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be tudják állítani a födémzsaluzatnál  
alkalmazandó optimális tartó- és  
támasztávolságokat, okostelefonjuk  
vagy táblagépük segítségével.

Az alkalmazások ingyenesen elérhe-
tőek mind a Google Play Áruházban, 
mind az Apple App Store-ban.

ÚJ  Értéknövelt IT-megoldások
Elérhetőek a PERI első mobilalkalmazásai

Nemrégiben a PERI bemutatta új 
informatikai fejlesztéseit, melyek 
tartalmazzák az iPad-en futtatható 
PERI Kézikönyvet. Emellett elkészült 
egy MULTIFLEX födémzsalu-méretező 
alkalmazás is, amely okostelefonokra 
és táblagépekre lett optimalizálva.

A PERI Kézikönyv már sok éve szol-
gál segítségül a szerkezetépítő és 
állványozó cégek munkáihoz, mint 
ötletforrás és hasznos támogatás. Az 
értéknövelt PERI rendszereszközök 
és szolgáltatások mellett, alkalmazási 

Tisztelt Ügyfeleink,
Kedves Olvasóink!

A hosszan elhúzódó építő-
ipari recesszió után 2013-ban 
beindult érezhető fejlődés 
azzal a reménnyel tölt el 
bennünket, hogy a 2012. évi 
mélypont után a zsalupiac is 
ismét magára találhat, és újra 
nő a fogadókészség a PERI 
legújabb innovatív fejleszté-
seire, melyekkel a konszern  
a tavalyi Bauma-n is bizonyí-
totta piacvezető mivoltát. 

Jelen kiadványunkban a közel - 
múlt legérdekesebb munkái-
ból válogattunk. A leginkább 

szembetűnő újdonság a  
PERI UP-Rosett állványrend-
szer sokoldalú alkalmazása. 
2013-ban külön állvány 
részleget állítottunk fel, és 
néhány jelentős munkával 
bizonyítottuk a rendszer uni-
verzális felhasználhatóságát.

A korábban is használatos 
teherhordó-, vasszerelő és 
közlekedési állvány funkció-
kon túl kiválóan alkalmazható 
nemcsak homlokzati állvány-
ként (4-5. o), hanem olyan 
különleges célokra is, mint 
például díszletállvány (3. o), 
vagy műemléki felújítás 
(10-11. o). Bízunk benne, 
hogy hamarosan alkalmunk 
lesz beszámolni sikeres ipari 
alkalmazásokról is.

Különleges hangsúlyt helye - 
zünk a munkavédelmi alkal - 
mazásokra is. A PERI e 
területen sokkal felkészül-
tebb, mint ahogy arra idehaza 

eddig általában szükség volt. 
Bár az állami szabályozás e 
téren még nem olyan szigo-
rú, mint némely más ország-
ban, de egyes beruházók már 
előrelátó módon megköve-
telik a biztonságtechnikát 
(13. o). A lehetőségekről bár - 
mikor szívesen tartunk ismer-
tetést az érdeklődőknek.

Az építőipar élénkülésének 
klasszikus jele az is, hogy 
nincs idő ütemezni, szinte 
mindent azonnal kell szállí-
tani. Ez különösen az olyan 
nagyprojektek esetében je-
lent kihívást, mint amilyenből 
e számban kettőt is bemuta-
tunk. Büszkén mondhatjuk, 
hogy e területen is jól állunk: 
a válság idején legkevésbé mi 
építettük le kapacitásainkat, 
sőt 2013-ban ismét jelentős 
beruházásokat eszközöltünk 
a bérleti zsaluparkba. Közel 
9 mrd forintos listaértékével 
így a miénk a legnagyobb 

A PERI különböző alkalmazásai gyors és értékes 
információkat, valamint segítséget nyújtanak a 
kivitelezés helyszínén felmerülő mindennapos 
feladatokhoz, mind a digitális PERI Kézikönyv,  
mind a MULTIFLEX Configurator által.

peri.com/apps

zsalupark ma az országban, 
melynek rugalmasságát 
tovább fokozza a környező or-
szágok leányvállalatai közötti, 
az elmúlt években jelentősen 
fejlődött kooperáció. 

Megtisztelő bizalmukat ez- 
 úton is köszönjük, és kíván-
juk, hogy az elkövet kező 
időkben úgy Önöknek, mint 
nekünk minél nagyobb mű-
szaki és kivitelezés szerve - 
zési kihívásoknak kelljen 
megfelelni. Bizalmukat to- 
vábbra is magas színvonalú  
termékekkel, optimális 
műszaki megoldásokkal és 
magas színvonalú kiszolgálás-
sal igyekszünk viszonozni. 

