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Tisztelt Ügyfeleink, kedves Barátaink!

Ahogy egy ember vagy egy ország életében, úgy egy cég 
életében is hosszú idő 25 év! Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a magyar építőipar elmúlt negyed században lezajlott 
fejlődéséhez mi is aktívan hozzájárulhattunk és részt 
vehettünk az ország számos kiemelkedő jelentőségű 
projektjének építésében. Ezekből láthatnak a következő 
oldalakon egy – közel sem teljes körű – válogatást.

A zsalutechnikai globális cégek piacán sok éve piacveze-
tő PERI termékei, innovatív fejlesztései – ahogy koráb-
ban, úgy ma is – garanciát nyújtanak a felhasználóknak 
arra, hogy szerkezetépítési feladataikat a legkorszerűbb 
technikával, idő- és költséghatékonyan tudják megoldani. 
Nemcsak a legszélesebb termékválasztékot kínáljuk, de 
Magyarországon a PERI Kft rendelkezik a legnagyobb 
bérleti parkkal. Bérleti parkunk az intenzív beruházások 
következtében az elmúlt 2,5 évben jelentősen megfiatalo-
dott, a zsaluzatok átlag életkora alig magasabb 3 évnél.

A megújult zsalupark minőségének megőrzését kiemelke-
dően fontosnak tartjuk, elsősorban azért, hogy ügyfelein-
ket a jövőben is jó minőségű eszközökkel tudjuk kiszol-
gálni. Éppen ezért indítjuk útjára a 14. oldalon bemutatott 
Zero Damage (Nulla kár) programunkat, mellyel segíteni 
kívánunk a zsaluzattal dolgozóknak az eszközök helyes 
kezelését illetően, egyben csökkentve az elkerülhető 
javítások, az extra tisztítás, illetve a tönkremenő elemek 
kényszereladása miatti járulékos költségeket. Aktuális 
munkáinkat ismertető blokkunkban több állványozási 
feladatot is bemutatunk.

A több lábon állás jegyében bő két éve hoztuk létre önálló 
állványforgalmazó részlegünket, és ezzel egyidejűleg 
jelentős beruházásokat hajtottunk végre a PERI által évek 
óta gyártott PERI UP Rosett állványrendszer bérleti bázi-
sának kiépítésére. Azóta számos szép feladat megoldásá-
ban vettünk részt. Mivel a zsalupiacon elért sikereinknek 
is fontos tényezője, hogy partnereinknek nem kell a nagy 
értékű eszközökbe beruházniuk, hanem azokhoz bérleti 
formában is hozzá tudnak jutni, hasonló konstrukcióval 
kívánunk úttörők lenni a hazai állvány piacon is.

Végezetül engedjenek meg néhány személyes szót is. 
A 25 év számomra is kiemelkedő jelentőségű, hiszen a 
PERI Kft-t indulása óta vezetem, átélve sikereit és gondjait 
egyaránt. A konszernen belül a legrégebben hivatalban 
levő ügyvezetőként ezúton is szeretném megköszönni a 
bizalmat és az együttműködést valamennyi ügyfelünknek, 
és köszönöm természetesen a PERI Kft. valamennyi mun-
katársának áldozatos munkáját is.

Láczai Sz. Tibor
ügyvezető igazgató

2007
Megyeri-híd, Budapest; 
ACS kúszózsalu 
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Látszóbeton

1-es villamos vadonatúj megállója építés alatt

Elkészült látszóbeton szerkezet

A látványbeton olyan vasbeton szerkezet, amelynek felü-
lete a végleges állapotában biztosan látszani fog. Az ilyen 
szerkezet minden esetben építészeti látványosság céljából 
épül. A hagyományos betonszerkezetektől leginkább  
abban különbözik, hogy részletesebb előkészítést,  
a kivitelezése pedig nagyobb precizitást igényel.

PTE Science Building, Pécs
A függőleges látszóbeton szerkeze-
tek egy ütemben készültek, melyhez 
a megfelelő minőségű zsalutáblák a 
PERI telephelyen lettek előszerelve.

