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داربست نما
جایگزین مناســب سیستم ســنتی داربست بندی با باالترین ضریب امنیتی 

داربســت نمــا ، بهتریــن جایگزیــن سیســتم هــای ســنتی داربســت بنــدی مــی باشــد . مهــم ترین 
مولفــه ایــن سیســتم امنیــت فــوق العــاده ، نصــب ســریع و انعطــاف پذیــری آن مــی باشــد . 

ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــی باش ــف را دارا م ــای مختل ــاع ه ــرا در ارتف ــکان اج ــتم ام ــن سیس ای
ــد .  ــی نمای ــم م ــران فراه ــرای کارگ ــی کار را ب ــبک ، راحت ــکوی مش س

نصب آسان
ــی  ــاالت اضاف ــه اتص ــاز ب ــدون نی ــتم ب سیس

ــود .  ــی ش ــاژ م ــی مونت ــه راحت ب

نصب پله
ــر روی ســازه  ــرو ب ــه و راه ــکان نصــب پل ام

ــی باشــد .  ــی فراهــم م ــه راحت ب

شبکه مشبک سکوی کار 
ســوراخ هــای ایجــاد شــده بــر روی ســکوی 
کار دارای برجســتگی مــی باشــد کــه امــکان 
لیــز خــوردن کارگــر در هــر زمانــی بــه ویــژه 
هــوای بارانــی را بــه حــد اقــل مــی رســاند .

سرعت اجرای باال
امکان نصب در ارتفاع های مختلف
امکان نصب در طول های مختلف

امکان استفاده در بخش های مخلف پروژه

نصب آسان با حداقل استفاده از ملزومات
تحمل وزن های مجاز وارده 

امکان نصب سیستم های نردبان و پله 

ــن و اتصــال دو  ــه کمــک پی ــا ب ــم ه اتصــال فری
فریــم توســط میــل مهارهــای ضربــدری صــورت 

مــی گیــرد .

اتصــال فریــم هــای اصلــی در ارتفــاع بــه کمــک 
مغــزی ) رابــط ( صــورت مــی گیــرد .

ــتاندارد  ــورت اس ــه ص ــبک ب ــکوی مش ــایز س س
ــر نیــاز مشــتری در ابعــاد مختلــف  ــوده و بنــا ب ب

ــد . ــی باش ــد م ــل تولی قاب
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ســکوی مشــبک بــه کمــک اتصــال نیــم دایــره بــر 
روی لولــه قــرار مــی گیــرد . 

 

اسکافلدینگ و ایمنی
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