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● AL2000 Szalunek ścienny jako szalunek stropowy
● Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki
   małej ilości elementów i niewielkiej wadze
● Wysoki stopień elastyczności 

...jeszcze
szybsze szalowanie

NOWOŚĆ
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ZALETY

• Rozszerzone możliwości zastosowania lekkiego systemu szalunków
  ściennych AL2000 
• Może być stosowany tylko z kilkoma dodatkowymi elementami do stropów
• Mniejsza liczba pojedynczych części i mniejsza waga, co za tym idzie znaczne
  skrócenie czasu szalowania
• Szybka adaptacja do skomplikowanych układów dzięki szerokiemu wachlarzowi
  elementów
• Grubość sufitu do 30 cm bez dodatkowego podparcia 
• Podpory stropowe o udźwigu 20 kN są wystarczające przy grubości sufitu 30 cm 

INFORMACJE
Szalunek ścienny jako szalunek stropowy firmy Ringer

Szalunki ścienne AL2000 dostępne w poniższych wymiarach:

- 270/25, 270/30, 270/40, 270/45, 270/50, 270/60, 270/90
- 135/25, 135/30, 135/40, 135/45, 135/50, 135/60, 135/90

Głowica DEK2000

DEK2000 rozszerza zakres zastosowania lekkiego systemu szalunków ściennych
AL2000. Przy zastosowaniu tylko jednego typu głowicy, AL2000 może być stosowa-
ny jako szalunek stropowy.
Ta głowica sufitowa pracuje w narożniku, wzdłuż ściany i w obrębie powierzchni.
Niewielki ciężar i zastosowanie tylko kilku pojedynczych elementów pozwala na
znaczne oszczędności czasu szalowania. Ze względu na dużą liczbę różnych
rozmiarów elementów, AL2000 charakteryzuje się dużą elastycznością.
Obszary montażowe są po prostu uzupełniane przez zastosowanie szyn
wyrównujących lub szyn podporowych. Przy maksymalnym rozstawie podpór
wynoszącym 1,35 m, podpory stropowe o nośności 20 kN są wystarczające. 
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ROZSZERZENIE

Adapter do poręczy ściskowej      Głowica widełkowa 

jako uzupełnienie elementów ściennych AL2000
Element stropowy o wymiarach 1,35 x 1,35 m

Regały transportowe można układać w stosy
i używać na dwa sposoby: 

poniżej 22 elementów:

powyżej dla 8 elementów i jednego kontenera
uniwersalnego do głowic i akcesoriów

AKCESORIA 

Oprócz elementów ściennych AL2000 opracowano również element sufitowy             
o wymiarach 1,35 x 1,35 m i wadze zaledwie 29 kg. Dzięki pomysłowemu systemowi 
transportowemu, 55 m² gotowych szalunków (bez podpór) może być transportowa-
ne w przestrzeni zaledwie 2,45 x 1,45 m. Dla lepszej obsługi na placu budowy, 
regały transportowe mogą być wyposażone w koła. 
Głowica, którą można zamontować za pomocą jednego kliknięcia, pełni funkcję 
urządzenia zabezpieczającego podnośnik wiatrowy i sufity podwieszane. Ochronę 
przed upadkiem zapewnia system ochrony bocznej Ringer, który może być stoso-
wany z prostym adapterem do DEK2000. 
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RINGER zawsze bezpiecznie
Doświadczenie na budowie od ponad 70 lat!

NASZA LOKALIZACJA:
 
Centrala i magazyn - Kawnice Kolonia/k. Konina
 Kawnice Kolonia 8b, 62-590 Golina
 tel. +48 63 245 00 63, fax. +48 63 890 90 05


