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MULTIPROP alátámasztással épülő „lebegő” kamaraterem
Nemzeti Táncszínház, Budapest – 3. oldal

25 m magas kupola állványzat
Új Zsinagóga, Szeged – 11. oldal

Körhíd építése nagy teherbírású zsaluzatokkal
Hódmezővásárhely északi elkerülő –14. oldal
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Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasóink!

2017-ben 30%-ot bővült a magyar építőipar, ami a 
korábbi évekhez képest hatalmas ugrás. A zsalu üzletág 
ennél is nagyobb mértékben fejlődött: a PERI Kft. 
forgalma több mint 70%-kal, a zsalupark értéke közel 
60%-kal nőtt egyetlen év alatt! Mindez korábban soha 
nem látott tempójú és óriási beruházásokat tett szüksé-
gessé: 2017-ben összesen mintegy 320 kamionnyi 
rakományt kitevő új zsalu érkezett be, ami komoly 
logisztikai kihívást jelentett, és még így sem volt mindig 
egyszerű kiszolgálni a jelentősen megnövekedett 
igényeket.

A hirtelen jött fellendülés következtében hamar kiderült, 
hogy a magyar építőipar krónikus munkaerőhiánnyal 
küzd. Ez nemcsak az építőipari bérek gyors emelkedését 
váltotta ki, hanem a könnyen összerakható, különösebb 
szakmunkás ismereteket nem igénylő zsaluzatok iránti 
igényeket is feltámasztotta. Ennek jegyében elkezdtük 
újraépíteni a válság idején leépített SKYDECK ejtőfejes 
födémzsalu készletet (5. és 8. oldal) és bevezettük a 
különösen a lakásépítés területén jól használható, 
könnyű és kedvező árú GRIDFLEX födémrendszert is 
(24-25. oldal). A 2016-os Baumán bemutatott technopo-
limer anyagú, univerzálisan felhasználható DUO zsalut 
is egyre többen használják, felismerve, hogy könnyű 
súlya és egyszerű kezelhetősége következtében nagy 
építkezések részfeladatainak megoldásához is jól 
használható (4. és 5. oldal). Ilyen rövid idő alatt ennyi 
műszaki újdonságra korábban kevéssé volt nyitott a 
hazai piac. Az elmúlt évben viszont jelentősen hozzájá-
rult sikereinkhez a PERI világszerte elismert innovativi-
tása!

Úgy tűnik, a tempó 2018-ban sem hagy alább, folytató-
dik az építőipar szárnyalása. Ennek megfelelően folytat-
juk zsalu- és állványparkunk bővítését, megújítását, így 
ügyfeleinket egyre fiatalabb (sokszor új vagy újszerű 
állapotú) eszközökkel tudjuk kiszolgálni. Zsaluparkunk 
átlagos életkora 2017 végére 2 és negyed évesre 
fiatalodott, ami visszaigazolja, hogy nagyon sok benne 
az új beszerzésű anyag.

És van további mondanivalónk műszaki téren is, ezúttal 
elsősorban az állványzatok területén. A PERI UP Easy új 
generációs homlokzati állvány (28. oldal) amellett, hogy 
a PERI UP Flex teherhordó állványrendszerrel kombinál-
ható, végre nemcsak magas műszaki színvonalú, hanem 
árban is kedvező alternatívát kínál a homlokzati állvá-
nyok piacán. Mindezt az teszi lehetővé, hogy a PERI az 
állványzatok gyártására 2017 folyamán egy teljesen új, 
nagy kapacitású és magas szinten automatizált gyárat 
nyitott Günzburgban, ahová érdeklődő ügyfeleinket 
szívesen elkísérjük.

Köszönjük partnereink megtisztelő bizalmát és együtt-
működését! Arra bátorítom őket, hogy próbálják ki 
minél több újdonságunkat és szerezzenek személyes 
tapasztalatokat a PERI innováció nyújtotta hatékony 
zsaluzási és állványozási megoldásokról.

Láczai Sz. Tibor
ügyvezető igazgató

Címlap fotó: 
47. sz. főút, Hódmezővásárhely északi elkerülő
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MULTIPROP és PERI UP Flex alátámasztással épülő 
 „lebegő kamaraterem” 
Nemzeti Táncszínház, Budapest

Laczkó Gyula,  
építésvezető:
„A PERI tervező mérnök kollégája 
a szűkös időkeret ellenére is nagyon 
gyorsan elkészítette számunkra 
a nehézállványok zsaluzási terveit. 
A MULTIPROP rendszer ennél a 
projektnél is bizonyította nagy teher-
bírását. A támaszok az alaplemez 
változásaihoz rugalmasan állíthatók 
voltak. A PERI UP Flex állvány 
rendkívül könnyedén és gyorsan 
építhető, jó vele dolgozni.“

A Millenáris Teátrum átépítésével új 
épületbe költözik a Nemzeti Táncszín-
ház. Az átépítés során a meglévő szín-
házépület a park felé bővül majd, mely-
nek során az épület előtt lévő 
szabadtéri színpad elbontásra kerül. 
Ezen a területen alakítják ki a Millenáris 
Teátrum új fogadócsarnokát egy külön 
kamarateremmel, mely koncertek, kon-
ferenciák és egyéb rendezvények hely-
színe is lesz egyben.

Az új fogadócsarnok alapterülete 600 m2 
lesz, melynek belmagassága 5.50 m és 
10 m között változik. A fogadócsarnok 
érdekessége a földszinti csarnoktér fe-
lett „lebegő”, 10 m széles és 24,50 m 
hosszú kamaraterem, melynek nagytö-
megű vasbeton dobozszerkezete a 
megmaradó csarnoktér felőli oldalon 
vasbeton szerkezetekre (faltartókra, pen-
gefalakra, pillérekre), az átellenes hom-
lokzati oldalon pedig acél oszlopsorra 

támaszkodik. Az épületrész merevíté-
sét a meglévő csarnoktér felőli több-
szintes vasbeton lépcsőházi magok és 
közbenső falpillérek, illetve az ezeket 
összekötő födémtárcsák biztosítják. A 
fogadócsarnok és az abban lévő „lebe-
gő” kamaraterem megépítéséhez a 
 kivitelezők a PERI zsaluzati és állványzati 
megoldásait választották. Az építés 
 során összességében közel 180 tonna 
zsaluanyagot alkalmaztak az építők.

Generálkivitelező
ZÁÉV Építőipari Zrt.
Szerkezetépítő 
GEDI Építő Kft.

Az 5 m magas falak alatt lábanként 75 kN teherbí-
rású, 10 m magas MULTIPROP tornyok viselik a 
terhet.

A vasbeton szerkezetet a zárófödém elkészültéig, 
mintegy 6 hónapon keresztül támasztják alá a 
PERI teherhordó szerkezetei.

A kamaraterem monolit vasbeton szerkezetének 
alátámasztásához 5-10 m magas MULTIPROP 

teherhordó tornyok lettek beépítve, 9 m magas 
PERI UP Flex állványzat kombinálásával. 



4

PERI DUO
Könnyű, univerzális, egyszerű

A DUO egy innovatív rendszerzsaluzat, 
mely nagyon könnyű súlyú és rendkívül 
egyszerűen kezelhető. Nemcsak a rend-
szerelemekhez alkalmazott alapanyag 
(technopolimer) innovatív, hanem maga 
az egész koncepció is. Minimális számú 
elem használatával falak, pillérek és födé-
mek is hatékonyan zsaluzhatók. 

A DUO-val való födémépítésnél a teljes 
munkavégzés biztonságosan, alulról 
történik. Az elemeket egyszerűen be 
kell akasztani, majd a helyükre emelni. 
Mivel az elemek mérete meghatározza 
a födémtámaszok elhelyezését, így 
mérni nem szükséges.

Ergonomikus
Kis önsúly, daru nélkül kezelhető, és tetszés 
 szerint alkalmazható

Univerzálisan alkalmazható 
Falak, pillérek és födémek zsaluzása ugyanazzal 
a rendszerrel

Egyszerű zsaluhéj csere
Gyorsan javítható, csupán néhány csavar segítsé-
gével - speciális ismeretek nélkül 

A beruházási és logisztikai költségek 
mellett az építkezésen dolgozók képzé-
sére irányuló ráfordítások is minimali-
zálhatók. Az egyszerű műveletek, az 
alacsony súly és az egységes rendszer- 
elemek magas produktivitást tesznek 
lehetővé az építkezésen.