Láczai Sz. Tibor
ügyvezető igazgató

példák is elérhetőek iPad-re egyszerű, 
digitális formában. A PERI Kézikönyv-
alkalmazás teljes képet nyújt a cégről 
és termékekről a benne található 
videók és 3D-s modellek segítségé-
vel, részletesen ismerteti az optimális 
zsaluzási és állványozási technológiá-
kat, továbbá információt nyújt a PERI 
széles körű szolgáltatásainak előnye-
iről. A PERI MULTIFLEX födémzsalu-
zathoz használható ún. csúszkatáblázat 
is kiegészült egy digitális verzióval. A 
MULTIFLEX-alkalmazás lehetővé teszi 
a felhasználók számára, hogy gyorsan 
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PERI kulisszatitkok  
a Hercules című amerikai szuperprodukció forgatásáról
Film díszletek PERI UP Rosett Flex állványokból, Origo filmstúdió

2013. tavaszától 7 hónapon 
át forgatták a fővárosban és 
környékén a Hercules – The  
Thracian Wars című holly-
woodi szuperprodukciót, 
melynek főszerepét, az óriási 
erejéről ismert mitológiai hőst, 
Dwayne Johnson alakítja. 

Az ókori Görögországban 
játszódó történet díszleteinek 
felállításához nagy mennyisé-
gű állványra is szükség volt, 
melyet a PERI Kft. biztosított. 

A filmkészítés sajátossága, 
hogy a gondos előkészítés  
ellenére is menet közben 
alakul ki a végleges produk-
ció. Egy-egy új ötlet, vagy 
elképzelés, akár a díszletek 
jelentős átalakítását is igé-
nyelheti, ami természetesen 
sohasem tűr halasztást.  

Ez a Hercules készítésénél 
sem volt másképp. 

Az elképzelések változása 
a már elkészített állványzat 
folyamatos bővítését, átépíté-
sét igényelte, ami a PERI UP 
Rosett Flex állványrendszer 
rugalmassága révén kitűnő-
en kezelhető volt. A PERI 
mérnökei állandó készültség-
ben voltak, hogy a felmerülő 
problémákat minél gyorsab-
ban és szakszerűbben meg 
tudják oldani.

A legnagyobb kihívást 
azonban a film készítés 
digitális munkálatait segítő 
Greenscreen állványzat kiala-
kítása jelentette. A magas, 
nagy felületű, kis súlyú, szél-
tehernek jelentős mértékben 
kitett állványzat állékonysá-

gának biztosítását a helyszíni 
terepadottságok jelentősen 
megnehezítették. 

Egyes állványrészeket kb. 
40°-os dőlésszögű, nehezen 
megközelíthető rézsűoldalra 
kellett építeni, más egysé-
geknél a 10-12 m magassá-

Megrendelő
Hercules Films Kft.

LGS rendszer a kapuzat 
kialakításához.

Vizes ballonok, bigbag, talajhorgonyos lekötések, és betonútlapok  
ellensúlyozták a szél erejét a nyílt terepen.

A legnagyobb kihívást a Greenscreen állványzat állékonyságának  
biztosítása jelentette.

got mindössze 3,50-4,00 m 
állványszélességgel kellett 
elérni. Ellensúlyként vízzel 
töltött ballonok és földdel 
megrakott bigbag-ek lettek 
behelyezve, a keskeny és 
magas egységeknél talaj-
horgonyos lekötésekkel 
kiegészítve.
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400 ágyas klinika 
PERI UP Rosett Flex állvánnyal
Pécs legnagyobb klinikai épületegyüttesének felújítása

Pécs legnagyobb klinikai épületegyütte-
se a 400 ágyas klinika, amely az 1966-
os átadásakor az ország legmodernebb-
jének számított.

A kórház épületét helyszíni vasbeton 
vázszerkezettel és 30 cm vastag kitöltő 
falazattal építették. Az eltelt 47 év után 
szükségessé vált az épület teljes felújí-
tása, melynek során a vázszerkezetig 
elbontásra került minden szerkezeti rész 
(falak, burkolatok, aljzatbetonok, stb.), 
valamint a teljes gépészeti és elektro-
mos hálózat.

A folyamatban lévő munkálatok során 
teljesen megújulnak a belső terek, 
falak, valamint új, a kornak megfelelő 
elektromos és gépészeti hálózatok 
és berendezések kerülnek kiépítésre. 
Kicserélésre kerül az összes külső és 
belső nyílászáró. A régi, tönkrement 
fa ablakok helyett, korszerű alumínium 

nyílászárók kerülnek beépítésre. A régi 
épületrészek felújítása mellett egy 
teljesen új Sürgősségi központ kialakítá-
sával is bővül a kórház. Ez a felújítás és 
bővítés összesen 27 ezer négyzetméter 
területen valósul meg. 
 
