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ALTRAD-MOSTOSTAL to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży rusztowań i szalunków. Na polskim rynku 

działamy od 1996 r., początkowo pod nazwą Baumann-Mostostal. Znajdujemy się  w czołówce producentów w Polsce 

i Europie, stale rozwijając swój potencjał w ramach globalnej grupy Altrad. 

Nasza firma może się pochwalić nowoczesnym zapleczem technicznym, w znacznym stopniu zautomatyzowaną pro-

dukcją, a przede wszystkim dobrą organizacją i sprawną obsługą klienta. Proces produkcyjny w ALTRAD-MOSTOSTAL 

przebiega z najwyższą dbałością o szczegóły, tak by finalne produkty zaspokajały potrzeby klientów, zapewniały funk-

cjonalność i bezpieczeństwo użytkowników. Nasze rusztowania i szalunki to produkty najwyższej jakości, sprawdzone 

w najtrudniejszych warunkach, przy skomplikowanych realizacjach budowlanych.

Profesjonalizm firmy wynika z zaangażowania wykwalifikowanej kadry inżynierów i pracowników techniczno-handlo-

wych. Nad całym procesem wytwarzania i realizacji zamówień – projektowaniem, produkcją, sprzedażą i transportem, 

czuwa 305 osób pracujących w siedzibie firmy w Siedlcach oraz w terenie. 

Wybierając ALTRAD-MOSTOSTAL, zyskują Państwo solidne, wykonane z najlepszych materiałów produkty oraz kom-

pleksową i profesjonalną realizację zamówień.

CHARAKTERYSTYKA
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KAMIENIE MILOWE

początek działalności Baumann-Mostostal,  
produkcja rusztowań ramowych

wdrożenie do produkcji rusztowań modułowych Rotax

rozpoczęcie produkcji rusztowań przejezdnych

wprowadzenie do oferty szalunków stropowych

wdrożenie do produkcji szalunków ściennych MIDI BOX,  
otrzymanie certyfikatu ISO 9001

rozszerzenie produkcji szalunków o typ MIDI BOX PLUS,  
rozpoczęcie współpracy z Altrad

przejęcie firmy Baumann GmbH przez ALTRAD Francja  
i nabycie 48% udziałów w firmie Baumann-Mostostal

wdrożenie nowego produktu - ALUstropu,  
odkupienie przez Altrad Francja 52% udziałów od Polimex-Mostostal

zmiana dotychczasowej nazwy i logo firmy z Baumann-Mostostal Sp. z o.o. 
na Altrad-Mostostal sp. z o.o.

wprowadzenie do oferty: rusztowań ALUrotax oraz Zadaszeń ALUsky

wprowadzenie nowego globalnego logo ALTRAD

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2005

2006

2016

2017

Siedziba firmy ALTRAD-MOSTOSTAL  |  Siedlce, ul. Starzyńskiego 1



7

Historia Grupy Altrad sięga 1985 r. Wtedy to Mohed Altrad zaczął tworzyć grupę, która jest obecnie potężnym eu-

ropejskim i globalnym przedsięwzięciem z rocznym obrotem prawie 3,3 mld euro.

Grupa składa się obecnie z ponad 1700 firm. Moc firmy ALTRAD leży w produktach firmy oferowanych w ponad 100 

krajach. Firma zatrudnia około 39 000 pracowników.

Głównymi obszarami działalności Grupy są: 

  produkcja 

  sprzedaż 

  wynajem

  logistyka

 

Oferowane są: rusztowania, szalunki, podpory, betoniarki, taczki, produkty dla samorządów lokalnych, szeroka 

gama urządzeń budowlanych, tj. mieszadła, zagęszczarki, betoniarki itp.

HISTORIA GRUPY ALTRAD

O FIRMIE
ALTRAD-MOSTOSTAL
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Rusztowania
RAMOWE
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Montaż rusztowań ramowych na krakowskich Sukiennicach

Rusztowania ramowe Mostostal Plus są produkowane przez ALTRAD-MOSTOSTAL 

w wersjach stalowej i aluminiowej. System składa się z podstawowych elementów, ta-

kich jak: ramy, poręcze, stężenia, pomosty, krawężniki i podstawki. 

Odległość pomiędzy kolejnymi kondygnacjami rusztowania wyznaczają ramy, których 

wysokość to 2,00 m, przy szerokościach 0,73 m lub 1,09 m. Systemowe długości po-

mostów pól roboczych wynoszą: 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m i 3,07 m.

Rusztowania RAMOWE
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Rusztowania ramowe  |  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Remont wnętrza kościoła w Brzozowie przy wykorzystaniu obu systemów rusztowań (modułowe i ramowe)

Baszta na Wawelu – Kraków
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Rusztowania RAMOWE

Rusztowania ramowe  |  Kompleks biurowy „Business Garden” w  Warszawie

Nośność rusztowania zależy od jego szerokości oraz od długości pomostów użytych do mon-

tażu danego zestawu i może wynosić od 2 do 6 kN/m2 (klasy obciążeń wg PN-EN 12811-1:2004). 