Ezenkívül, a szinte szerszám nélküli 
munkavégzés csökkenti a sérülések 
kockázatát és a zajterhelést. A DUO 
 különlegessége: a könnyű zsaluhéj cse-
re az elemek építkezésen történő gyors 
javítását teszi lehetővé – speciális szer-
számok vagy szakmai ismeretek nélkül.
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Buda egyik legfrekventáltabb csomópont-
jában, a MOM Park közvetlen szomszéd-
ságában épülő Hill Side Offices tágas, 
zöld irodákat és zöld környezetet, vala-
mint számos szolgáltatási, sportolási és 
rekreációs lehetőséget kínál majd az itt 
dolgozók számára.
A LEED Gold minősítéssel rendelkező, 
41,70 méter magas, több mint 41.000 
négyzetméteres irodaház -3 szint mély-
garázzsal, földszinttel és 7 felmenő 
szinttel, valamint zöld terasztetővel ren-
delkezik. A mélygarázsban közel 400 
parkolóhelyet létesítettek, elektromos 
autó töltő állomásokkal. 

Az irodaházban dolgozók és a vendégek 
szállításáról 10 gyors személylift és egy 
vendéglift gondoskodik. 

A tágas, egybefüggő 3.000 m2-es 
szintterületek rugalmas belső felosztá-
súak, ahol szintenként akár nyolc bérle-
mény egység is kialakítható.

Az irodaház 10 hónapon át tartó szerke-
zetépítése során összesen 19.300 m3 
beton és több mint 2.900 tonna beto-
nacél került felhasználásra. Az építés-
hez 3 toronydaru állt rendelkezésre. A 
pinceszintek szintenként 5.000 m2 alapte-

rületűek, míg a földszint és a felmenő 
szintek nagysága emeletenként több 
mint 3.000 m2.

A 2. emelettől felfelé szintenként 1.200 m2 
födém készült SKYDECK födémzsalu-
zattal, 15 napos ciklusokban, mely a 
szisztematikus szerelési sorrendnek és 
a könnyű alumínium paneleknek kö-
szönhetően gyors és biztonságos be- 
és kizsaluzást tett lehetővé.
 

Az épület mellvéd falait az 1. emelettől egészen a 
7. emeletig a PERI új, univerzális technopolimer 
alapanyagú DUO zsaluzatával készítették.

DUO zsaluzattal készült mellvéd falak. 40 fm 
DUO zsaluzat volt folyamatosan forgatva az épít-
kezésen.

Az ejtőfejes rendszer a gerendák és panelek korai 
kizsaluzását teszi lehetővé, ezáltal rugalmasabb 
munkaszervezés érhető el.

SKYDECK és DUO
Gyors zsaluzás, könnyű kezelhetőség
Hill Side Offices, Budapest

Erdélyi Attila, építésvezető:
„A SKYDECK gyorsan építhető, 
könnyű, és a kizsaluzása is gyors. 
Az új PEP Ergo födémtámaszok 
erősebbek, így kevesebb födémtá-
maszra volt szükségünk, mely 
gazdaságos megoldást nyújtott 
számunkra. A DUO zsaluzat nagy 
előnye a kis súly, így használata 
nem igényel daruzást: gyorsan és 
könnyen lehet vele dolgozni.”

Generálkivitelező
MARKET Építő Zrt.
Szerkezetépítő
Moratus Kft.
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PERI UP Flex
1,50 m mélyen a víz alatt is stabil állványzat
FINA Nyíltvízi Úszó Világbajnokság, Balatonfüred

Farkas Péter, építésvezető:
„A PERI UP Flex rendszer egyszerű-
en építhető, nagyon rugalmas és 
teherbírása egyedülálló. Nagy 
előnye, hogy a PERI zsalurendszerei-
vel teljesen kompatibilis, így azokkal 
összeépíthető. Az elemek metrikus 
méretei révén a PERI UP Flex 
kitűnően kombinálható akár egy 
ilyen lelátó szerkezettel is.“

A Balatonfüreden 2017. július 15-21. 
 között megrendezett FINA nyíltvízi úszó 
világbajnokság előkészítéseként először 
a Tagore sétány előtti öblöt kellett kiko-
torni és megtisztítani, ahol 160 cm víz-
mélységet kellett biztosítani a verseny 
lebonyolításához. Ezek után került sor a 
2.000 férőhelyes mobil lelátó megépí-
tésére, mely a Balaton vízébe volt tele-
pítve, hogy a sétányt minél inkább te-
hermentesítsék. Az úszó VB után 2017. 
augusztus 10-12. között zajlott a FINA 
Masters Világbajnokság, így a mobil le-
látó egészen augusztus közepéig szol-
gálta ki a versenyre látogató lelkes 
szurkolókat.

A mintegy 200 fm hosszú és 8,25 m 
széles mobil lelátó teherhordó szerke-
zetét PERI UP Flex állványok alkották, 
melyek kb. 1,50 m vízmélység mellett 
voltak a mederfenékre letámasztva. Az 
állványzat fa gerendarácsozaton adta át 
a terhet az altalajra.

Megrendelői igényeknek eleget téve a 
lelátó alátámasztás állványzata a parton 
lett előszerelve, és 8 x 8 m-es egysé-
gekben a vízbe a végleges helyére be-
emelve. Különösen ügyelni kellett ezen 
állványegységek pontos összeillesztésé-
re, ahol a daruzási munkálatokat a helyi 
viszonyok is nehezítették, mint például 
a magas lombos fák, melyeket óvni kel-
lett, illetve a keskeny sétány, melynek 
burkolati védelme szintén prioritás volt.

Generálkivitelező
Lelátó Kft.
Szerkezetépítő
MTB Industrial Kft.

A mobil lelátóra 8db hídon lehetett bejutni, mely-
ből 1db híd teljesen PERI UP Flex elemekből lett 
felépítve, míg 7db híd SRU főtartós, PERI UP Flex 

alátámasztással készült, melyek tartóállványa a 
mederefenékre és a partszegélyre támaszkodott. 
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Hatékony és gazdaságos irodaház építés a
PERI jól bevált rendszerzsaluzataival
Graphisoft Park, South Park I., Déli Épület, Budapest

Péter Gergő, építésvezető:
„PERI, a megbízható partner, a 
megszokott színvonalon.”

Óbuda és Aquincum területén belül a 
Graphisoft Park valóságos kis várost 
hozott már létre, integrálva a volt  
gázgyár ikonikus toronyépületeit,  
egyetemi campussá alakított gyári 
irodaépületeit. 

A Swietelsky Magyarország Kft. 2015 
év végétől folyamatosan jelen van a  
területen, ahol eddig az „N” jelű és a 
Fogadóépület mély- és szerkezetépítési 

A közkedvelt TRIO keretvázas falzsaluzat segítségé-
vel az épület 25-30 cm vastag monolit vasbeton 
teherhordó falainak zsaluzása hatékonyan történt. 
Az SRS körpillérek segítségével szép betonfelüle-
teket lehetett elérni. A 26-30 cm vastag födémek 
építésekor a jól bevált PERI MULTIFLEX fatartós 
födémzsaluzat nyújtott gazdaságos megoldást.

Generálkivitelező
Graphisoft Park South I. Kft. 
Szerkezetépítő
Swietelsky Magyarország Kft.

munkálatait készítette el. A Park leg-
újabb, több mint 30.000 m2-es alapte-
rületű, South Park I. elnevezésű Déli 
épületegyüttesének mély- és szerkezet-
építési munkálatai 4 toronydaru segít-
ségével zajlottak.

A Déli Irodaház jelentős, közel 12.000 m2-
es bériroda területeket, valamint 
egyéb, vegyes funkciókat kínál a poten-
ciális bérlők számára, ahol a 3 szintes 

mélygarázsban 400 férőhelyes parkoló-
hely áll majd rendelkezésre.