Az alagsor, mélyföldszint, magasföld-
szint, plusz hét emeletes, 60-as évek-
ben épült épület állapotából adódóan 
sok nem várt, nem tervezett plusz 
feladatot ad az építőknek. Ehhez járul 
még az is, hogy a 3 szárnyra osztott 
épület egy szárnyában teljesen, másik 
két szárnyában pedig 1 illetve 2 emele-
ten is folyik beteg ellátás és laboratóriu-
mi vizsgálat. 

A használatban lévő részlegek folyama-
tos energia ellátásának és a működés 
lehető legkisebb zavarásának biztosítása 
komoly kihívást jelent mind az építők-
nek, mind a kórházi dolgozóknak. 

A PERI az állványzat megépítését kor-
szerű tervező és anyagkészlet nyilván-
tartó programmal hatékonyan segítette. 
Egyszerű volt ellenőrizni, nyilvántartani 
az állványkészletet, és szükség esetén 
minden változtatás, átépítés, kiegészítés 
gyorsan és gazdaságosan készült el.
Az új szerelt homlokzat építése előtt 
szükség volt a régi, habarcsba ragasz-
tott pirogránit burkolat lebontására és a 
megmaradó szerkezet, falazat kiegyen-
lítő vakolására. Ezen munkákhoz az 
állványzat belső oldalán elhelyezett  
25 cm-es konzolok segítségével ös-
szesen 100 cm széles járószintet tudott 
építeni a PERI úgy, hogy a homlokzati 
felülettől 5 cm-re kényelmesen és 
biztonságosan lehetett munkát végezni. 
Miután a burkolatbontás és a vakolás  
elkészült, a belső oldali konzolsor el-
bon tásra került, ezáltal lehetőség nyílt 
a meglévő falsíktól 20 cm távolságra 
szerelt új burkolat megépítésére.
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Laczkó Ákos, 
építésvezető, homlokzati munkák:
„A hatalmas épületegyüttes 
9.335 m2-es homlokzatának felújításá - 
hoz szükség volt egy gyorsan, sok-
oldalúan és gazdaságosan szerelhető 
állványzatra. Ehhez kitűnő választás-
nak bizonyult a PERI UP Rosett Flex 
állványrendszer, amivel összesen 
5.980 m² felületet építettünk be.“

Generálkivitelező
Strabag MML Kft, 
Dél-Dunántúli Területi Igazgatóság
Állványépítő alvállalkozó
PERI – Házmester Bau Kft.

100 cm széles járószint épült a homlokzattól  
5 cm-re.

Összesen 1.826 db UVR 200-300 PERI UP  
rúdelemet használtak fel a felújítás során.

Ennél a munkafázisnál az állvány járó-
szintek a homlokzattól már 30-35 cm 
távolságra kerültek, de a belső korlátok 
alkalmazásával és a megmaradt 75 cm 
széles járófelülettel továbbra is nagy 
biztonsággal lehetett a munkálatokat 
elvégezni. Az épületeket összekötő zárt 
folyosók feletti homlokzatrészek beáll-
ványozásánál külön kihívást jelentett 
az állványzat szárainak letámasztása. A 
probléma megoldására a PERI standard 
zsaluszerkezeti anyagaiból egyedileg 
készített feszítőműves kidugó állványok 
készültek, melyek segítségével könnyen 
és biztonságosan folytatódhatott az 
állványépítés.
 
Az építmény szintjei közötti közlekedés 
segítésére egy 34 m magasságú, a 
fogadószintekhez konzolos lépcsőkarok 
segítségével magasságilag igazított 
PERI UP Rosett Flex lépcsőtorony 
készült. 

Ez a lépcsőtorony a lépcsőkarok 
kivételével kizárólag standard PERI UP 
elemekből állt, melyet mi sem bizonyít 
jobban, mint hogy a torony elbontása 
után felszabaduló elemek - a lépcsőka-
rok kivételével - egy készülő állványegy-
ségbe újra beépítésre kerültek.

Ez a rugalmasság és mobilitás, valamint 
a PERI állvány- és zsaluanyagok közötti 
kompatibilitás mindvégig nagyon hasz-
nosnak és kényelmesnek bizonyult. 
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Megújuló energiaforrás a Körösön PERI-vel
Járulékos vízerőmű, Békésszentandrás

Új járulékos vízerőmű épül a már meg lévő 
békésszentandrási duzzasztómű mellé. A 
víz nagy része ezután nem a régi duzzasz-
tóművön megy át, hanem egy új elkerülő 
csatornán keresztül, meghajtva az itt 
felépülő létesítménybe kerülő turbinákat.

Az új vízerőmű több, mint 54.000 em - 
ber részére tudja majd biztosítani az áram-
ellátást. A vasbeton szerkezet építése 
során nagy mennyiségű, sok esetben 
változó magasságú egyoldali falzsaluzatra 
volt szükség. A készítés során kitűnően 
megmutatkoztak az SB támbakrendszer 
különböző elemeinek variálhatóságából 
adódó előnyök.