Za nośność rusztowania odpowiadają ramy, pomosty i podstawki. 

Sztywność konstrukcji zapewniają systemowe stężenia poziome i pionowe. 

Elementami zabezpieczającymi są: poręcze, poręcze podwójne, poręcze czołowe i krawężniki. 

Przy użyciu ww. i innych dostępnych w ramach systemu elementów rusztowanie można roz-

budowywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Lotnisko w Gdańsku
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Rusztowania ramowe  |  Starówka w Warszawie

Rusztowania Ramowe służą do:

 tynkowania 

 malowania 

 docieplania 

 murowania

Dodatkowe zastosowanie:

sceny,

platformy podsufitowe,

konstrukcje wsporcze lub nośne 
do reklam, stanowisk kamer 
telewizyjnych oraz trybun.

Certyfikat bezpieczeństwa
Rusztowanie ramowe

Rusztowania ramowe  |  Budynek Quattro Business Park w Krakowie
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Rusztowania
MODUŁOWE



16

Rusztowania modułowe ROTAX Plus są wykorzy-

stywane w pracach przy: budynkach przemysło-

wych z dużą liczbą instalacji czy rurociągów (ra-

finerie, stocznie, itp.); zabytkach o nieregularnych 

kształtach; obiektach infrastruktury komunikacyj-

nej; w przemyśle energetycznym, stoczniowym 

itp. Znajdują też zastosowanie wewnątrz budyn-

ków jako platformy podsufitowe służące do prac 

renowacyjnych, a także w montażu scen i trybun 

w miejscach imprez kulturalno-rozrywkowych itd.

W porównaniu z rusztowaniami ramowymi, syste-

my modułowe charakteryzuje większa możliwość 

dopasowania się do kształtów obiektów, zarówno 

ich zewnętrznych, jak i wewnętrznych stron.

Rusztowania MODUŁOWE

Wszechstronność rusztowań modułowych wynika ze 
specyficznych właściwości węzła Rotax oraz szerokiej 
gamy długości pól elementów składowych – głównie 
stojaków i rygli. 
Stojaki występują w różnych wymiarach (od 0,5 do 4 m). 
Co 0,5 m przyspawane są do nich tarcze otworowe, 
które umożliwiają montaż węzła mocującego Rotax, 
służącego do instalowania dźwigarów, pomostów, rygli, 
itp. Dzięki złączu tarczowemu, czyli przestawnej tarczy 
otworowej, istnieje możliwość tworzenia dodatkowego 
węzła na dowolnej wysokości stojaka. 
Węzły charakteryzuje duża wytrzymałość materiałowa 
oraz konstrukcyjna, co pozwala na mocowanie nawet do 
8 elementów, tj. rygli oraz stężeń pionowych, dzięki cze-
mu można rozbudować system w różnych kierunkach 
i płaszczyznach. Standardowe stojaki zostały wyposażo-
ne w tzw. łączniki pilotujące, stanowiące bazę do mon-
tażu kolejnych elementów i umożliwiające tym samym 
rozbudowanie całego modułu. Z kolei stojaki z łącznika-
mi pilotującymi przykręcanymi są wykorzystywane do 
montażu tzw. rusztowań podwieszanych.

Rusztowania modułowe ROTAX Plus  |  Kaplica na zamku – Pieskowa Skała

ROTAX Plus
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Dowolność w montażu poszczególnych elementów systemu ROTAX Plus, skutkująca 

budową nietypowych konstrukcji, pociąga za sobą konieczność wykonywania indywidu-

alnych obliczeń statycznych. Z uwagi na nieograniczoną ilość konfiguracji ustawień rusz-

towań modułowych, każde rozwiązanie należy rozpatrywać indywidualnie.

Nie można również zapominać o bezwzględnym sprawdzeniu każdej konstrukcji pod ką-

tem bezpieczeństwa jej użytkowników.

Na wielofunkcyjność systemów modułowych wpływa także możliwość budowania do-

wolnych platform z wykorzystaniem dźwigarów kratowych lub typowych rygli.

