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داربست مدوالر مثلثی
داربســت بندی زیر سقف بدون نیاز به اتصاالت اضافی 

داربســت مــدوالر مثلثــی به واســطه ســهولت 
اجــرا و ســرعت کار یکــی از متــداول تریــن 
ــر ســقف  سیســتم هــای داربســت بنــدی زی
جهــت انــواع ســقف هــای مرتفــع ، پــل هــا ، 
تقاطــع هــای غیــر همســطح و ... مــی باشــد . 

داربســت مثلثــی را مــی تــوان در ابعــاد مربع 
ــرا  ــی اج ــورت مثلث ــه ص ــا ب 120×120 و ی
ــی ،  ــار ضلع ــی از مه ــت مثلث ــود . داربس نم
ــت  50  ــای داربس ــم ه ــری ، فری ــار قط مه
ــچ  ــنه و پی ــر ، پاش ــانتی مت ، 75 و 100 س

ــم تشــکیل شــده اســت .  تنظی

وزن سبک فریم ها
ــه  ــم هــا دارای وزن ســبکی هســتند و ب فری
راحتــی توســط یــک نفــر قابــل جابجایــی و 

مونتــاژ مــی باشــند . 

مونتاژ ساده 
فریــم هــا بــه صــورت مثلثــی طراحــی شــده 
انــد و بــه صــورت مــدوالر بــر روی یکدیگــر 

نصــب مــی شــود . 

عدم استفاده از اتصاالت اضافی
فریــم هــا بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه اتصــال 
اضافــی بــر روی یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد . 

سرعت اجرای باال
امکان استفاده در انواع سازه های مرتفع

ــرای جــک هــای  ــن مناســب ب جایگزی
ــروژه هــای تجــاری  ــد در پ بلن

ساختار مدوالر و ارگونومی در مونتاژ
امــکان کــم کــردن فاصلــه پایــه هــا در 

ضخامــت هــای مختلــف ســقف
امکان استفاده در انواع سازه های میزی

جهت تحمل فشارهای بتن ، از سولجرهای فلزی 
بر روی اسکافلد مثلثی استفاده می شود . 

ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــکافلدهای مثلث ــال اس ــل اتص عم
بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه قطعــه اضافــی می باشــد
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امــکان اجــرای ســقف بــا پــای وود و ورق فلــزی 
بــا اســکافلد مثلثــی وجــود دارد . 

اسکافلد های  مثلثی عموماً در ساخت پل ها  و تقاطع 
های غیر هم سطح مورد استفاده قرار می گیرند .

بســته بــه ضخامــت ســقف ، مــی تــوان پایــه هــا 
را بــه هــم دور یــا نزدیــک کــرد . 

 

اسکافلدینگ و ایمنی
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