cofraj-schelă

Disponibil internațional
 � Achiziție de încredere și livrare promptă datorită capacității de livrare a sistemului  

la nivel internațional.

 � Sunt disponibile cantități mari de material pentru vânzare și închiriere

Complet închiriabil
 � Înaltă performanță și calitate a parcului de închiriere a cofrajelor și schelelor

 � Procesele profesioniste de închiriere garantează o gestionare optimă a  

materialului necesar.
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Soluții sigure și eficiente de schelă.
Gamă largă de aplicații.

Lucrul eficient în șantier presupune căi de lucru și acces sigure și rapide. Indiferent că este vorba de schelă pentru structuri complexe sau 
pentru căi de acces în șantier, sistemul de schelă modulară Ringlock reprezintă soluția optimă pentru orice cerință.

Alte aplicații:

Schelă pentru armătură

Schelă suspendată

Turn acces

Schelă multidirecțională

Treceri peste goluri

Eșafodaj

Schelă mobilă

Schelă fațadă
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Ringlock 
Schela modulară Doka.

Detalii tehnice
Ringlock

Agrement tehnic DIBT Z-8.22-992

Diametru tub & Grosime perete Ø 48,3 x 3,2 mm

Tip oțel S355JOH

Protecția suprafeței zincare la cald

Posibile domenii de aplicare � Construcții civile  � Infrastructură

Tipuri de schelă
� Schelă pentru armătură � Schelă suspendată � Turn acces � Treceri peste săpături

� Platformă de lucru � Schelă mobilă � Eșafodaj � Schelă de fațadă

Podină metalică eșafodaj 3,07m și 2,57m clasa 4 / clasa 5*

Podină metalică <2,07m clasa 6 *

Podine cu trapă și Rampe de scară clasa 3 *

Montanți verticali � 0,50 m  � 1,00 m  � 1,50 m  � 2,00 m  � 2,50 m  � 3,00 m  � 4,00 m

Profile orizontale � 0,15 m  � 0,39 m  � 0,73 m  � 1,04 m  � 1,09 m  � 1,40 m  � 1,57 m  � 2,07 m  � 2,57 m  � 3,07 m

Manevrabil cu macaraua

Acoperire

*Conform EN 12811-1 Tabel 3
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