Istotnym czynnikiem, tworzącym uniwersalny system rusztowań modułowych, jest rów-

nież duża ilość różnego rodzaju elementów niestandardowych, pozwalających na:

skracanie wielkości pól rusztowania

stosowanie poszerzeń i przewężeń pomostów

montaż elementów zabezpieczających z wykorzystaniem drobnych elementów złącznych

Rusztowania modułowe ROTAX Plus  |  Most koło Ostródy przy trasie S7
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Rusztowania MODUŁOWE

ROTAX Plus

Przykładowy zestaw

ROTAX Plus

Montaż kanałów spalin – Rybnik

Stojak 1,0 m

Rygiel jako poręcz pojedyncza

Podest przejściowy

Poręcz zestawu bezpieczeństwa

Stojak 1,0 m

Słupek zestawu bezpieczeństwa

Stojak 2,0 m

Rygiel jako stężenie poziome

Krawężnik poprzeczny

Rygiel jako poręcz pojedyncza

Podest stalowy
lub podest aluminiowy

U-rygiel jako oparcie pomostu

Podstawka stalowa regulowana

Podkład drewnianyDrabina międzykondygnacyjna

Wspornik stalowy

Stężenie poprzeczne

Łącznik kotwiący

Krawężnik poprzeczny

Krawężnik podłużny

Stężenie ukośne
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ROTAX Plus to nowoczesne, innowacyjne i ekonomiczne rozwiązanie.

ROTAX Plus to system logicznego i szybkiego montażu rusztowań.

ROTAX Plus to gwarancja bezpieczeństwa na budowie.

Zawodowi Montażyści z ALTRAD Mostostal Montaż

Rusztowania systemowe ROTAX Plus
stosuje się jako:

 konstrukcje przestrzenne;

 rusztowania o nieregularnym kształcie;

 platformy robocze na wysokości;

 konstrukcje wsporcze (nośne) 

 – wieże podporowe;

 rusztowania przejezdne;

 rusztowania wiszące;

 rusztowania fasadowe.

Certyfikat bezpieczeństwa
Rusztowania modułowe
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Montaż kanałów spalin – Rybnik
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Rusztowania typu ALUROTAX są aluminiowymi rusztowaniami 

systemowymi, zbudowanymi na siatce konstrukcyjnej o długości 

3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m i szerokości 0,73 m i 1,09 m – przy 

czym istnieje możliwość rozbudowy siatki we wszystkich kierun-

kach. W płaszczyźnie pionowej system umożliwia zmianę położe-

nia elementów co 0,5 m.

Rusztowanie typu ALUROTAX pozwala na szybkie i pewne wyko-

nanie konstrukcji przestrzennych o skomplikowanych kształtach. 

Umożliwia także budowanie platform o dużych wymiarach.

Dopuszczalne obciążenie robocze rusztowania w ustawieniu fasa-

dowym wynosi 2kN/m2 dla szerokości rusztowania 0,73 m oraz 

3 kN/m2 dla szerokości rusztowania 1,09 m.

ALUROTAX

Rusztowania MODUŁOWE

Certyfikat bezpieczeństwa
ALUROTAX

ALUROTAX
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Do budowy rusztowania używa się stojaków i rygli aluminiowych, perforowa-

nych pomostów stalowych lub aluminiowych z zaczepami na o-rygiel lub u-ry-

giel oraz pomostów aluminiowo-sklejkowych 2 kN/m2. 

Cały system budowy rusztowania opiera się na wykorzystaniu możliwości, jakie 

daje specyficzny węzeł konstrukcyjny, który pozwala na łączenie rygli, stężeń 

poziomych i pionowych.

Magazyn

Produkcja pomostów





Rusztowania
PRZEJEZDNE



24

Typ 
rusztowania

Wymiary 
platformy 

[m]

Wysokość 
pomostu roboczego 

[m]

Obciążenie użytkowe 
pomostu roboczego 

[kN/m2]

MP MINI 1,80 x 0,75 0,90 - 3,53 2

MP 600 1,80 x 0,75 2,32 - 5,07 2

MP 800 1,80 x 1,50 2,17 - 11,80 2

MP 1000 2,80 x 0,75 2,32 - 11,95 2

MP 2000 2,85 x 1,50 2,17 - 10,85 2

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE 

MP MINI, MP 600, MP 800, MP 1000, MP 2000 

stosowane są do prac budowlanych i montażowych 

zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. 

Szczególne zastosowanie znajdują przy pracach insta-

latorskich i wykończeniowych.

W poszczególnych seriach rusztowań przejezdnych 

można wykorzystać typowe elementy systemu, które 

umożliwiają rozwijanie posiadanych już wcześniej typo-

szeregów. Dzięki zastosowanym samozatrzaskowym 

zaciskom montaż, demontaż i przebudowa odbywa się 

bez dodatkowych narzędzi – szybko i sprawnie. 

Wysokogatunkowe aluminium nadaje całej gru-

pie rusztowań przejezdnych lekkości i wyjątkowej 

trwałości. Zastosowanie samonastawnych kółek 

o średnicy 200 mm i 125 mm umożliwia wygodne 

manewrowanie. Po ustawieniu rusztowania w żąda-

nym miejscu zabezpiecza się je za pomocą hamulca 

nożnego. Dodatkowo precyzyjne ustawienie kon-

strukcji zapewniają podstawki regulowane, umoż-

liwiające dokładne wypoziomowanie konstrukcji. 