A kiszállított SB támbak elemek az igé-
nyekhez igazodó összeállítási egységek-
ben minden falmagassághoz megoldást 
biztosítottak.

Generálkivitelező / Szerkezetépítő
Swietelsky Magyarország Kft.

Bonyolult geometriájú vízépítési műtárgy, jelentős 
részben egyoldali zsaluzattal készülő vasbeton 
falakkal, 60 cm vastag zárófödémmel.

SB támbak minden falmagassághoz.

Légifelvétel a munkálatok kezdetén.  
(Fekete Gábor © 2012)

Markó Péter, 
építésvezető:
“A nagy magasságban lévő egy- 
oldali falzsaluzatok készítéséhez  
a PERI SKS kúszórendszere bizo-
nyult a legjobb választásnak.”
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OMSZ Radartorony PERI kúszózsaluval
Meteorológiai radarállomás, Szentes

Azokon a helyeken, ahol a hagyományos 
támbakos kitámasztásra nem volt lehe-
tőség, az egyoldali falzsaluzat készítése 
SKS kúszókonzolok segítségével történt. 
A horgonypontokra akasztott konzolok 
nagy magasságban is lehetővé tették a 
zsaluzat alátámasztását és a betonnyo-
más felvételét. 

A 60 cm vastagságú zárófödém zsa-
luzását úgy kellett megoldani, hogy a 
turbinák, a gépészeti csövek jelentős 
része és a futódaru már be volt építve. 
Az alátámasztásként alkalmazott nagy 
teherbírású MULTIPROP tornyok se-
gítségével biztosítható volt nem csak a 
bonyolult térben praktikus ritka támasz-
kiosztás, hanem az alátámasztó szint 
váltakozásának kiegyenlítése is.

A szentesi meteorológiai radarállomás 
felépítését az indokolta, hogy elkészül-
tével olyan egységes radarhálózat jöjjön 
létre, mely segítséget nyújt a várható 
időjárás előrejelzésében. Különösen 
fontos ez napjainkban, hiszen az utóbbi 
időkben egyre gyakoribb szélsőséges 
időjárási viszonyok, felhőszakadások, 
jégverések elleni védekezés és helyre-
állítás költségei az elmúlt tíz évben  
Magyarországon meghaladták a 150 mil- 
liárd forintot. Az új állomás várhatóan 
2015-ben kezdi meg működését.

A radartorony 30 m magas falai kúszó-
zsaluzással készültek. A kúszórendszer 
előnye, hogy nincs szükség térszínre 
letámasztott nagy magasságú alátá-
masztó állványzatokra, mert az elkészült 
szerkezetben előre elhelyezett horgony-
pontokra akasztott konzolok segítségé-
vel szakaszonként végezhető az építés. 
A külső oldali zsaluzat alátámasztására 
FB állványok, a belső oldali zsaluzat 
alátámasztására akna billenőkonzol,  

Generálkivitelező
Megalogistic Zrt.
Szerkezetépítő alvállalkozó
Monolit Hungaria Kft.

MULTIPROP állványok. SKS kúszókonzol használata a vízerőmű építésénél.

Zárófödém zsaluzata a beépített turbinák között.

SRZ heveder és fatartók kombináció-
jából egyedileg készített munkaszint 
került beépítésre. A falzsalu kitámasztá-
sa az FB állványra történt. A zárófödém 
1,50 m-es konzollemezeinek zsaluzata 
SKS kúszókonzolokra letámasztott 
MULTIPROP tornyok segítségével lett 
kialakítva. A munkaszintek megközelít-
hetőségét PERI UP Rosett lépcsőtorony 
biztosította. 
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Mélygarázs a Parlament mellett
SKYDECK rendszerrel
A Kossuth tér átalakítása Budapest szívében

Horváth Márton, Juhász István, 
Szabó István, építésvezetők:
„A SKYDECK rendszerrel rendkívül 
gyorsan lehet építeni és bontani, 
ami hihetetlenül meggyorsítja az 
építkezést.” 

Az átépítés során a Parlament mellé 
látogató központot, múzeumot, valamint 
egy térszín alatti 600 férőhelyes, 3 szin-
tes mélygarázst alakítanak ki. A garázs 
tetejére 3 m vastagságú földréteg kerül, 
mely biztosítja a lehetőséget a térszíni 
park kialakításához. 

A mélygarázs több szempontból is kü-
lönleges. A Duna felőli bejáratnál kettős 
árvízvédelmi kapu épül, melyből a belső 
mozgó gátas. Másik különlegessége a 
fehér látszóbetonból készült falak, pillé-
rek és födémek. Az íves pillérek meg-
építésére a kivitelező a TRIO falzsalu és 
az SRS körpillér zsaluzat kombinációjá-
ból készített zsaluzatot alkalmazta. 