M4 Metró állomás, Budapest
Az M4 metró állomásainak építésekor sok esetben készültek nagy felületű, bonyolult geometriájú vasbeton látvány-
szerkezetek. Azokon a helyeken, ahol a látszóbeton szerkezeteket a már korábban elkészült zárófödém alatt kellett 
elkészíteni, ott ezt a feladatot könnyű, kézzel mozgatható zsalutáblákkal és a leadónyílásokon lemozgatható kis teljesít-
ményű gépekkel kellett megoldani.
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1990 óta számos építési projektben 
vettünk részt Magyarországon, melyek 
meghatározóan formálják országunk 
látképét. A PERI zsalu és állványrend-
szerei segítségével mind a gyors, 
költséghatékony, mind pedig a külön-
leges megoldások iránti elvárásoknak 

2002 Oszlári Tisza-híd;
VARIOKIT 

2003 Sárvári Rába-híd;
VARIO GT 24, MULTIPROP

is maradéktalanul meg tudunk felelni. 
Köszönhető ez termékeink könnyű 
használhatóságának és kiváló minő-
ségének, valamint mérnökeink ma-
gas fokú szakértelmének és műszaki 
támogatásának. Az alábbi válogatásba 
az elmúlt évek nagyobb építkezéseiből 

PERI 25 éve Magyarországon
Kiemelt építkezések

2006 M7, Kőröshegy;
MULTIPROP, MULTIFLEX

2007 M6, vasúti híd;
VARIOKIT

2007 M0- Pécel, 522.híd; 
SRS, VARIO GT 24

2007 Felüljáró, Salgótarján;
MULTIPROP, MULTIFLEX

Hidak

mutatunk be néhányat. A képek alatt az 
adott építkezésnél felhasznált zsalu- és 
állványrendszerekből csak a legjellem-
zőbbeket emeljük ki. 
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2007 M6 Érdi tető;
MULTIPROP, MULTIFLEX

2007 Megyeri-híd, Budapest;
ACS kúszózsalu

2007 Pentele-híd, Dunaújváros;
SKS 180 kúszókonzol

2009 M31, 71.sz. felüljáró;
VARIOKIT, MULTIPROP

2009 M31, G4. völgyhíd;
SRS körpillér

2010 Nyitra-híd (Szlovákia);
VARIOKIT 

2011 M0 Soroksári Duna-ág-híd, Budapest;
Szabadon betonozott technológia 
VARIOKIT rendszerrel 

2013 Őrhegy utcai felüljáró, Pilisvörösvár;
MULTIPROP, PERI UP Rosett

2004 TVK, Tiszaújváros; 
MULTIPROP, MULTIFLEX

2005 Siló, Szolnok;
RUNDFLEX, MULTIFLEX

2009 Észak-pesti víztisztító, Budapest; 
VARIO GT 24, ST 100 

Műtárgyak
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2000 MOM Park, Budapest;
TRIO, MULTIFLEX 

PERI 25 éve Magyarországon
Kiemelt építkezések

Épületegyüttesek

2004 Duna-Pest Residenciák, Budapest;
SKYDECK, MULTIFLEX

2010 Corvin sétány, Budapest;
SKYDECK, SRS

2007 Buszpályaudvar, Szolnok; 
SB támbak, QUATTRO 

2013 Parlament mélygarázs, Budapest; 
SKYDECK
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2001 Terrapark, Budaörs; 
RUNDFLEX, MULTIFLEX 

Irodaházak

2001 Alkotás Point, Budapest;
MULTIPROP, SKYDECK 

2005 Duna-torony, Budapest; 
MULTIFLEX, SKYDECK 

2007 Népliget Center, Budapest; 
MULTIPROP, MULTIFLEX

2008 Pannon Irodaház, Törökbálint; 
MULTIFLEX, TRIO 
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PERI 25 éve Magyarországon
Kiemelt építkezések

M4-es Metró

2007 Újbuda-központ;
MULTIPROP, SKS

2007 Újbuda-központ;
Alagútzsalu VARIOKIT rendszerrel

2007 Újbuda-központ;
MULTIFLEX, ST 100

2008 Móricz Zsigmond körtér; 
MULTIPROP

2008 Kelenföld;
ST 100, HD 200

2008 Móricz Zsigmond körtér; 
MULTIPROP
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2008 Jászai Mari Színház, Tatabánya; 
MULTIPROP 