Stabilność rusztowania zapewniona jest dzięki bel-

kom jezdnym uniwersalnym i rozsuwanym oraz 

podporom. 

Ramy aluminiowe mają konstrukcję szczeblową. 

Żebrowane szczeble zapewniają bezpieczeństwo 

wchodzącym na rusztowanie montażystom. Kon-

strukcja  ram umożliwia ułożenie pomostów w mo-

dułach 27,5 cm na całej wysokości rusztowania, co 

znacznie ułatwia regulację wysokości pracy. Po zło-

żeniu rusztowania zajmują niewiele miejsca podczas 

magazynowania i transportu.

Rusztowania przejezdne posiadają Certyfikat Bezpie-

czeństwa nr B/02/003/11, wydany przez Instytut Me-

chanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w War-

szawie.

Rusztowanie przejezdne MP MINI

Rusztowania PRZEJEZDNE
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Rusztowania przejezdne oferowane przez firmę ALTRAD-MOSTOSTAL stosuje się 

do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy obciążeniu użytkowym pomostu 

roboczego 2,0 kN/m2 (200 kg/m2).

W pomieszczeniach zamkniętych maksymalna wysokość pomostu roboczego nie 

powinna przekraczać 12 m, a na zewnątrz budynku 8 m.

Rusztowania mogą być montowane i eksploatowane w następujących wariantach:

   bez belki jezdnej, z podporami ukośnymi lub bez podpór;

   z belką jezdną, ustawione centralnie lub jednostronnie na belce.

Elementy rusztowań wykonane są ze stali (belki jezdne) i aluminium (ramy, stęże-

nia, poręcze, pomosty). Pomosty wypełnione są sklejką wodoodporną. Krawężniki 

wykonane są z drewna, obręcze kół z poliamidu.

1,2

3,2

4,1

1,1

4,2

4,3

4,4

2,2

3,1

2,1

6

5

9

10

1. Ramy
1.1. nośne
1.2. czołowe
2. Poręcze

2.1. poręcz pojedyncza
2.2. dźwigar poręczowy

3. Krawężniki
3.1. podłużny
3.2. poprzeczny

4. Pomosty
4.1. roboczy
4.2. zabezpieczający
4.3. spocznikowy
4.4. stabilizacyjny

1,22,2

2,1

4,3

4,2

3

8,2

9

4,1
1,1

5

8,1

7

5. Stężenia pionowe
6. Podpory
7. Belki jezdne
8. Stężenia poziome

8.1. stężenie ukośne
8.2. łącznik usztywniający
8.3. łącznik bazowy

9. Koła – zespoły jezdne
10. Stopa balastowa

Elementy zestawu rusztowań przejezdnych:
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Certyfikat bezpieczeństwa
Rusztowania przejezdne

Rusztowanie przejezdne MP 600
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Systemy
SZALUNKOWE
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Systemy SZALUNKOWE

Systemy szalunkowe MIDI BOX to elementy przestrzenne służące do wielo-
krotnego montażu. Przeznaczone są do formowania m.in. ław fundamento-
wych, ścian i słupów o przekroju kwadratowym lub prostokątnym, podcią-
gów, szybów windowych, a także nietypowych elementów konstrukcyjnych, 
praktycznie w każdym obiekcie.
Elementy tych systemów to cały typoszereg płyt ramowych wypełnionych 
sklejką oraz wyposażonych w kompletny zestaw części złącznych, usztyw-
niających, kompensujących oraz pionujących. Szeroka gama możliwości 
oraz ciągłe udoskonalenia i innowacje szalunku pozwalają sprostać stale ro-
snącym wyzwaniom dzisiejszego budownictwa, przemysłu czy energetyki.

Podział szalunków ściennych wynika ze stopnia ich obciążenia napierają-
cym betonem. Wyróżniamy systemy średnich i dużych obciążeń. W zależ-
ności od rodzaju deskowań produkowanych przez daną firmę istnieją róż-
ne dopuszczalne normy parcia świeżego betonu, wynoszące co najmniej 
10 kN/m2, a niektóre przekraczają nawet 80 kN/m2.

Zmontowany szalunek

szybu windowego
Beton w zmontowanym

szalunku

Szalunki MIDI BOX
Strop tradycyjny

ALUstrop

Budowa  |  szalunki ścienne MIDI BOX
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Wspornik pomostu roboczgo
A0951000

Uchwyt montażowy stożka
SKK A2545040

Słupek pomostu roboczego
A0970002

Pomost roboczy

Podpora uchylna
A0904001

Krawędziak lub dźwigar
szalunkowy H20

Deska #30x150xL
(poręcz, krawężnik)

Słupek pomostu roboczego
A0970002

Uchwyt podpory
A0915005

Wspornik szalunku wspinającego
A0915003

Pomost roboczy

Dźwigar szalunkowy drewniany
A0010...