A monolit vasbeton épület megépítésé-
hez 20.000 m3 beton, 2.800 tonna be-
tonacél, és több mint 208 tonna PERI 
zsaluzat és állványzat került felhaszná-
lásra. A mélyépítési és szerkezetépítési 
munkálatok közel egy éven át zajlottak.
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PERI SKYDECK
10.000 m2 födém, 10 emelet, 12 napos ciklusok
Ericsson Ház és Kutatás-fejlesztési Központ, Budapest

Holló László, építésvezető:
„A SKYDECK födémzsaluval gyors 
forgatási idővel lehet dolgozni.  
A SKYDECK jó lenyomati képet 
eredményezett, utólagos javításra 
nem volt szükség.”

A SKYDECK paneles födémzsaluzatnak 
köszönhetően az épület összesen 
40.000 m2 alapterületű födéméből egy-
szerre 1.000 m2 épülhetett 12 napos 
ciklusokban, 10 emeleten keresztül. 
A SKYDECK átgondolt szerelési metó-
dusa és a könnyű rendszerelemek 
nemcsak gyors munkafolyamatokat 
 biztosítottak, hanem a korai kizsaluzást 
lehetővé tevő ejtőfej segítségével az 
építkezésen felhasználandó anyagigény 
is kisebb volt.

A WING Zrt. beruházásában a Duna- 
parton építette a STRABAG az Ericsson 
új székházát Budapesten, a Magyar 
Nobel-díjasok Parkja első ütemeként. 
Az összesen 24.000 m2 alapterületű 
irodaházban a svéd vállalat kutatás- 
fejlesztési, értékesítési és szolgáltatási 
üzletága kap helyet. Hazánk egyik leg-
modernebb, leginnovatívabb irodaháza 
a nemzetközi LEED Gold  szigorú kör-
nyezettudatos minősítés szerint valósul 
meg.
 

Generálkivitelező /
Szerkezetépítő
STRABAG-MML Kft.

A több mint 400 m2-es garázs rámpa 3,30 m-6,30 m 
belmagasságú födémét MULTIPROP tornyok 
támasztották alá.

Az SRS acél körpillér zsaluzattal tökéletes minőségű 
betonfelületeket lehetett létrehozni. A betonozó 
állvány biztonságos munkavégzést tett lehetővé.

A nagy támasztávolság időmegtakarítást jelen-
tett, és szabad mozgást tett lehetővé a különféle 
anyagok szállításakor.
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Gyors ütemben épülő zöld irodaház
a fenntarthatóság jegyében
Váci Greens, „D” épület, Budapest

Szilaski Ádám, építésvezető:
„A PERI fal- és födémzsalu rendsze-
reivel gyors az építés, és szép 
felületek hozhatók létre. Az elősze-
relt, gyorsan áthelyezhető VARIO 
zsaluzat megkönnyítette a pillérsze-
relési munkálatokat.”

A fenntarthatóság elvei szerint terve-
zett, BREEAM minősítésű Váci Greens 
irodaházak „D” épülete több mint 
15.600 m2-en várja bérlőit 2018-tól. 
A -3 szint, földszint plusz 6 emeletes épü-
let födémeihez a pinceszinteken mint-
egy 3.600 m2, a föld feletti szinteken 
pedig 2.800 m2 MULTIFLEX födém-
zsaluzat lett emeletenként felhasználva. 
A födémek mellett a falak TRIO és 
 DOMINO falzsaluzatok, a pillérek pedig 
VARIO pillérzsaluzatok segítségével 
 készültek. Az építkezésen összességében 
több mint 285,5 tonna PERI zsaluzat 
került alkalmazásra.

Fejlesztő
ATENOR Group Hungary Kft. 
Szerkezetépítő
Horizont Invest Szerkezet Kft.

myPERI Online Portál 
Projektadatok gyors elérése a nap 24 órájában – már Magyarországon is!

A myPERI online portál segítségével 
ügyfeleink számára az építkezésen is 
elérhetővé válnak a legfontosabb projekt 
adatok. Továbbá, részletes termékinfor-
mációk is letölthetők. Mindez a nap 
24 órájában, a hét 7 napján és az év 
365 napján. A myPERI változatos funkciói 
révén egyszerűsíti a mindennapi munkát.  

A myPERI Online Portál

Áttekintést nyújt
Pillanatok alatt elérhető és áttekinthető 
projekt adatok a jól érthető riportok révén

Időmegtakarítást ér el vele
Információ, hasznos segédletek és ri-

portok a különböző projektfázisok 
 számára egy egyszerű kattintással

Rendszeres frissítés
Mindig naprakész információk az Ön 
cége számára

További információk: www.peri.hu
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MULTIFLEX és TRIO
Flexibilis és univerzális zsalurendszerek
József Nádor téri Mélygarázs, Budapest

Tóth Gábor, építésvezető:
„Már több mint 10 éve 
dolgozom a PERI-vel, ahol 
mindig gyors és megfelelő 
kiszolgálásban van részem. 
A PERI tervező mérnök 
munkatársával is gördülé-
kenyen ment a munka. 
A projekt során használt 
zsaluzatokkal könnyen és 
gyorsan lehet dolgozni, 
jól ismerem az elemeket, 
tartozékokat, így mindig 
tudom, hogyan használjam 
azokat az építkezésen.”

Generálkivitelező
West Hungária Bau Kft.
Szerkezetépítő
Tega-Bau Kft.

Az V. kerületi József Nádor téren egy 
háromszintes, 525 férőhelyes, akadály-
mentesített mélygarázs épül, ahol az 
elektromos gépjárművek is saját töl-
tőállomással felszerelt parkolóhelyet 
kapnak majd. A garázsban kerékpárok 
tárolására is lesz lehetőség, valamint a -1. 
szinten egy autómosót is kialakítanak. 
A József Nádor tér teljes felülete meg-
újul, a legfelső szintet 2,50 m földréteggel 
fedik le, hogy a parkosítás, füvesítés 
után egy igényes, modern zöldfelülettel 
gazdagítsák a teret.

A 130 x 45 m alapterületű mélygarázs 
14 m mélységben helyezkedik el a föld 
alatt. A földmunkák során mintegy 
75.000 m3 talaj került kitermelésre, a 
teljes létesítmény térfogata pedig több 
mint 55.000 m3. A szerkezetépítési 
munkálatok során több mint 336 tonna 
PERI zsaluzat és állványzat lett felhasz-
nálva, melyből több mint 2.000 m2 
MULTIFLEX fatartós födémzsalu kész-
let volt. Az egyoldali bélésfalak TRIO 
falzsaluzat és SB támbakok segítségével 
készültek. Az íves záródású pilléreket 
SRS pillérzsaluzattal zsaluzták.
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PERI UP Flex
Az épületgeometriához illeszkedő állványrendszer
Kupola felújítás, Új Zsinagóga, Szeged

Generálkivitelező
Ferroép Zrt.
Állványépítő
MTB Industrial Kft.

Az 50 m magas, több mint 110 éves 
szegedi Új zsinagóga rekonstrukciója 
során felújításra került a kupola, melyhez 
PERI UP Flex állványzatot alkalmaztak. 
Az állvány indulási szintje 25 méteres 
magasságban, nehezen megközelíthető 
helyen volt, és a beállványozandó ma-
gasság meghaladta a 25 métert.
Az állványzat az alsó kupolarész alap-
rajzához igazodva 8 sugárirányú szeg-
mensből állt, melyek a magasság függ-
vényében csökkenő szélességgel 
haladtak felfelé. A 4 fő szegmens a 
 kupola csúcsrészén középen össze-
csatlakozott, mely egy kényelmes, 
2,50 m x 2,50 m-es munkaszintet  
képezett a munkálatokhoz. 

Az állványépítések során rendkívül fon-
tos a megfelelő számú és teherbírású 
kikötések kialakíthatósága. Itt a kikötési 
pontok csupán a nagyméretű ablaknyí-
lásokkal áttört függőleges falrészeken 
voltak létesíthetők. 

Oly módon kellett az állványzatot kiala-
kítani, hogy annak felső fele az épület-
szerkezetre semmilyen módon nem 
terhelhetett. Mindeközben az egyes 
szegmensek 5,25 m-t nyúltak be a kö-
zéptengely irányába a közbenső össze-
csatlakozásig. A megoldást az jelentette, 

hogy az egyes állványszegmensekből 
megfelelően elhelyezett állványcsöves 
összekötések segítségével merevítő 
gyűrűk kerültek kialakításra. 