2007 Aquaworld, Budapest;
SKYDECK, MULTIFLEX 

2008 Salt Hill Resort Hotel, Egerszalók; 
MULTIFLEX, TRIO 

2010 Mercedes gyár, Kecskemét;
HD 200 

2014 Kálvin téri templom, Budapest; 
LGS, PERI UP Rosett

2011 Somló Spirit, Somlóvásárhely;
MULTIFLEX, RUNDFLEX 

2013 Várfürdő, Gyula; 
MULTIPROP 

2002 Aréna Sportcsarnok, Budapest;
MULTIPROP, MULTIFLEX

2007 Múzeum, Ipolytarnóc; 
MULTIPROP, MULTIFLEX 

2007 Élményfürdő, Dunaújváros; 
TRIO, MULTIFLEX

Közösségi / Ipari Építmények
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PERI 25 éve Magyarországon
Kiemelt építkezések

Üzletközpontok

2000 Westend City Center, Budapest; 
TRIO, VARIO GT 24, MULTIPROP

2001 Árkád 1, Budapest; 
MULTIPROP, TRIO 

2000 Praktiker, Könyves Kálmán krt., Budapest; 
DOMINO, VARIO GT 24

2002 Asia Center, Budapest;
TRIO, DOMINO, MULTIPROP

2009 Allee bevásárló központ, Budapest;
SKYDECK, VARIO GT 24
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2012 Árkád 2, Budapest; 
MULTIPROP, TRIO

2010 KÖKI Terminál, Budapest; 
MULTIPROP, TRIO

2011 Árkád, Szeged; 
MULTIPROP
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A Tüskecsarnok mellett hamarosan elkészül
a Lágymányosi sportuszoda
Sportuszoda, Budapest – Lágymányos

Csomós Zoltán, 
építésvezető:
„A PERI TRIO rendszerekkel 
hihetet lenül könnyű a falak 
felállítása. A PERI falzsalu kevés 
elemből áll, könnyen összeszerel-
hető, szép lenyomati képű falakat 
lehet kialakítani belőle.“

A Rákóczi híd lábánál lévő Info park 
szomszédságába tervezett, hosszú 
évekre félbemaradt Tüskecsarnok építé-
sét 2014 áprilisában kezdték újra.

Az új koncepció szerint uszodakomp-
lexum, négy ezer fő befogadására 
alkalmas multifunkciós csarnok, ehhez 
kapcsolódóan hat edzőterem, kiszolgáló 
helyiségek, diagnosztikai labor épül. 
Ebben az egyedülálló és az ország leg-
modernebb sportkomplexumában hoki, 
kosár, kézilabda, vizilabda, uszóverse-
nyek megrendezése egyaránt lehetsé-
ges. Nemzetközi versenyekre alkalmas 
50 méteres medence, 25 méteres 
állítható medencefenékkel rendelkező 
bemelegítő- és tanmedence, 

Generálkivitelező
Swietelsky  
Magyarország Kft. 
Szerkezetépítő  
alvállalkozó
Tega-Bau Kft.

A medence vasbeton szerkezeteit vízzáró módon 
kellett kialakítani. Emiatt a medence falát és az  
ahhoz csatlakozó folyókát egy öntési ütemben  
kellett elkészíteni, amihez egy többször felhasz-
nálható (roncsolás nélkül bontható) kidobozolást 
kellett tervezni, és azt felúszás ellen biztosítani. 

1.000 fős lelátóval ellátott uszodakomp-
lexum valósul meg a két létesítmény 
összekötésével.

Az uszoda teljes felépítése 5-6 hónap 
alatt lezajlik, a vasbeton falak zsaluzá-
sához FB 180-as konzolokra helyezett 
TRIO falzsalut alkalmaztak.
 
