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داربست کاپالک
پیشــنهاد مناســب جهت داربســت بندی نما و زیر سقف به کمک قطعات چدنی نشکن 

ایــن روش داربســت بنــدی ، یکــی از سیســتم 
ــن  ــد . ای ــی باش ــا م ــوم در دنی ــای مرس ه
ــاری  ــودی و مه ــای عم ــه ه ــتم از پای سیس
هــای افقــی در ابعــاد مختلــف تشــکیل شــده 

اســت .

ــل اتصــال پایــه هــا بــه مهــاری هــا  عم
توســط قفــل کــن هــای چدنــی نصــب شــده 
بــر روی پایــه هــا بــه کمــک چکــش انجــام 
ــه  ــه ب ــا ک ــن ه ــل ک ــن قف ــود . ای ــی ش م
ــا فاصلــه 50  صــورت فنجانــی مــی باشــند ب
ــا  ــه ه ــر روی پای ــر ب ــانتیمتری از یکدیگ س

ــت .  ــده اس ــب ش نص

عدم نیاز به ملزومات اضافی
فنجانــی  اتصــال  از  اســتفاده  دلیــل  بــه 
ــه راحتــی در داخــل  ــی ، مهــاری هــا ب چدن

ــد .  ــی گیرن ــرار م ــا ق ــه ه پای

نصب سریع
ــروی  ــر نی ــک دو نف ــه کم ــتم ب ــن سیس ای
انســانی بــه راحتــی قابــل نصــب مــی باشــد . 

عدم نیاز به جرثقیل
بــه دلیــل ســبک بــودن مهــاری هــا و پایــه 
هــا اســتفاده از جرثقیــل بــه حداقــل میرســد 

وزن سبک
حمل و نقل آسان

نصب سریع
استفاده در زیر سقف و نمای ساختمان

امکان اتصال سیستم پله به آن
امکان استفاده به عنوان پایه سیستم 

های مختلف میزی
قابلیت تحمل وزن باالی بتن

ــر روی  هــر 50 ســانت یــک قفــل کــن چدنــی ب
پایــه هــا تعبیــه شــده اســت . 

پایــه هــا بــه صــورت اســتاندارد در ارتفــاع 1 ، 1.5 ، 
2 ، 2.5 و 3 متــر تولیــد مــی شــود .

عمــل اتصــال مهــاری هــا بــه پایــه در داخــل قفل 
کــن هــا بــا ضربــه چکــش انجــام می شــود .
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ــی  ــا ، م ــه ه ــاع پای ــردن ارتف ــاد ک ــم و زی ــا ک ب
تــوان آن را بــرای مــوارد مختلــف اســتفاده نمــود .

 

اســکافلد هــا بــا رنــگ هــای کــوره ای بــه 
ــند .  ــی باش ــد م ــل تولی درخواســت مشــتری قاب

اسکافلدینگ و ایمنی
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