Rura uniwersalna E4405...

Wspornik pomostu pomocniczego
A0952000

Pomost pomocniczy

Śtożek SKK
A2545030

Zaczep wspornika
A0915004

Kotwa hakowa lub falista

Śruba M24x40-8.8-B
- ocynkowana
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Podstawowe elementy systemu stanowią płyty szalunkowe 

o różnych gabarytach. Są to ramy wzmocnione dodatkowymi 

żebrami wykonanymi z zamkniętych profili, do których użyto 

wysokogatunkowej stali. Poszycie płyt wykonano z wielowar-

stwowej, wodoodpornej sklejki pokrytej obustronnie powłoką 

żywiczną, co gwarantuje jego długą żywotność oraz wysoką 

jakość powierzchni betonu. Po rozszalowaniu nie wymaga on 

tynkowania, a jedynie zastosowania tynków pocienionych lub 

szpachlowania.

Montaż szalunku ściennego na wspornikach

Beton w zmontowanym

szalunku

Produkcja płyt szalunkowych
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Płyty występują w wysokościach 90 cm, 120 cm, 

150 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, a ich szeroko-

ści rozpoczynają się od 25 cm, dochodząc odpo-

wiednio nawet do maksymalnie 240 cm.

Zwarte usytuowanie profili wewnętrznych 

wzmacniających ramę, zwanych też żebrami, 

zapobiega odkształcaniu się sklejki pod wpły-

wem parcia betonu. Specjalne uchwyty ułatwiają 

wygodny transport ręczny płyt szalunkowych. 

Z kolei, przemyślana konstrukcja samych żeber 

z otworami technologicznymi pozwala na zawie-

szanie wsporników pomostów roboczych, które 

umożliwiają działania dozorowe wewnątrz sza-

lunków i są bardzo pomocne w czasie wibrowania 

mieszanki betonowej. 

Także w zewnętrznym profilu konstrukcji ram 

stalowych przewidziano specjalne otwory techno-

logiczne, dzięki którym możliwe jest łączenie płyt 

oraz innych elementów niezbędnych w deskowa-

niu, stosuje się ściągi i nakrętki centrujące.

Szalunki MIDI BOX

Transport płyt szalunkowych przy użyciu dźwigu

Systemy SZALUNKOWE
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Szalunek radialny

Szalunek prosty

Płyta szalunkowa
A04... lub A02...

Zamek BM 260
A0901260

Ściąg centrujący
A0815001

Nakrętka cenrtujaca
A2532100

Listwa radialna
A0715/20/25...

Nakrętka kołnierzowa
A2510100

Belka ściągu
A0730001

Nakrętki
regulacyjne
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Strop tradycyjny

System tradycyjnego szalunku stropowego (potocznie zwane-

go dźwigarowo-sklejkowym) przeznaczony jest do deskowa-

nia stropów o dowolnych kształtach. Dzięki niewielkiej liczbie 

wchodzących w jego skład elementów, montaż i demontaż są 

proste i szybkie.

Deskowanie stropowe umożliwia również wykonywanie podcią-

gów o różnych przekrojach. Tradycyjny szalunek dźwigarowo-

-sklejkowy składa się z trzech podstawowych grup elementów 

konstrukcyjnych:

podpór stropowych;

dźwigarów drewnianych;

poszycia szalunku, czyli sklejki o odpowiednich parametrach technicz-

nych oraz elementów uzupełniających umożliwiających ustawienie sza-

lunku tj.: trójnogi, głowice, zaciski belkowe, poręcze, słupki poręczowe 

oraz krawędziaki drewniane.

Budowa z wykorzystaniem szalunku dźwigarowo-sklejkowego

Systemy SZALUNKOWE



33

Podpory w tym systemie wykonane są z rur stalowych cynkowanych ogniowo. Podpory można 

regulować w zakresie wysokości od 1482 mm do 5500 mm. Szeroki zakres regulacji pozwala na 

precyzyjne zniwelowanie powierzchni stropu oraz nierówności podłoża.

Dźwigary wykonane są z drewna klasy K27 oraz specjalnej klejonej płyty sklejkowej. Są impregnowa-

ne w celu zwiększenia trwałości i oferowane w długościach od 1800mm do 5900 mm. Pełna gama 

podpór i dźwigarów zapewnia optymalne zestawienie dowolnego szalunku stropu.

System jest przeznaczony przede wszystkim do stropów o nieregularnych wymiarach z dużą ilością 

nietypowych obrysów, podciągów i belek stropowych. Pozwala na dokładne i łatwe wykonanie po-

wierzchni stropu nie wymagające dodatkowej obróbki oraz prostą kontrolę poprawności montażu.