Ezen gyűrűk biztosították, hogy a szer-
kezet ne csak készre szerelt, hanem 
építés közbeni bármely állapotában is 
állékony és teherbíró maradjon. Mindez 
rendkívül fegyelmezett, szintenkénti 
építést követelt meg.
A különböző építési állapotok és terhe-
lési esetek vizsgálata és ellenőrzése 
térbeli statikai modellek segítségével 
történt. A 3D CAD-es tervezés nem-
csak az építménygeometriához legjob-
ban közelítő állványzat kialakítását tette 
lehetővé, hanem a 3D modell a pontos 
szerelési munkálatokat is segítette.
 
Az állványzat készítéséhez alkalmazott 
PERI UP Flex állványrendszer rendkívüli 
rugalmassága tette lehetővé az íves ku-
polarész körüli biztonságos munkaszintek 
kialakítását. A 25 cm-es rendszerrasz-
ter és az olyan kiegészítő alkatrészek, 
mint pl. konzolok és konzol alátámasz-
tások biztosították a kupolaszerkezet 
rendszerelemekkel történő megfelelő 
megközelíthetőségét, ezzel minimálisra 
csökkentve a kiegészítő egyedi elemek, 
pl. pallózások szükségességét.
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Nagy fesztávok áthidalása MULTIPROP rendszerrel 
a Haladás Stadion építkezésén
Haladás Sportkomplexum, Szombathely

A kamionbejáró használat közben. A lelátó 130 m hosszú előregyártott tribün elemeinek 
aláhúzása és monolit szakaszainak fenékzsaluzata.

Az új szombathelyi Haladás Sportkomp-
lexum ünnepélyes megnyitójára 2017. 
november 8-án került sor. A létesítmény-
ben két különböző funkciót alakítottak ki: 
egy közel 9.000 fő befogadására alkal-
mas labdarúgó stadiont, illetve egy 
multifunkcionális sportcsarnokot.

A stadion lelátója teljes egészében fedett, 
melyben 12 Skybox került kialakításra; 
a labdarúgó pálya mérete 68 x 105 m. 
A sportcsarnok nagysága 50 x 60 m, 
melyben megtalálható egy több mint 
450 fős lelátóval rendelkező kézilabda 
pálya, valamint helyet kapott a csarnok-
ban birkózó-, ökölvívó- és konditerem, 
súlyemelő terem, szertár és bemelegítő 
folyosó is. 

A sportkomplexum szerkezetépítési 
munkálatai 2016 tavaszán kezdődtek, és 
nagyjából egy éven keresztül zajlottak. 
A monolit vasbeton szerkezetek építé-
séhez a kivitelező a PERI fal-, pillér- és 
födémzsalu rendszereit alkalmazta, né-
hány szokatlan megoldás segítségével.

Egyik ilyen feladat volt a lelátó 32 cm 
vastag födémének és 1 m vastag  
szerkezeti gerendáinak betonozása, 
melynek során biztosítani kellett az 
anyagmozgatáshoz szükséges kamion-
forgalmat. Ennek megoldására egy 6 m 
magas, 6,90 m fesztávú, MULTIPROP 
tornyokra támaszkodó, HEB főtartókból 

és RCS sínekből összeállított kiváltás 
került kialakításra. Az így létrejött kami-
onbejáró 20 m hosszúságú volt, míg az 
RCS sínekkel áthidalt felület nagysága 
nagyjából 170 m2-t tett ki.

A lelátó 130 m hosszú előregyártott tri-
bün elemeinek aláhúzása és monolit 
szakaszainak fenékzsaluzata a minden 
alaprajzhoz alkalmazkodó MULTIFLEX 
fatartós födémzsaluzattal és nagy 
 teherbírású MULTIPROP tornyos rend-
szerrel készült.  

Ugyancsak  MULTIPROP teherhordó 
tornyok segítségével készült el a déli 
rámpa földszint feletti födémlemeze is. 
A sportkomplexum monolit födémeinek 
építése során összességében közel 

67,5 tonna MULTIPROP és PEP födém-
támasz került felhasználásra.

A 200 m hosszúságú földszinti lelátó fal 
íves szakaszai TRIO 330-as keretvázas 
falzsaluzat és 3 m-es RUNDFLEX íves 
falzsaluzat elemeinek kombinálásával, 
míg az egyenes szakaszok TRIO 330-
as elemek segítségével lettek kialakítva.

A stadion 20 m magas lépcsőházi és 
liftakna falainak építése a külső oldalon 
FB állványokról, a belső oldalon BR ak-
nakonzolra támaszkodó TRIO falzsalu-
zattal történt.
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Laczkó Gyula, építésvezető:
„A PERI zsalurendszerekkel mindig 
gyorsan lehet építkezni. A kamion-
bejáró építése során nagy fesztávot 
kellett megoldanunk, de a MULTIPOP 
tornyokkal alátámasztott gerendás 
rendszerrel ez a feladat is frappán-
san teljesíthető volt. A PERI szolgál-
tatásai közül kiemelném a rugalmas 
kiszolgálást.”

A 6 m magas, 6,90 m fesztávú, MULTIPROP 
 tornyokra támaszkodó, HEB főtartókból és RCS 
sínekből összeállított kiváltás.

Nagy teherbírású MULTIPROP tornyok és 
 MULTIFLEX fatartós födémzsaluzat alkalmazása 
a lelátó előregyártott elemeinek alátámasztása 
és a monolit födémszakaszok készítése során.

Generálkivitelező
ZÁÉV Építőipari Zrt.
Szerkezetépítő
GEDI Építő Kft.
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Körhíd építése nagy teherbírású PERI zsaluzatokkal 
és állványzatokkal 
47. sz. főút, Hódmezővásárhely északi elkerülő

A 47-es út új, 12,7 km-es hódmezővá-
sárhelyi északi elkerülője kétszer egy 
sávon, új nyomvonalon épült. Az új sza-
kaszon két körforgalmi csomópont, egy 
különszintű csomópont, egy vasút fe-
letti felüljáró és egy kerékpáros aluljáró 
készült. A végcsomópont egy 30 m su-
garú, a vasutat és a közutat külön szint-
ben keresztező körhídként valósult 
meg. Az északi elkerülő út 6-10 ezer 
járműtől tehermentesíti Hódmezővá-
sárhely belvárosát.
 
A körhíd felszerkezete 9 részből áll: 
4 körcikk alkotja a körforgalmat, 1 a 
vasút felett átívelő ág, valamint a főút-
tal párhuzamos 2-2 db fel- és lehajtó 
ágak. A körforgalmi hidat összesen 
46 db pillér támasztja alá, alattuk a 
 cölöpök hossza összességében 
11,5  kilométer. A főút feletti hídrészek 
4-4 db íves acél tartógerendáinak hosz-
sza 23,80-25,80 m, súlyuk páronként 
 körülbelül 30 tonna. A körívet alkotó 
 felszerkezet 4 hídegységből áll, melyből 
2 monolit vasbeton szekrény kereszt-
metszetű. 

Ezek teljes aláállványozással készültek, 
a főút felett átívelő szakaszok pedig 
íves acél főtartókkal együtt dolgozó 
monolit vasbeton pályalemezes, öszvér 
szerkezetű hidak. 

A monolit vasbeton felszerkezetű híd 
teljes aláállványozással készült, melynek 
megvalósításához a PERI egy kombinált 
megoldást nyújtott: PERI UP Flex 
 moduláris teherhordó tornyokra, illetve 
MULTIPROP nagyteherbírású tornyokra 
épített MULTIFLEX rendszerrel biztosí-
totta a felépítmény állványzatát, mely-
ről aztán három betonozási ütemben 
készült el az ívelt alaprajzú dupla szek-
rény keresztmetszet. 

Az állványzat tervezésénél különös kihí-
vást jelentett a szekrénybordák helyen-
ként akár 2 m vastag tömör vasbeton, 
12-13 m magasan lévő 5 t/m2 terheinek 
közvetítése a váltakozó szintű altalajra. 
Mindezt íves alaprajzon, igazodva a már 
megépült nagyméretű cölöpösszefogó 
gerendákhoz.