Mivel a komplexum a Duna partján fek-
szik, az építkezés során a legnagyobb 
kihívást az jelentette, hogy a magas 
vízszivárgás miatt az alaplemezt az ere-
deti tervekhez képest egy méterrel meg 
kellett emelni. A folyamatosan jelenlévő 
magas talajvíz szint miatt az épület 
megfelelő szigetelése döntő tényező 
volt az építkezés során.
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PERI UP állványok segítségével újul meg
a metrómegálló
Metróállomás, Széll Kálmán tér, Budapest

A Széll Kálmán tér Budapest egyik 
legforgalmasabb tömegközlekedési 
csomópontja. Itt található több nagy 
forgalmú busz és villamosjárat meg-
állója, vagy végállomása, valamint az 
M2 metró egyik legnagyobb forgalmú 
állomása is. Nem meglepő tehát, 
hogy a leromlott állapotú metrókijárati 
épület felújításánál alapvető elvárás 
volt, hogy a rekonstrukciós munkálatok 
alatt is folyamatos maradhasson az 
utasforgalom. Ez tette szükségessé egy 
olyan, állványzati anyagokból építendő, 
utasforgalmi oldal felől burkolt védőtető 
készítését, mely egyben alkalmas arra, 
hogy a védőtető feletti munkálatok 
munka szintjeként is tudjon funkcionálni.

A Megrendelő által támasztott szigorú 
követelményeknek mindenben megfe-
lelő állványzat építéséhez a Magyaror-
szágon először itt alkalmazott PERI UP 
ULS Flex szerelt acél rácsos tartókat 
használtuk fel. Ezen új fejlesztésű 
rácsos tartók nagy előnye, hogy kis ele-
mekből különböző méretekben össze-
szerelhetők, járótáblákkal közvetlenül 
lefedhető és a függőleges szárakhoz 
külön kötőelem nélkül, a standard
PERI UP Rosett ékes csatlakozással 
kapcsolható.

A zavartalan utasforgalom biztosításá-
nak érdekében a mozgólépcsők előtt 
az állványszárak aljzatra támasztására 
nem volt lehetőség. Itt a több mint 8 m 
fesztávolságú, közbenső letámasztás 
nélküli áthidalást, egy PERI SRU acél-
szelvényekből és PERI SLS támaszok-
ból szerelt VARIOKIT kiváltó gerenda 
biztosítja.

Konzorciumvezető
Kész Építő és Szerelő Zrt.
Generálkivitelező
WIS Holding Zrt.
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A „zöld” irodák Angyalföldön
DOMINO falzsaluval épülnek 
Váci Greens irodaházak, Budapest

Somhegyi Ferenc, építésvezető:
„A különböző típusú és mindig a megfelelő időben, 
mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló PERI 
zsalurendszerek hatékony kombinálása lehetővé teszi a 
gyors és gazdaságos építést.“

A Váci Greens az egyik legnagyobb 
jelenleg futó budapesti ingatlan-beru-
házás. A BREEAM „Excellent” minősí-
téssel rendelkező épületekre óriási az 
érdeklődés, melyet közlekedési szem-
pontból remek elhelyezkedése mellett 
az alacsony fenntartási költségek is 
vonzóvá tesznek. A tervezett 4 épület 
bérelhető területe egyenként 14.500 m2 
és 21.700 m2 között van, melyből  
2014-ben már a harmadik iroda építése 
is megkezdődött.

Generálkivitelező
Moratus Kft.

Zero Damage (Nulla kár) program
PERI zsaluzatok és állványzatok szakszerű használata

Számunkra fontos, hogy minden ügy-
felünk biztonságosan és hatékonyan 
tudjon a bérbe vett PERI rendszerekkel 
dolgozni.

Praktikus és fontos információkat gyűj-
töttünk össze a PERI anyagok szaksze-
rű használatára vonatkozóan. Ezeket 
példákon keresztül megtalálja legújabb 
ismertetőnkben, illetve készséggel ál-
lunk minden ügyfelünk rendelkezésére, 
hogy mindezt egy előadás keretében 
telephelyünkön szemléltessük.