A garázs födémeinek megépítéséhez 
a SKYDECK födémzsalu rendszer bizo-
nyult a legalkalmasabbnak, mivel ezen 
rendszer nagy előnye, hogy a hagyomá-
nyos  fatartós födémzsaluzathoz képest 

sokkal gyorsabban építhető, hamarabb 
kizsaluzható, forgatható, ezért alkalma-
zása sokkal rövidebb ütemezési időket 
eredményez. Ez a nagy felületű, szinten-
ként ~7.600 m2-es sík födémlemezeknél 
komoly előnyt jelentett. 

A SKYDECK ejtőfejes rendszer a mély-
garázs váltakozó irányban lejtő födémé-
nek zsaluzásához is optimális megoldást 
nyújtott. 

Az ejtőfejes támaszsort a zsaluzási sík 
legmagasabb vonaláról indítva, az SLT 
gerendákat a lejtés irányába fektetve, a 
kívánt fél százalékos lejtés egyszerűen 
beállítható volt. Az alkalmazott fedőprofil 
kiegyenlítette a födém és a panel ellen-
tétes lejtéséből adódó szögtörést, ezál-
tal ezeken a helyeken nem volt szükség 
hagyományos zsaluzási sáv beépítésére, 
aminek eredményeként a hosszkiegyen-
lítő sávok száma a minimálisra csökkent.

A rendezett panelkiosztás, a kedvező 
lenyomati kép és a SKYDECK rendszer  
nagy felületi pontossága teljesítette  
a betonozási felülettel szemben támasz - 
 tott magas követelményeket. A garázs-
födémek megépítéséhez összesen 
3.500 m2 SKYDECK födémzsalut, 
köztük 3.000 db 150 x 75 cm-es födém-
panelt használtak fel. 

Az építkezés során komoly probléma-
ként lépett fel,a mindenki számára 
emlékezetes, rendkívül magas árvíz, 
mivel az építés akkori stádiumában az 
alaplemez és a födémek még nem ké-
szültek el. A magas vízszint nyomását a 
résfal nem bírta volna el, ezért a garázs 
területét vízzel kellett elárasztani, ami 
kényszerűen egy hónap leállást ered-
ményezett. Ha az árvíz kicsit később  
érkezik, már nem okozott volna problé-
mát, hisz a gátkapuk megvédték volna  
a területet.

TRIO és SRS zsaluzat kombinációjából készített 
íves végű fal zsaluzata. SKYDECK födémzsalu összeállítás közben.Íves pillér zsaluzata.

Generálkivitelező
Kész Kft.
Szerkezetépítő alvállalkozó
Moratus Kft. 
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Az épületben 20-85 cm vastagságú fö-
démek készültek. Mivel a 85 cm vastag 
födém súlya komoly terhelést jelent a 
zsaluzatra, és az alatta lévő födémre 
egyaránt, ezért a zsalurendszer meg-
erősítésével és a már elkészült lemezek 

alátámasztásával lehetett a problémát 
megoldani.

A SKYDECK ejtőfejes zsalurendszer al-
kalmazása esetén az SLT gerendák és a 
födémpanelek akár a betonozást követő 

3. napon kizsaluzhatók. Mivel a bontási 
művelet során a támaszok a helyükön 
maradtak, ezáltal nem volt szükség 
klasszikus visszatámasztásra sem, ami 
sokkal egyszerűbb, gyorsabb és gazda-
ságosabb folyamatot eredményezett.

A SKYDECK – jól bevált, szokatlanul rövid zsaluzási idejű, alumínium keret- 
vázas paneleket alkalmazó födémzsalu rendszer. Szerelése gyors és egyszerű.  
Kizsaluzáskor az ejtőfej segítségével a gerendák és a panelek a támaszok  
kibontása nélkül távolíthatóak el.

Bezsaluzva

Ejtőfej leengedve

SKYDECK ejtőfejes zsalurendszer

6
0 

m
m
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Nagy fesztávolságú LGS állványzat a templomban
Kálvin téri Református Templom, Budapest

A templom teljes külső és belső  
felújítása a 4-es metró építése miatt  
vált szükségessé, mivel a metró- 
állomás kialakítása a templom  
közvetlen közelében történt. 

A budapesti Kálvin téri református 
templom a református egyház első és 
legismertebb fővárosi temploma. 1816-
1830 között Hild Vince tervei alapján 
épült adományokból, ezért az építkezés 
szakaszosan zajlott. 

A háború és a hármas metró építése 
miatt az épületet többször is felújították. 
A szerkezeti megerősítő munkákat és 
a felújítást az épület a négyes metró 
építése során sem kerülhette el, mert 
a munkálatok során egy 26 m mély 

munkagödör épült alig 70 cm-re a 40 m 
magas templomtól. 