Az íves vonalvezetésű, szekrény keresztmetszetű monolit vasbeton pályalemez alátámasztó állványzata.
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Kiss János, építésvezető:
„A PERI rendszerek kombinálhatósá-
ga  lehetővé tette ugyanazon elemek 
többszöri hatékony felhasználását, 
amely a zsaluzat folyamatos kihasz-
náltságát eredményezte a munkahe-
lyen. A zsalurendszerekkel könnye-
dén lekövethetőek voltak az előre 
nem látható építéshelyi sajátossá-
gokból adódó módosítások. A tervező 
gárda tapasztalata nagyban segítette 
a projekt előrehaladását a hatékony 
és gazdaságos műszaki alternatívák 
felajánlásával.”

Generálkivitelező / 
Szerkezetépítő
COLAS 
 Közlekedésépítő Zrt.

Az öszvérhidak főtartóinak építés közbeni ideiglenes alátámasztását a meglé-
vő 47. sz. főút elválasztó sávjában elhelyezett, 9,50 m magas PERI HD nehézáll-
ványok biztosították, melyek az íves acélgerendákat középen támasztották alá.

A vasbeton pályalemezes, acél főtartós öszvér 
szerkezetű híd keresztmetszete, függesztett áll-
ványzatról visszatámasztott zsaluzattal.
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Újabb irodaház a Váci úti irodakorridoron
MULTIFLEX födémzsalu rendszerrel
GTC White House, Budapest

Mideczki Norbert, 
 építésvezető:
„Egyszerű, gyors, bevált 
rendszer a PERI. Szeretek 
vele dolgozni.”

Az emeleti födémek túlnyúló gerendáit MUL-
TIPROP tornyokra és SRU gerendákra támaszko-
dó fatartós födémzsaluzat tartotta.

Generálkivitelező
Swietelsky Magyaror-
szág Kft.
Szerkezetépítő
GEDI Építő Kft.

Hatékony pillérkiosztással és alaprajzi 
elrendezéssel épül a GTC új irodaháza, 
a GTC White House, a Váci út 47. szám 
alatt. A projekt különlegessége, hogy a 
régi Felvonógyár épülete a teljes felújí-
tás után egy 2.000 m2-es loft irodaház-
zá alakul, mely köré egy 21.500 m2-es 
ultramodern, LEED Gold minősítésnek 
megfelelő, környezetbarát irodaépületet 
építenek. Az új irodaház 3 szintes mély-
garázsában mintegy 300 parkolóhely áll 
majd rendelkezésre.

A projekt szerkezetépítési munkálatai 
2017. január elején indultak, és augusztus 
végén fejeződtek be. Az építés során 
összesen 15.000 m3 betont, 2.200 tonna 
betonacélt és 500 tonna PERI zsaluza-
tot használtak fel, melyek segítségével 
összességében nagyjából 20.000 m2 
fal és 30.000 m2 födém épült a már jól 
bevált TRIO, valamint DOMINO falzsalu 
és MULTIFLEX fatartós födémzsalu 
rendszerekkel.

A külső homlokzati falakon univerzális 
FB 180 munka- és védőállványok tették 
lehetővé a biztonságos munkavégzést. 
Az FB 180 munkaállvány teljesen 
előszerelten érkezett az építkezés hely-
színére. A kevés horgonypontnak és az 
alacsony összeszerelési költségnek kö-
szönhetően a munkaállvány használata 
különösen gazdaságosnak bizonyult.
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Szokatlan műszaki követelmények rugalmas megoldása 
gyors és hatékony munkamenet mellett
Nitrogénüzem, Nedves hűtőtorony, Pétfürdő

A szélső hosszirányú főfal építése rendhagyó 
műszaki megoldások kialakítását tette szükségessé.

Szerkezetépítő
Tega-Bau Kft.

A Nitrogénművek Zrt. 2014 és 2017  
között történő beruházás sorozatának 
végső célja a termelés mintegy 50%-
kal történő emelése volt. Ennek a  
folyamatnak az egyik fontos állomása  
a három cellás nedves hűtőtorony  
megépítése volt, melynek monolit  
vasbeton szerkezeteit PERI termékek 
segítségével kivitelezték.

Első ütemben a hűtőtorony harántfalai 
kerültek kialakításra. A nagy magassá-
gú, falpillérekkel megerősített falat ma-
gasságilag három ütemre bontva épí-
tették meg. A kezdő ütem után FB-180 
munkaállványról kellett dolgozni, amely-
nek alaprajzi kiosztását bonyolította az 

alsó szinten már elkészült falpillér. Ezek 
közé a falak közé kerültek megépítésre 
a hosszirányú falak, amelyeket azonban 
nem az alapszerkezetről, hanem attól 
magasságilag elemelve kellett kivitelez-
ni. A középső hosszfőfal a TRIO fal-
zsaluzat aljába helyezett dobozolással 
kezelhető volt, míg a szélső főfalak az 
alaplemez felett bő 5 méterrel, a kör-
nyező talajszint felett pedig mintegy 
3 méterrel kezdődtek. Erre a magassá-
gilag asszimmetrikus letámasztási síkra 
kellett olyan indító állványt készíteni, 
amely utána képes volt a 6,30 méter 
magas fal súlyának viselésére. A meg-
oldást a MULTIPROP nagy teherbírású 
támaszrendszer alkalmazása jelentette. 

Ugyancsak MULTIPROP rendszerrel 
került kialakításra a zárófödém zsaluza-
ta is, amelyet a nagy belmagasság mel-
lett úgy kellett kialakítani, hogy a teher-
hordó tornyokat át kellett fűzni a födém 
alatt található vasbeton gerendákból 
álló rácson is.
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A világ legkorszerűbb múzeumi raktárai
PERI rendszerzsaluzatokkal épülnek
Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Budapest

Illinger András, főépítésvezető:
„A PERI mint mindig, most is 
megbízható partnernek bizonyult. 
A TRIO és a VARIO rendszerek 
flexibilis kialakítása nagyban 
segítette a tökéletes látszóbeton 
felületek létrehozását.“

Selmeczi Gábor, építésvezető:
„Teljesen tökéletes az együttműkö-
dés a PERI-vel, az anyagrendeléstől 
a szállításig. A jó minőségű anya-
gokkal, mint amilyen a MULTIPROP 
vagy a PERI UP Flex rendszerek, 
mindig megéri dolgozni.“

A Városliget közelében, a Liget Buda-
pest projekt keretében épülnek fel az 
OMRRK raktárai, restaurátor műhelyei 
és irodái, melyek mellett kutatóintézet 
és látogatóközpont is készül. Ebben a 
központban kerülnek majd megőrzésre 
a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti 
Múzeum és a Magyar Nemzeti Múze-
um műtárgyai. 
A Vágány utca felől található a projekt 
legnagyobb létesítménye, az „A” jelű, 
29.500 m2-es épület, melynek földalatti 
négy szintjének 19.000 m2-én állandó 
hőmérsékleten raktározzák majd a mű-
tárgyakat, föld feletti szintjein pedig 
műterem, restaurátor munkaállomások, 
egyéb munkahelyek, irodák, műhelyek 
és laborok kapnak helyet. 

A mélygarázs a 3.000 m2-es „B” jelű 
épület alatt található. A „C” épület, az 
egykori izraelita kórház imaházának re-
konstruált épülete, mintegy 1.000 m2-en, 
egy látogatóközpont formájában valósul 
meg, ahol többek között konferencia-
termet, kiállítótermet és éttermet is ki-
alakítanak.
A „D” épületben több mint 3.000 m2-en 
kap otthont a Közép-Európai Művészet-
történeti Kutatóintézet, ahol a modern 
irodák mellett könyv- és iratarchívum is 
segíti majd a kutatók munkáját.
Az épületek körül egy kb. 10.000 m2-es 
ősfás parkot is létrehoznak, ahol 160 db 
talajszondás hőszivattyút is elhelyez-
nek, ezzel biztosítva a főépület hőener-
gia ellátását.

Az „A” jelű épület föld alatti szintjeinek építése 
során mintegy 19.000 m2 födém készült.