A PERI zsaluzatok és állványzatok 
szakszerű használatával ráadásul pénzt 
spórolhat, hiszen, ha betartja instrukci-
óinkat:

Az építkezésen szintenként 3.000-5.000 m2 MULTIFLEX födémzsaluzatot,  
a lépcsőházi merevítő falakhoz DOMINO és TRIO falzsaluzatot használtak. 

 csökkenti az anyagok megsérülé-
 sének esélyét, ezáltal a javítási  
 és tisztítási költségeket;
 csökkenti a szállítási volument,
 a fuvarozási költségeket;
 növeli a biztonságot;
 javítja az építkezés hatékonyságát
 és termelékenységét;
 csökkenti a szerződés zárásához
 szükséges időt;
 erősíti az üzleti kapcsolatot.
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Tetőt kapott az évek óta fedetlenül
működő jászberényi jégpálya
Jégcsarnok, Jászberény

14 m magasan ívelő geren-
dák segítségével készült el a 
jégpálya tetőszerkezete. Az 
íves fagerendák ideiglenes 
alátámasztását a pálya hű-
tését biztosító csövekkel át-
szőtt meglévő betonrétegre 
kellett felállítani. A hűtőcsö-
vek védelme érdekében csak 
egy könnyű, kitámasztás 
nélküli, és megfelelő teherel-
osztást biztosító állványszer-
kezet jöhetett számításba.

Generálkivitelező
Közgép Zrt.

Az összeszerelés  
megkönnyítése  
érdekében a tervek 
3D-ben készültek.

Korrózióvédelem PERI UP állványzattal
Megújul az Orosházi úti felüljáró Békéscsabán

Békéscsabán a korábbi 
2x1 sávos, leromlott állapotú 
felüljáró helyett korszerű,  
2x2 sávos, járdával és kerék- 
 pársávval ellátott, 15 vasúti  
vágányt áthidaló, ferdekábeles  
híd épül. Az acél felszerkezet 
egységeit egy szerelőszinten  
előzetesen összehegesztik,  

majd segédjármok beiktatá-
sá val tolják szakaszosan a 
teljes szerkezetet a végleges  
helyére. A szakaszos tolás  
közben a felszerkezet korrózió-
védelme egy ideiglenes 
festőállványról történik. A 
festést az időjárástól védve 
kell végezni, ezért alapvető 

elvárás volt a munkaszint 
oldalburkolása és a felülről 
érkező csapadék elleni védel-
me. A PERI UP Rosett Flex 
állványrendszer rugalmas 
alakíthatóságát kihasználva 
ezen megoldások egyszerű-
en kivitelezhetőek voltak.

Biztonságos, zárt, minden irányban rugalmasan igazodó munkaszint  
változó terepadottságok mellett. 

Állványépítő
Pócs és Társa Kft.

A PERI GT 24 rácsos fatar - 
tókra állított PERI UP Rosett 
Flex állványszerkezet egy-
szerre biztosította az íves 
gerendák alátámasztását, és 
az azok szereléséhez nélkü-
lözhetetlen, munkavédelmi 
szempontoknak teljesen 
megfelelő munkaszintet is. 
A vonórudak beépítéséhez 
PERI UP guruló munkaállvá-
nyokat alkalmaztak.



PERI Kft.
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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Biztos háttér az Ön zsaluzási feladataihoz

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

© PERI 

A PERI Kft. központja

33.000 m² területű telephelyen 
5.200 m²-es korszerű műhelycsarnok, 
430 m² bemutatóterem, oktatóterem 
teszi lehetővé, hogy ügyfeleink igényeit 
minél jobban ki tudjuk elégíteni. 

A termékválaszték, a bérleti anyagok ál-
lapota és minősége, a mérnöki szolgál-
tatások, mind azt a célt szolgálják, hogy 
a legmegfelelőbb támogatást nyújthas-
suk minden körülmény között. A bérleti 
zsaluzatok jó minőségének garanciája a 
folyamatos új anyag beszerzése mellett  
a telephely kiemelkedő színvonalú javító 
bázisa. 

PERI szállítmányozás 
Szállítmányozási partnerünkkel kötött 
együttműködési szerződés keretében új 
PERI logós kamionok állnak munkába. 

A PERI Kft. munkatársai
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