Szalunek dźwigarkowo-sklejkowy
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ALUstrop to nowoczesny system szalowania, który znacznie skraca czas pracy na 

budowie. Składa się z płyt aluminiowych oraz podpór. Aluminiowa konstrukcja pły-

ty ma wzmocnienia narożne zwiększające trwałość i odporność na uderzenia oraz 

pokryta jest sklejką wodoodporną o grubości 10 mm. Kształt profili aluminiowych 

użytych na obramowanie płyty zabezpiecza ją przed zabrudzeniami spowodowanymi 

wyciekaniem betonu na stykach. 

ALUstrop – technika łączenia płyt

ALUstrop

Systemy SZALUNKOWE
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Różnorodność płyt szalunkowych gwarantuje dopasowanie zestawu do każdego stro-

pu a występujące odstępy pomiędzy istniejącymi ścianami można wypełnić za pomocą 

płyty rozsuwanej lub sklejki o grubości 21 mm. 

Sklejka układana jest na specjalnych dźwigarach (wyrównującym i poprzecznym) lub 

krawędziakach. Elementami podpierającymi płyty szalunkowe są typowe podpory bu-

dowlane wyposażone w głowice wsporcze. 

 ALUstrop można montować do wysokości 3,5 m 

 Maksymalna grubość stropu wynosi 0,5 m 

– atrakcyjność kosztowa (ekonomiczność przy stropach powyżej 100 m2)

– lekkość konstrukcji

– ułatwiony transport i przechowywanie (dzięki lekkości konstrukcji)

– sprawny montaż i demontaż – ok. 0,2 h/m2; dla porównania strop tradycyjny – ok. 0,55 h/m2

– trwałość elementów (wykonane są z odpornych na czynniki atmosferyczne materiałów)

– rotacyjność sprzętu podczas budowy

– odpowiednia gładkość uzyskanej powierzchni

– przyjemność szalowania i rozszalowywania

A
L
U
S
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P

Głowica wsporcza A070000
z nakładką głowicy A070005

Płyta stropowa aluminiowa
A005...

Głowica wsporcza
A070000

Wypełnienie ze sklejki
# 21 mm

Płyta stropowa aluminiowa
rozsuwana A0060055
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Generalnie system ALUstrop bardzo ułatwia 

montażystom/cieślom pracę, gdyż charakte-

ryzuje się powtarzalnością i niskim stopniem 

skomplikowania podczas montażu. I o ile nie 

należy do najtańszych rozwiązań szalunko-

wych to oszczędność czasu podczas jego sto-

sowania gwarantuje wartość dodaną w cało-

ściowym jego ujęciu.

System ALUstrop dopełnia 

płyta szalunkowa rozsuwana, 

którą w odróżnieniu od zwykłej 

aluminiowej płyty szalunkowej 

można regulować w zakresie 

od 55 cm do 90 cm.

ALUstrop

ALUstrop – montaż płyt

Magazyn – podpory

Systemy SZALUNKOWE
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Konstrukcja wieży składa się z ram stalowych o rozstawie podpór 

1,0 x 1,0 m i wysokości stopniowanej co 0,5 m. Bezstopniowo wysokość 

wieży do żądanych potrzeb dostosowuje się poprzez zmianę wielkości 

wysunięcia podstawek i głowic regulowanych. 

Sztywność wieży w obu prostopadłych kierunkach zapewniają ramy 

podstawowe oraz stężenia pionowe usztywniające kolejne ramy. 

W czasie montażu ramy można obracać o 90°.

Należy podkreślić, że stężenia scalają konstrukcję w nierozłączną ca-

łość, co jest szczególnie ważne dla potrzeb transportu pionowego wie-

ży dźwigami budowlanymi.

Wieża podporowa ma zastosowanie przy:

     wykonywaniu szalunków monolitycznych konstrukcji budowlanych,

     podtrzymywaniu prefabrykatów konstrukcji budowlanych,

     wykonywaniu konstrukcji podporowych dla platform roboczych,

     wykonywaniu pomostów zabezpieczających.

Wszystkie elementy składowe wieży podporowej S10 są ocynkowane.

Wieża podporowa

Schemat wieży podporowej S10

Wieże podporowe  |  Rosja
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Systemy
ZADASZEŃ I TRYBUN
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Zadaszenie ALU-Sky

ALU-Sky to system zadaszenia modułowego. 

Jego montaż jest oparty na systemie rusz-

towań modułowych bądź ramowych, zatem 

system uchodzi za uniwersalny w odniesieniu 

do montażu na różnego rodzaju obiektach.