A „B” épület mélygarázs rámpájának födémét 
MULTIPROP 625 födémtámaszokból összeállított 
tornyokkal támasztották alá. A gerendák alátá-
masztása PERI UP Flex állványrendszerrel történt. 

Generálkivitelező / 
Szerkezetépítő
STRABAG-MML Kft.
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Az épületegyüttes szerkezetépítési 
munkálatai 2016 szeptemberében kez-
dődtek, és a felszerkezet várhatóan 
2018 tavaszán készül el. A szerkezetépí-
tés során összesen 21.000 m3 beton és 
2.900 tonna betonacél került bedolgo-
zásra.

Az „A” épület 29.500 m2 födémének 
építéséhez a kivitelezők MULTIFLEX 
fatartós födémzsalu rendszert alkal-
maztak, míg a több mint 42.000 m2 
monolit fal építéséhez TRIO és VARIO 
falzsaluzat lett felhasználva. Az épület-
ben 5.000 m2 pillér készült, melyet 

többnyire előszerelt VARIO pillérzsalu-
zatokkal öntöttek formába. Látszóbeton 
felületekben is bővelkedik majd az épü-
let, az épület belső területein 4.500 m2 
látszóbeton fal készül, míg a homlokzati 
elemek látszóbeton falfelülete 1.500 m2 
lesz.

GT 24 főtartók és VT 20 kereszttartók: az anyagi-
gényt tekintve a legköltségkímélőbb megoldás – 
kevesebb támasz, kedvezőbb zsaluzási idő.

A TRIO 5,40 m magasságig 30 cm-es raszterben 
bővíthető. Nagyobb magasságok esetén kiegyenlítő 
heveder alkalmazása szükséges.

A „B” épülethez tartozó mélygarázs rámpájának 
födéme és az ahhoz tartozó pavilon egyaránt lát-
szóbeton felületet kap.
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PERI UP Flex
22 m magas teherhordó tornyok
Telekom Székház, Budapest

Bánkuti Sándor, építésvezető:
„Régóta dolgozom a PERI-vel, 
akikkel jó a kapcsolat, és minden 
felmerülő műszaki feladatra van 
megoldásuk.”

Generálkivitelező
MARKET Építő Zrt.
Szerkezetépítő 
Moratus Kft.

A WING Zrt. fejlesztésében, a Könyves 
Kálmán körúton, bruttó 100.000 m2 
alapterületen épül a Magyar Telekom új 
székháza, mely különleges építészeti 
megoldásaival, korszerű technológiájá-
val az ország egyik leginnovatívabb, a 
fenntarthatóság jegyében megépülő 
irodaháza lesz. A székház 2018 máso-
dik félévében kerül átadásra.

Az épület 3 szintes mélygarázsa 
1.350 autó, több mint 300 kerékpár és 
80 motor részére biztosít majd férőhe-
lyet, illetve 50 elektromos autó töltő-
hely is rendelkezésre áll majd. A belső 
terek úgy lesznek kialakítva, hogy azok 
a hatékonyságot elősegítve, rugalmas 
és kreatív munkakörnyezetet teremtse-
nek, nagyságrendileg 4.500 munkahely 
létrehozásával. Az irodaházban egy 300 
fő befogadására alkalmas konferencia-
központ és egy két háttérkonyha által 
üzemeltetett étterem is létesül. A dol-
gozók rekreációjáról a 2.000 m2-es 
 belső zöld kerten és a 300 m2 felületű 
belső tó látványán kívül a legfelső eme-
leten egy 700 m2-es fitnesz-wellness 
központ gondoskodik, melyhez a 
 tetőteraszon egy 200 méteres kültéri 
futópálya is tartozik majd.

Az épület összesen 3 pinceszintből, 
földszintből és 8 emeletből áll, és 39 m 
magas. Az építkezést összesen 6 daru 
szolgálja ki. 

A szerkezetépítés során összesen 
80.000 m3 beton és 10.000 tonna beto-
nacél került felhasználásra. 

A látványterv vizualizációjáért felelős cég: Brick Visual 
A kép tulajdonosa: TIBA Építész Stúdió; Forrás: Magyar Telekom

A projekt különlegessége PERI szempontból a 
főbejáratnál lévő 22 m magas, a kéregpaneles 
födém két sarkán lévő, monolit födémeket alátá-
masztó PERI UP Flex teherhordó állványzat volt.  

Az állványzatot az 5. emelet feletti födém tartószer-
kezetét képező acél rácsos tartós hídszerkezet 
figyelembevételével kellett megtervezni.
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A változó geometriához egyszerűen és 
gyorsan igazítható zsaluzatok

Sugárvédő falak és födémek kialakítása
PERI megoldások segítségével

Sasad Liget Lakópark, 4. ütem, F épület, Budapest

CyberKnife bunker, Budapest

Németh Attila, építésvezető:
„A cég dolgozói nagy tapasztalattal 
bírnak a PERI zsaluzatok építésében, 
bontásában egyaránt. A függőleges 
és a vízszintes szerkezetek zsaluzását 
5-5 fő végezte, ezért az élő munka 
igénye kisebb volt, így gazdaságos 
volt a PERI rendszerek alkalmazása.”

Jakab József, ügyvezető:
„Több mint 15 éves kapcsolatom és 
tapasztalatom van a PERI-vel, így 
termékeit jól ismerem, a PERI-nél 
dolgozó kollégákkal jó a kapcsolatom. 
A bunker 190 cm vastag sugárvédő 
falainak építéséhez a TRIO falzsaluzat 
tökéletes választásnak bizonyult.”

Generálkivitelező
Grabarics Építőipari Kft.
Szerkezetépítő 
Tega-Bau Kft.

Generálkivitelező / 
Szerkezetépítő
Jóer-Bau Kft.

A népszerű Sasad Liget Lakópark 4. üte-
mében 6 épülettömbben közel 300 lakás 
épül. A pinceszinten kettesével össze-
kapcsolt épületek 3, 4 és 5 emeletesek 
lesznek.

Az F épület szerkezetépítése 2017 feb-
ruár végén indult. Monolit vasbeton 

Az Országos Onkológiai Intézet régi su-
gárterápiás berendezéseit újra cserélik, 
és az azokhoz szükséges bunkereket is 
át-, illetve megépítik. Ezek közül az 
egyik új berendezés az ún. CyberKnife 

sugárterápiás gép, mely egy új építésű, 
közel 250 m2 alapterületű új sugárterá-
piás bunkerben kerül elhelyezésre. 

A földfelszín alatt 8 m mélyen lévő bun-
kerben található az a 60 m2-es helyiség, 
ahol az új sugárterápiás berendezés 
lesz elhelyezve. A bunker egy 190 cm 
vastag sugárvédő monolit vasbeton fal-
lal lett körülvéve, ahol a monolit födém 
vastagsága 90 cm. 
A 4,10 m magas sugárvédő falak TRIO 
falzsaluzattal készültek, bennmaradó 
átkötésekkel, az egyoldali falaknál SB 
támbakok megtámasztásával. 
Az új bunker a meglévő és működő 
 sugárterápiás kezelők közvetlen szom-
szédságában került kialakításra, így az 
építésnél figyelembe kellett venni és 
biztosítani kellett a kezelések folyama-
tosságát.

szerkezetűek a pince födémek, a mere-
vítő falak, pillérek és falmerevítők. 
Az emeleti födémek kéregpanel gyá-
molítású monolit vasbeton födémek. 
Összességében közel 2.500 m3 nyers 
beton került bedolgozásra, 400 t betona-
céllal. A szerkezetépítés során 5.300 m2 
MULTIFLEX födémzsaluzat, 3.600 m2 

TRIO és DOMINO falzsaluzat, 1.100 m2 

QUATTRO pillérzsaluzat, és 660 m2 
 gerendazsaluzat lett felhasználva. A 
TRIO falzsaluzat a változó méretű falak-
hoz könnyen alakítható volt. Ugyanígy, 
a QUATTRO pillérzsaluzatok is gyorsan 
igazíthatók voltak a változó geometriához.
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Közel 30.000 m2 zsaluzott födém- és falfelület 
a kecskeméti Campus építkezésen
Campus Oktatási épület, Kecskemét

A Kecskeméti Duális Oktatás Zrt. beru-
házásában készül a Kecskeméti Campus 
oktatási épülete, mely a jövőben a Neu-
mann János Egyetem Gazdaságtudo-
mányi karának ad majd otthont.
Az új oktatási épületben összesen 226 
helyiség lesz kialakítva, ahol többek kö-
zött egy közel 880 m2-es aula, 1 nagy 
és 2 közepes előadóterem, 11 szeminá-
riumi terem, 41 iroda, tanszékvezetői 
irodák, tanszéki könyvtár és konzultáci-
ós szobák állnak majd a hallgatók és az 
oktatók rendelkezésére.  