Az épület testén a gödör miatt olyan 
komoly elmozdulás keletkezett, hogy a 
templom gyakorlatilag kettétört, ezért a 
további elmozdulások megakadályozásá-
ra vasbeton gyűrűt vontak köré. 

A belső munkálatok a templomokra álta-
lában jellemző bonyolult belső térgeo-
metriai adottságok között zajlottak, me-
lyekhez ideális megoldásnak bizonyult 

a PERI UP Rosett Flex térállványzat. 
A falugrások, párkányok, karzatok és 
díszítőelemek - az állvány flexibilitásának 
köszönhetően – rendkívül jól lekövet-
hetőek voltak. 

Növelte a hatékonyságot, hogy a több 
ütemben megvalósuló állványozás  
során az egyes ütemek állvány anyagai  
a geometriához igazodást segítő mini-
mális számú kiegészítő rendszerelem 
segítségével átépíthetők voltak más 
ütemekbe is.

Az ideiglenes állvány elemeit az elbontást követő-
en az oltártér beállványozásához használták fel, ami 
tovább növelte az állványzat gazdaságosságát. 

Az elkészült templombelső.A templom szinte kettétört, hosszú repedés alakult 
ki rajta.

Megrendelő
Magyarországi Református Egyház  
Dunamelléki Református Egyházkerülete
Lebonyolító
Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség

LGS állványzat 15 m magasságban.
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A templom felújítása során a legnagyobb  
kihívást a kupola restaurálási munkála-
tait segítő állványzat készítése jelentet-
te. Mivel az elvárás az volt, hogy egy 
időben folyhasson a falak és a mennye-
zet felújítása, valamint az alatta lévő 
padlózat teljes burkolat cseréje, ezért a 
belső térben úgy kellett kialakítani egy 
200 m2 alaprajzi területű munkaszintet 
15 m magasságban, hogy a padlózat 
építése miatt nem lehetett letámasztani 
a járófelületre. A feladat megoldását a 
templom oldalfalának ablakfülkéjébe és  
a PERI zsaluszerkezeti anyagokból ké - 
szített konzolokra támaszkodó 16 m 
fesztávolságú LGS állványzat jelentette. 
Az ötletet a római bazilika felújítása adta, 
ahol a kupola restaurációját szintén ezzel 
a rendszerrel oldották meg, miközben 
alatta folyamatos volt a turisták látogatása. 

Az LGS állványzat szereléséhez először 
egy ideiglenes segédállványzat épült, 
melynek munkaszintjén a különböző  
rendszerelemek összeépítésével készül-
tek el a térbeli rácsos gerendák. Ezeket 
aztán a vezetősín és a gördítőmű segít-
ségével egyszerűen a megfelelő helyre 
gördítették.

Az LGS nagy fesztávolságok, akár 45 m 
áthidalására is alkalmas, kézzel mozgat-
ható elemekből egyszerűen és gyorsan 
összeszerelhető térbeli rácsos tartós 
állványzat, mely a speciális rendszerele-
mek mellett jelentős részben standard 
PERI UP elemekből áll. A rendszer kitű-
nő választás ideiglenes gyalogos hidak, 
közbenső letámasztás nélküli munka-
szintek, és védőtetők készítéséhez is. 

LGS – Lattice Girder System
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Budapest - Esztergom vasútvonal korszerűsítése 
Hidak építése PERI rendszerek segítségével

Szabó Attila, 
senior műszaki tanácsadó:
“Az íves, változó vastagsá-
gú fel szerkezet egyben be-
tonozására a PERI kínálta  
a legjobb megoldást.”

A Budapest-Esztergom 
vasútvonal 1896-ban épült 
elsősorban a dorogi szén 
Budapestre történő szállítása 
érdekében. Az egyvágányú, 
53 km hosszú vonal átlag 
sebessége 60 km/h és utolsó 
felújítása az 1960-as években 
történt.  

A vonalon kialakított hidak 
és alagutak állapota még ma 
is megfelelő, de már nem 
tudnak eleget tenni a jelen 

Generálkivitelező 
A-Híd Építő Zrt. 
Szerkezetépítő alvállalkozó 
PRO DOMO Corpus Kft.

A vasúti vonalszakasz kétvágányúvá 
bővítése szükségessé tette egy  
30 m hosszú közúti híd építését.  
A monolit vasbeton felépítmény 
készítésénél a PERI mérnökei a 
VARIOKIT, a MULTIPROP és a  
PERI UP rendszereket kombinálták  
a testre szabott megoldáshoz.

kor közlekedési feltételeinek. 
Ez indokolta a vasútvonal 
átalakítását, valamint az új 
műtárgyak építését, melyhez 
a PERI rendszereit hívták 
segítségül. 