System ALU-Sky głównie służy do tworzenia 

hal i zadaszeń tymczasowych, pozwala pro-

wadzić prace budowlane niezależnie od wa-

runków atmosferycznych. 

Na konstrukcji zadaszenia istnieje możliwość 

zamocowania plandeki, natomiast sposób po-

łączenia elementów został oparty na syste-

mie modułowym ALUROTAX.

Wykorzystanie zadaszenia na imprezie plenerowej

dźwigary dachowe

dźwigary poprzeczne 

stężenia poziome 

rygle kalenicowe 

wsporniki zadaszenia

Konstrukcja zadaszenia składa się głownie z następujących elementów, 

które wchodzą w skład systemu rusztowań modułowych:

Scena ROTAX z zadaszeniem

Zadaszenie jest na tyle uniwersalne, że można 
je stosować na różnego rodzaju obiektach.

Systemy ZADASZEŃ I TRYBUN
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Trybuny

System trybun Altrad Event jest zbiorem elemen-

tów, które można wielokrotnie demontować i skła-

dać tak, aby utworzyć siedzące lub stojące miejsca 

dla widzów. System zbudowany został na siatce 

konstrukcyjnej o długościach 2,57 m oraz 1,57 m 

i szerokości 2,57 m z zachowaniem możliwości roz-

budowy we wszystkich kierunkach.

Elementy trybun Altrad Event oraz rusztowań 

ROTAX Plus pozwalają na bardzo szybkie i pewne 

wykonanie przestrzennej konstrukcji trybuny nawet 

o skomplikowanym kształcie

Zadaszona trybuna na 475 miejsc
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AKCESORIA
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KOZŁY BUDOWLANE

Rozwiązania techniczne kozła:

wygodny, lekki, łatwy do przemieszczania i transportu,

prosty mechanizm podnoszenia platformy roboczej poprzez pokręcenie korbą,

pomost roboczy wykonany z desek, bali lub pomostów stalowych i drewnianych z zaczepami na rurę,

zabezpieczenie przed cofnięciem mechanizmu podnoszenia w postaci G-haka,

istnieje możliwość wykonania oporęczowania ze słupków poręczowych,

wysokość w zależności od typu kozła wynosi od 0,62 do 3,63 m,

przy wysokości pomostu roboczego powyżej 1 m, należy stosować oporęczowanie.

Kozły budowlane stalowe i aluminiowe znajdują zastosowanie

m.in. przy pracach remontowo-budowlanych, typu:

malowanie,

tynkowanie,

gipsowanie,

tapetowanie,

murowanie.

Są nie tylko proste w montażu, lecz także zapewniają wygodną 
i bezpieczną pracę.

Kozioł budowlany

AKCESORIA
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Służą do transportu poziomego dachówki po powierzchni dachu.

 CECHY:

 dzięki niskiej masie własnej (ok. 9,5 kg) można go obciążyć 
ładunkiem 100 kg

 stosowany przy rozstawie łat 25-50 cm. 
 Zalecane rozstawy łat: 25 cm, 30 cm, 35 cm, 37 cm, 50 cm. 

Dla innych rozstawów sprawdzić poprawność działania wózka.

 rolki poziome układające się na łatach zapobiegają obsunięciu 
się wózka oraz wpływają na bezpieczne i wygodne przesuwanie

 szerokie rolki pionowe gwarantują niezawodność i praktyczność 
dzięki optymalnemu położeniu na łatach

WÓZKI POŁACIOWE

SIATKI I PLANDEKI RUSZTOWANIOWE

Gwarantują estetyczny wygląd budynku podczas prowadzenia prac elewacyjnych. Charakteryzują się dużą wytrzyma-

łością (wykonane są z polietylenu).

W zależności od potrzeb dostępne są w różnych wariantach 

wymiarowych i kolorystycznych.

Zabezpieczają one pracowników na rusztowaniu przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi: deszczem, wia-

trem, śniegiem. Idealnie nadają się do długotrwałych robót budowlanych na wysokich budynkach, wieżach, zbiornikach.

Siatki i plandeki rusztowaniowe ograniczają do minimum uciążliwość prac budowlanych dla najbliższego sąsiedztwa.

Siatka rusztowaniowa  |  Parafia Przemienienia Pańskiego w Garwolinie 

Plandeka rusztowaniowa  |  Most koło Ostródy przy trasie S7 
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Zsypy budowlane usprawniają prace remontowo-budowlane przy 

jednoczesnym zapewnieniu czystości.

 segment podstawowy (ma pogrubione ścianki, co przedłuża 
jego żywotność),

 segment zasypowy (mocowany na początku zsypu),

 segment pośredni (do usuwania gruzu z niższych pięter, wy-
posażony w elastyczną osłonę i zaczepy przytrzymujące wlot 
segmentu),

 segment zbrojony (opcjonalny, używany do długich zestawów),

 segment do wciągarki

 wciągarka montażowa (ułatwia montaż i demontaż zsypu),

 konstrukcja nośna (przystosowana do mocowania na ścianach),

 wkładka wzmacniająca (wykonana z blachy ocynkowanej, 
zabezpiecza segmenty końcowe zsypu),

 opaska uszczelniająca (zapobiega wydostawaniu się kurzu).