A fentieken felül a korszerű oktatási 
épület rendelkezik majd vizualizációs te-

remmel, stúdióval, és egy úgynevezett 
„tőzsdetojás” névre hallgató pénzügyi 
elemzőközponttal is.  

Az egyetemi funkciók mellett az épület 
konferenciák, előadások, kiállítások, 
szakmai továbbképzések és egyéb ren-
dezvények helyszínéül is szolgál majd.
A 15,13 m magas oktatási épület alapterü-
lete összesen 4.153 m2, melynek szer-
kezetépítése során mintegy 12.100 m3 
beton került bedolgozásra, melyhez 
1.500 tonna betonacélt használtak fel.
A monolit vasbeton szerkezetek építé-
séhez 545 tonna PERI zsaluzatot és áll-
ványzatot alkalmaztak az építők.

Mideczki Norbert, építésvezető;
Balázs Csongor, építésvezető:
„A PERI mérnökeivel és ügyintézőivel 
való jó együttműködésnek köszön-
hetően az ütemtervet tartani tudtuk, 
és hatékony zsaluzási megoldások 
születtek. A nagy belmagasságú 
födém építésénél a PERI UP Flex 
ismét bizonyította rugalmasságát 
és teherbírását. Az íves RUNDFLEX 
falzsaluval pedig szép falfelületeket 
tudtunk létrehozni.”

Az oktatási épület látványterve. 
Készítették: Lima Design Kft. és  
Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft. 
Forrás: KEDO Zrt.

Az oktatási épület födémeinek zsaluzásakor az 
építkezésen egyidejűleg 2.100 db PEP támasz 
volt használatban.
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Generálkivitelező
ZÁÉV Építő Zrt.
Szerkezetépítő 
GEDI Építő Kft.

Építtető
KEDO Zrt.

A monolit födémek és falak készítésé-
hez 13.500 m2 födémzsaluzat és 
14.800 m2 falzsaluzat került beépítésre.

Az aula 12,50 méter magas, nagy bel-
magasságú födémének és nagyméretű 
gerendáinak zsaluzásához nagy teherbí-
rású PERI UP Flex teherhordó tornyokra 
volt szükség, melyekből összesen 
70 tonna került beépítésre. A tornyok 
szárankénti teherbírása 40 kN volt. A 
PERI UP Flex nagy flexibilitásának és a 

25 cm-es raszter osztásának köszönhe-
tően a rendszer alkalmas volt a legkü-
lönbözőbb geometriai adottságok lekö-
vetésére, és a változó terhelési 
mezőkből adódó terhek levezetésének 
optimalizálására. 

Az PERI UP Flex tornyok a járótáblák 
segítségével biztonságosan építhetők 
voltak, ezzel hozzájárulva a gyors és 
 hatékony építési folyamathoz. 

Az aula zárófödémének PERI UP Flex teherhordó áll-
ványzata, mely összesen 7.000 légköbmétert tett ki.

Az oktatási épület előadótermének 7 m magas íves 
fala RUNDFLEX falzsaluzattal.

Az oktatási épület nagy előadótermének 12 m 
magas íves fala 3 ütemben készült, melyből a képen 
az első ütem kizsaluzott állapota látható.

A 12 m magas íves fal 3. üteme, mely MULTIPROP 
teherhordó állványra támaszkodó RUNDFLEX íves 
falzsaluzat és VARIOKIT rendszer kombinációjával 
készült.
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GRIDFLEX födémzsaluzat alumíniumbordás táblaelemekből
Egyszerűen szerelhető födémzsaluzat, nagyfokú munkabiztonság

A GRIDFLEX rendszer lakó- és több-
szintes épületek födémeinek zsaluzásá-
hoz nyújt megbízható megoldást. A 
csupán 20 kg súlyú standard táblaele-
mek biztonságos helyről, az alsó szint-
ről zsaluzóvilla segítségével a végleges 
helyükre szerelhetők. A függőleges tá-
maszok a csatlakozó fejekkel kapcso-
lódnak a panelekhez. A beállított, járha-
tó, sűrű táblabordázatra tetszőlegesen 
választható zsaluhéj fektethető. A min-
dig változatlan, szisztematikus szerelési 
sorrend biztosítja a gyors zsaluzást.

■■ 33 cm födémvastagságig alkalmazha-
tó, de a táblaelemek kiegészítő, 
közbenső megtámasztásával  
67 cm-es födémvastagság is elérhető
■■ Könnyű elemek – a standard tábla-
elem önsúlya csak 20 kg
■■ Csupán két rendszerelem szükséges 
a standard mezőkhöz – alap tábla-
elem és támaszfej
■■ PEP és PEP Ergo támaszokhoz 
optimalizálva – 33 cm födémvastag-
ságnál csupán 0,50 támasz födémfe-
lület négyzetméterenként

Biztonságos zsaluzás
A táblaelemek az alsó, biztonságos szint-
ről beakaszthatók, és zsaluzóvilla segítsé-
gével a helyükre forgathatók

Egyszerű munkavégzés
Csupán egy standard és két kiegészítő 
elem, valamint a GRIDFLEX támaszfej 
segítségével

Gyors hézagzárás
Az elemek irányának egyszerű változtatá-
sával, valamint a hossz- és szélességi ki-
egyenlítő elemek beépítésével

Az elemet alulról kell beakasztani, a zsaluzóvilla segít-
ségével a helyére forgatni, majd a födémtámaszt 
csatlakoztatni, és függőleges helyzetbe állítani.

A különösen kis súlyú kialakításnak köszönhetően 
minden elem kézzel mozgatható.

A szerelési folyamat után a zárt bordás táblaele-
mek biztonságosan járhatók a zsaluhéjak elhelye-
zéséhez.
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GRIDFLEX
Födémek építése gyorsabban és hatékonyabban

GRIDFLEX
Biztonságos és kényelmes födémépítés

Rózsa 55 okosotthonok, Budapest

Somfa Liget lakópark, 6. ütem, Budapest

Laczkó Ernő, területi építésvezető:
„A GRIDFLEX födémzsaluzatot a 
munkafolyamatok könnyítése 
érdekében választottuk. A használat 
során bebizonyosodott, hogy a 
GRIDFLEX segítségével könnyebb, 
gyorsabb és hatékonyabb az építés.”

Nagy Imre, projektvezető:
„A GRIDFLEX zsaluzattal szép 
födémfelületeket tudtunk létrehozni. 
A rendszer használata praktikus: 
kevés az elemek száma, így a födém-
zsalu könnyen építhető és bontható. 
Az előre felszerelhető védőkorlátoknak 
köszönhetően a rendszer munkabiz-
tonság szempontjából is jól bizonyí-
tott.”

Generálkivitelező
Pedrano Construction 
Hungary Kft.
Szerkezetépítő 
BAYER Construct Zrt.

Generálkivitelező / 
Szerkezetépítő
Épszerk-Pannónia 
Invest Építőipari Kft.

A Cordia beruházásában épülő 8 eme-
letes, 157 lakásos Rózsa 55 okosottho-
nai az Andrássy út környékén, a Városli-
gettől pár perces sétára találhatók. A 
korszerű, okos eszközről távolról is ve-
zérelhető otthon-automatizálási megol-
dásokkal rendelkező lakások a hagyo-
mányos lakásokhoz képest 

A Somfa Liget lakópark 6. üteme a fő-
város X. kerületének közkedvelt újépíté-
sű részén, a csendes, családi házakkal 
beépített Makk utcában található. Az új 
ütem 2 db 42 lakásos, ötemeletes tár-
sasházzal egészül ki. 
A két társasház közül az egyik hagyo-
mányos fatartós födémzsaluzattal épül, 
míg a másiknál az építők GRIDFLEX 
alumíniumbordás táblaelemekből álló 
födémzsaluzattal zsaluznak.

kényelmesebbek, biztonságosabbak és 
energiahatékonyabbak lesznek.