A pilisvörösvári Őrhegy utcai 
közúti felüljáró kialakítására 
egyenes vonalvezetésű, két  
végén befogott íves felszerke- 
zetű monolit vasbeton híd 
készült. A kialakítás jellegéből 
adódóan a teljes felszerkezet 

ütemezés nélküli egyben 
betonozására volt szükség. 

A megoldást a PERI 
VARIOKIT, MULTIPROP és 
PERI UP Rosett rendszerek 
kombinációjából készített 
komplex zsaluzat jelentette. 
A speciális méretek és ívek 
egyedileg gyártott zsalutáb-
lákat igényeltek, melyeket 
a PERI telephelyén történő 
próbaszerelés után szállítot-
tak az építkezésre. 
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Előtérben a PERI biztonsági elemek – TRIO Plattform 
Bridgestone gumigyár, Környe

Mivel az építőipari cégek körében világ-
viszonylatban is egyre nagyobb igény 
jelentkezik a kiemelt biztonsági elemek  
alkalmazására, ezért a PERI olyan rend- 
szert hozott forgalomba, mellyel jelentő-
sen növelhető a munkabiztonság. A TRIO  
TRP plattform megfelelő korlátokkal 
ellátott munkaszinttel rendelkezik és a 
szintek közötti biztonságos közlekedést 
egy csapóajtóból és teleszkópos létrából 
álló feljáró biztosítja. Ezt a rendszert 
először Magyarországon a Bridgestone 
gumigyár építése során alkalmazták.

TRIO Plattform biztonságos 
munka állásokkal 
Felállított zsaluzat minden szüksé-
ges munkaszinten, előírás szerinti 
munkaállványokkal és közlekedési 
útvonalakkal. A bármely magasság-
hoz és elemszélességhez használ-
ható biztonsági rendszerrel ellátott 
TRIO Plattform az épitőipari szakmai 
szervezetek aktuális előírásainak és 
az európai biztonsági normáknak 
egyaránt megfelel.

A TRIO Plattform előnyei
 Az állványok szerelését csak egy- 
 szer kell elvégezni.
 Az egységek pótlólagos költségek 
 nélkül, az állványokkal együtt 
 áthelyezhetők.
 Az átkötések és a tartozékok 
 bármilyen magasságban bizton-
 ságosan szerelhetőek.

Komplett TRIO Plattform egység –  
19,40 m² áthelyezése egyetlen emeléssel.

A TRIO Plattform már 2,70 m magasságnál is 
rendkívül gazdaságos, például az itt látható  
lakóházépítésen is.

A TRIO Plattform minden magasságban  
biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
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Várfürdő MULTIPROP tornyokon tagolt térben
Várfürdő élménykomplexum, Gyula

A gyulai Várfürdő fejlesztése során egy 
új, fedett, közel 900 m2 vízfelülettel 
rendelkező, több mint 6.000 m² alapte-
rületű élménykomplexummá alakul át 
a fürdő. A már jól ismert élményfürdős 
elemek, mint a víz alatti masszázs, gej-
zírek, vízfüggőny, vizi bár, 10 m magas 
rafting navigátor és wide slide csúszda 
mellett kalóz kaland, baba medence, 
valamint egy trambulin is helyet kapott, 
melyről a bátrabbak ugorhatnak a 
mélybe. 

Az építés során kihívást jelentett, hogy 
az új épületet a már meglévő medencék 
köré kellett elkészíteni. Ennek köszönhe-
tően a nagy magasságban lévő, mindkét 

irányba lejtő (0-14°) födémeket magas-
ságilag erősen tagolt támaszsíkról 
indulva kellett zsaluzni. 

A nagy teherbírású MULTIPROP 
tornyok, melyek a teljes kihúzási hossz 
mentén fokozatmentesen állíthatóak, le-
hetővé tették a zsaluzat precíz és gyors 
beállítását olyan pozíciókban is, ahol a 4 
vagy többlábú torony minden lába más, 
esetenként több 10 cm-el eltérő kihúzási 
hosszal került beépítésre. 

Generálkivitelező
Swietelsky Magyarország Kft.
Szerkezetépítő alvállalkozó
KVCS Kft.

A nagy teherbírású MULTIPROP tornyok foko-
zatmentesen állíthatóak lábanként eltérő kihúzási 
hossz esetén is.
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Föld alatti rendezvényterem MULTIPROP-pal
Várkert Bazár újjáépítése, Budapest

Péter Gergő, építésvezető:
„A konkurens cégek is kíváncsiak 
voltak az építkezés során használt 
PERI állványokra. Az állványok mel-
lett olyan zsalut használtunk, melyet 
speciális mérete miatt csak a PERI-
nél találtunk. A PERI-nél tényleg 
mindenre van megoldás.” 