 CECHY:

 zsypy budowlane to polski produkt,

 wykonane są z polietylenu o wysokiej udarności i odporności 
na ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne,

 lekkość i małe gabaryty oraz stożkowy kształt pozwalają na 
łatwe magazynowanie,

 umożliwiają transport gruzu bezpośrednio do pojemników,

 charakteryzują się dużą stabilnością, wysoką funkcjonalno-
ścią i prostym montażem

W skład zsypu budowlanego wchodzą następujące elementy:

ZASTOSOWANIE:

ZSYPY BUDOWLANE

 czyste, szybkie i bezpieczne przemieszczanie gruzu do podsta-

wionych kontenerów,

 usprawnienie prac remontowych

Zsyp budowlany  |  Łomża

AKCESORIA
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 wciągarki linowe z napędem elektrycznym, lekkie, 
proste w obsłudze,

 ułatwiające prace budowlane do 76 m wysokości 
przy prędkości podnoszenia do 69m/min,

 zaprojektowane są tak, aby mogły pracować 
zarówno na dole, jak i na górze rusztowania,

 uniwersalność wciągarek zwiększa szeroki asor-
tyment: uchwytów, pojemników, kubłów, koszy, 
zawiesi, palet – dzięki czemu każdy materiał po-
trzebny na budowie zostanie szybko i bezpiecznie 
dostarczony na górę.

umożliwią pracę na dachach skośnych o pochyleniu 
od 20° do 60°

szerokość pola roboczego 90 cm

montowane na krokwiach dachu bez uszkodzenia folii 
dachowej

lekka konstrukcja aluminiowa zapewnia łatwy montaż 
wspornika

miejsce do składowania materiałów (dachówki)  
- obciążenia 10 kN

służą do usprawnienia prac na dachach

Służą do podnoszenia materiałów na każdej budowie.

 CECHY:

 ZASTOSOWANIE:

WCIĄGARKI LINOWE

WINDY I WCIĄGARKI

WSPORNIKI DACHOWE

Wspornik dachowy – wersja z ramą nakładaną

 CECHY:

 ZASTOSOWANIE: A
KC
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A

Wciągarka linowa





PALETY
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PALETY

Palety do przechowywania i transportu elementów rusztowań

Dzięki paletom do przechowywania 

i transportu zaoszczędzisz czas i pie-

niądze. W swojej ofercie posiadamy 

różne wersje palet do przechowy-

wania i transportu pionowego ram, 

podestów, małych części i towarów 

podobnych. Palety mogą być piętrowa-

ne i zaoszczędzić nie tylko przestrzeń, 

ale także czas i koszty.
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Indeks Nazwa elementu L./H. [m] B. [m] G. [kg]

E826500

Paleta rusztowaniowa - Kombi 
stalowa dla 15 szt. ram. 
Do przechowywania i transportu ram 
o szerokości 0,73 m

1,20/0,95 0,90 40,70

E824400 Paleta do ram stalowych dla 15 szt. 
o szerokości 0,73 m, ocynkowana 1,54/1,00 1,07 122,30

E824410 Paleta do ram stalowych dla 15 szt. 
o szerokości 1,09 m, ocynkowana 1,54/1,36 1,07 125,10

E824300

Paleta rusztowaniowa stalowa 
dla 15 szt. ram,
30 szt. pomostów stalowych, 
ocynkowana

1,54/1,41 1,07 73,10

E824301

Paleta rusztowaniowa 
do ram stalowych lub aluminiowych 
dla 23 szt, 
ocynkowana

1,50/1,41 0,80 53,00

E824302

Paleta do pomostów dla 15 szt. 
pomostów aluminiowych 
E4919..., E4920... lub E4921... 
dla 30 szt. pomostów stalowych 
E491325 lub E491330, ocynkowana

1,50/1,41 0,65 52,00

E826701 Rygiel transportowy pomostów 0,67/0,24 - 4,28

E822800 Paleta Modułowa. 
Profil główny ścianki 3 mm 1,28/0,88 0,80 40,20

E823800 Paleta Modułowa lekka. 
Profil główny ścianki 2 mm 1,28/0,88 0,80 29,00

E822900 Kosz Modul 1,06/0,59 0,61 30,40

E822808 Paleta osiatkowana 1,28/0,80 0,88 69,70

E823808 Paleta osiatkowana lekka 1,28/0,80 0,88 58,50
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