Az építés során követelmény volt a szo-
ros határidők betartása. Szintenként 
több mint 2.000 m2 födém készült, 
melyből GRIDFLEX födémzsaluzattal 
1.850 m2 épült, a 3. emelet feletti fö-

démtől felfelé. Az alumíniumbordás 
táblaelemekből álló födémzsaluzat 
használatával gyorsabb és hatékonyabb 
volt a munkavégzés. A GRIDFLEX táb-
laelemek szerelése egyszerűen és biz-
tonságosan, alulról, zsaluzóvilla segítsé-
gével történt.

A pinceszinten ez 1.100 m2, a földszint-
től felfelé pedig szintenként 800 m2 
GRIDFLEX födémzsaluzat folyamatos 
alkalmazását jelenti. A GRIDFLEX fö-
démzsaluzattal a zsaluzás rendkívül biz-
tonságos: egyrészt az elemek alulról 
történő építési módjának, másrészt a 
födémszéleken alkalmazható védőkor-
látnak köszönhetően, mely a talajon az 
elemre szerelhető, és az elem azzal 
együtt a helyére emelhető.
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Előregyártott elemek közé  
épített monolit szerkezetek zsaluzása
Sóstói Stadion, Székesfehérvár

Füzes Ákos, építésvezető:
„A PERI minden műszaki problémára 
megoldást kínál, termékei könnyen 
kezelhetők, jó velük dolgozni. A 
látszóbeton felületek tervezésekor a 
PERI tervezői csapatával gördülékeny 
volt az együttműködés.”

Generálkivitelező / 
Szerkezetépítő
STRABAG-MML Kft.

A tervek szerint 2018 nyarán adják át a 
Videoton FC új stadionját, a Sóstói Sta-
diont Székesfehérváron. Az új, multi-
funkcionális, 14.200 férőhelyes stadion 
UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” ka-
tegóriának megfelelően kerül kialakítás-
ra. Az épület alapterülete 10.200 m2 
legmagasabb pontja pedig 21,28 m. 
A projekt során összesen 23.000 m2 
zöldfelületet és 404 db parkolóhelyet 
létesítenek. A stadion építése mellett 
a környező utak, utcák is megújulnak, 
valamint sor kerül a Sóstó Természet-
védelmi Terület rehabilitációjára is, sé-
tányok kiépítésével.
 
A lelátókaréj szerkezetének építése 
2017 januárjában kezdődött, mely 2017 
őszén készült el. A lelátókaréj és a fej-
épület (főlelátó) 4.200 m3 előregyártott 
vasbeton szerkezetei mellett monolit 
vasbeton szerkezetek is beépítésre 
 kerültek, melyek az alapozással és a fel-
szerkezettel együtt összesen 15.000 m3 
monolit vasbeton felületet tesznek ki. 
A monolit szerkezetekbe 2.000 tonna 

betonacél került beépítésre. Az előre-
gyártott és a monolit szerkezetek illesz-
tése zsaluzási szempontból is kihívást 
jelentett: például, a tetőn lévő pillérek 
készítésénél nagy figyelmet kellett for-
dítani az acél tető fogadására, mely a 
pillérek tetején, tőcsavarokkal került 
rögzítésre.
A lelátó előregyártott elemei közé 
3-5 méter magas monolit falak kerültek 
beépítésre, melyekből 7.000 m2 látszó-
beton minőségben került kivitelezésre. 
A látszóbeton falak 2 napos zsaluzási 
ciklussal épültek, melyek készítéséhez 
külön zsaluhéjjal ellátott TRIO falzsalu-
zatot alkalmaztak.
 
A 106 fm hosszú fejépület szerkezeté-
nek építése során összesen 14.000 m2 
födémzsaluzat lett felhasználva, mely-
ből 4 emeletnyi födém szintenként 
3.000 m2-t, a parkoló födéme pedig 
2.000 m2-t tett ki. A VIP páholy konzol-
jainak alátámasztását a kivitelező MRK 
keretekkel összeépített MULTIPROP 
teherviselő tornyokkal oldotta meg.

TRIO falzsaluzat a lelátó előregyártott pillérei 
közötti monolit látszóbeton falak készítése során. 
A jobb oldali fotón a látszóbeton falak lenyomati 
képe látható.
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A MULTIPROP födémtámaszok MRK keretekkel összekötve teherviselő tornyokként is alkalmazhatók. 
A képeken jól látható, hogy a VIP páholy konzoljainak alátámasztása MRK keretekkel összeépített 
 MULTIPROP tornyokkal történt. A keretek az építéshelyi követelményekhez optimálisan igazíthatók voltak.

A lelátó alatti koporsófödém zsaluzata, melyet a 
kivitelezők tömör fatartók és PEP födémtámaszok 
kombinációjából állítottak össze.



PERI Kft.
Zsaluzatok, állványzatok,  
mérnöki szolgáltatás
1181 Budapest, Zádor u.9.
1680 Budapest, Pf.104.
Tel.: +36 (06)1 296-0960
Fax.: +36 (06)1 296-0950 
info@peri.hu
www.peri.hu
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A kiadványban szereplő képek egy-egy építkezés 
pillanatnyi állapotát ábrázolják. Ezért – különösen 
a biztonsági és rögzítési részleteket illetően – nem 
mindig tekinthetők végleges állapotnak. Ezek 
kockázata a kivitelező céget terheli.

© PERI GmbH

Az új PERI UP Easy egy rendkívül könnyű, egyszerűen és gyorsan szerelhető homlokzati állványrendszer. További 
jelentős előnyei: a rendszerbe épített biztonság, valamint az optimalizált szerelési idő – az alapkonfigurációk 
gyakorlatilag csőbilincsek használata nélkül felépíthetők.

A járótáblákba integrált kibillenés elleni védelem már 
bizonyított a PERI UP Flex modul állványzatnál. Az Easy 
ugyanezt a megoldást alkalmazza az acél járótáblák és az 
egy részből álló, 66 cm széles kombinált járótáblák 
esetében is.

PERI UP Easy
Az új generációs homlokzati állvány

Az új PERI UP Easy az egyik legköny-
nyebb acél homlokzati állványrendszer 
a világon. Ez az állványépítő számára 
 jóval kisebb fizikai terhelést jelent: egy 
munkanapra vetítve ez akár 500 kg-val 
kevesebb súly mozgatását jelenti. En-
nek következtében lényegesen lerövi-
dül az összeszerelésre és bontásra for-
dítandó idő. A rendszer szélessége  
67 cm, a járószinteket vagy egy egyré-
szes kombinált járótábla – alumínium 
szegélyprofil fa rétegelt lemezzel – 
vagy két 33 cm széles acél járótábla  
alkalmazásával lehet lefedni.

Építés közben az Easy kerettel együtt a 
következő szint védőkorlátjának elősze-
relése biztonságosan, segédelemek 
nélkül, az alatta lévő szintről történik, 
így az állványépítő minden munkaszin-
ten védve van a leesés ellen, biztosító 
kötél nélkül. Csupán a PERI UP Easy 
szerelési logikájával az érvényben lévő 
munkavédelmi előírások maradéktala-
nul betarthatók. Nincs szükség sem a 
szerelést nehezítő kiegészítő elemekre, 
sem pedig leesés elleni személyi védő-
felszerelés viselésére. Ezzel az egye-
dülálló biztonsági koncepcióval a  
 

PERI UP Easy rendszere teljesíti a biz-
tonságos munkavégzéssel szemben  
elvárt követelményeket. Az alap konfi-
guráció csőbilincsek használata nélkül 
felépíthető, a gyors kikötési rendszer 
pedig jelentősen lerövidíti a szerelési 
időt. Számos jól átgondolt részlet, mint 
például a külső és belső sarkok keve-
sebb egyedi elemmel történő kialakítá-
sa teszi a PERI UP Easy-t rendkívül  
hatékonnyá.

Győződjön meg róla személyesen! 
Jöjjön el bemutatótermünkbe, és 
próbálja ki Ön is a PERI UP Easy 
rendszert.
 