Mintegy 15 hónap alatt épül újjá a  
Várkert Bazár, mely generációk óta  
elhagyatottan áll Budapest szívében.  
Az épületkomplexum 1996 óta a világ 
100 legveszélyeztetettebb műemléké-
nek egyike.

Az 1883-ban megépült Várbazár keres-
kedelmi és rekreációs funkciót töltött 
be, árkádsorai egykor üzletekkel voltak 
tele. Ybl Miklós egyik igazi remekműve 
ez a neoreneszánsz stílusban megál-
modott épületegyüttes, mely a hazai 
romantikus építészet egyik legszebb 
alkotása.

A világörökség részét képező épület-
együttes és a kapcsolódó kertek korhű 
helyreállítása mellett a régi várfalba új 
elemek is épülnek, mint pl. lift, csiga-
lépcső. Célja összeköttetést teremteni 
a Duna, a királyi Kert és a Vár között. Az 
újjá épülő Várkert bazársora és a Duna-
part palotái mögött terepszint alatt épül 
az új mélygarázs, a multifunkcionális tér, 
valamint a bejárati műtárgy. Ezeket a 

Generálkivitelező/
Szerkezetépítő 
Swietelsky 
Magyarország Kft.

A MULTIPROP födémtámasz lehetővé teszi, hogy 
1,95 m-es kihúzási hossz felett bármilyen magas-
sághoz egyféle födémtámaszt alkalmazzanak.

Duna partról nem lehet majd látni, csu-
pán a felettük újjáépített neoreneszánsz 
kertet.

A 7.000 m2 területen zajló szerkezetépí-
tésen 18.000 m3 betont és 300 tonna 
PERI zsalut használtak fel. Igazi különle-
gesség a 900 m2 alapterületű föld alatti 
rendezvényközpont kialakítása speciális 
akusztikával, 20,50 m fesztávval. A 
zárófödém 40 cm vastagságban készülő 
és 100 cm-es lelógású 80 cm széles 
gerendákkal erősített alul bordás mono-
lit vasbeton födém, melynél a gerenda 
zsaluzási síkja 6,65 m-re helyezkedik el 
a padlószint fölött. 

A nagy magasság és a nagy terhek mi-
att MULTIPROP tornyokkal alátámasz-
tott gerenda fenékzsaluzat készült, mely 
egyben a lemezzsaluzat kialakításának 
alátámasztásaként is szolgált. 

A készülő parkolóházban 298 férőhely 
kerül kialakításra. A keresztmerevítő 
falak 55 cm-es lekerekítéssel készül-

tek, melyhez a kivitelező megfelelő és 
gazdaságos megoldást csak a PERI-nél 
talált.

A várfal elemek (pl.: új csigalépcső) 
kialakításánál TRIO és RUNDFLEX zsa-
luzat használatával egyoldali látszóbeton 
falak készültek. 
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PERI Kft.
1181 Budapest, Zádor u. 9.
1680 Budapest, Pf. 104
Tel.: +36 (06)1 296-0960
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ÚJ  Állványok és támaszok a PERI-től

A kiadvány képanyaga egy-egy építkezés  
pillanatfelvételeiből állt össze. A biztonsági  
vagy átkötési részleteket ezért nem lehet 
fenntartások nélkül végérvényesnek tekinteni.

© PERI GmbH

Új részleg a PERI-nél 

PERI UP Rosett Flex Moduláris Állvány
Könnyen szerelhető, rugalmas, magas fokú bizton - 
ságot nyújtó állványzat, ipari és egyéb terek beáll-
ványozásához.

PERI UP Rosett Flex Alu 75 Lépcsőtorony
Könnyű, biztonságos, gyorsan összeszerelhető,  
a kívánt magassághoz igazítható.

LGS Állvány 
Kézzel mozgatható elemekből gyorsan összeszerel-
hető, nagy fesztávok áthidalására alkalmas állvány, 
munkaszintek és védőtetők készítéséhez.

PERI UP Rosett Flex 
Teherhordó Állvány:
Saadiyat híd, Abu Dhabi, 
Egyesült Arab Emirátusok

PEP Ergo Födémtámasz
Horganyzott acélból készült nagy teherbíró képes-
ségű, könnyű támasz.

PERI UP Rosett Flex Moduláris Munkaállvány
Homlokzati és kőműves munkákhoz, bonyolult 
épületgeometria esetén is kitűnő választás.

PERI UP Rosett Flex Teherhordó Állvány
Nagy teherbírású, rugalmas alátámasztó állványzat 
nagy magasságokhoz.

PERI UP Rosett Flex Vasszerelő Állvány
Kikötés nélküli munkaállvány betonacél szereléshez 
és egyéb építéshelyi munkákhoz.
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