
Monolit vasbeton szerkezetekMonolit vasbeton szerkezetek

Zsaluzási munkák

– Vízszintes szerkezetek zsaluzása

– Függőleges szerkezetek zsaluzása



FalzsaluzatokFalzsaluzatok

Keretvázas falzsaluzatok
• Kistáblás rendszerek

• Szint magas zsaluzatok
Kézzel és daruval kezelhető
Csak daruval kezelhető

Fatartós falzsaluzatok
• Szint magas, nagytáblás



KeretvKeretváázas falzsaluzatokzas falzsaluzatok



A zsaluzat elemeiA zsaluzat elemei



NagyszNagyszáámmúú elemkombinelemkombináácicióó
szint magas zsaluzatokszint magas zsaluzatok



AcAcéélkeretes szerkezet lkeretes szerkezet –– rréétegelt lemez bortegelt lemez borííttáássalssal



FerdeszFerdeszööggűű sarok kialaksarok kialakííttáásasa



TTááblablaöösszeksszekööttőő kapocsrendszerkapocsrendszer



Raszter nRaszter néélklküüli tli tááblakapcsolatblakapcsolat



TTáábla csatlakozbla csatlakozáásonksonkéénti nti áátktkööttééss



KKüülslsőő –– belsbelsőő sarok kialaksarok kialakííttáásasa



Nagy felNagy felüületek emelletek emeléése daruvalse daruval



ZsaluzZsaluzáási eseteksi esetek



ÖÖsszecsukhatsszecsukhatóó betonozbetonozóó áállvllváányoknyok



AknazsaluzatAknazsaluzat



PillPilléérzsaluzat specirzsaluzat speciáális tlis tááblbláákkalkkal



PillPilléérzsaluzat normrzsaluzat normáál tl tááblbláákkalkkal



KKöörpillrpilléér zsaluzr zsaluzáásasa



• Miért gazdaságos a korszerű zsaluzati rendszer
• Nagy zsaluzatfelületek
• Kevés átkötés
• Táblaösszekötés raszter nélkül
• Táblák fordíthatók
• Könnyen kiegészíthetők
• Összekötő elem = merevítő elem
• Merevség a kezelésnél
• Kevés vagy semmi apróelem
• Felület védve



ÍÍves falzsaluzatokves falzsaluzatok



PoligonPoligonáálislis rendszerekrendszerek
síktáblás rendszer zsaluzat
nagy rádius esetén
kis húrmagasság érhető el
külső – belső betételemek

SzabSzabáályos klyos köörríív menti zsaluzatv menti zsaluzat
fokozatmentesen fokozatmentesen áállllííthatthatóó
fatartfatartóós rs réétegelt lemezzeltegelt lemezzel
fféém vm váázas, aczas, acéél lemez l lemez boritboritáásossos



FatartFatartóós rendszers rendszerűű ííves zsaluzatves zsaluzat



AcAcéél fl főőtarttartóós rendszers rendszerűű ííves zsaluzatves zsaluzat



SokszSokszöög zsaluzat g zsaluzat ííves falhoz (poligon)ves falhoz (poligon)



Egyoldali falzsaluzatokEgyoldali falzsaluzatok



TTáámaszbakok rmaszbakok röögzgzííttéésese



TTáámaszbakok kiosztmaszbakok kiosztáási rendszeresi rendszere



Bakok kiosztBakok kiosztáása a terhelsa a terheléés fs füüggvggvéénynyéébenben



KKúúszszóózsalu rendszerekzsalu rendszerek



MMűűkkööddéési elvesi elve



ÖÖsszecsukhatsszecsukhatóó munkamunkaáállvllváányoknyok



MunkaMunkaáállvllváány emelny emeléése, rse, röögzgzííttéésese



RRöögzgzííttéés a fs a fööddéémszerkezethezmszerkezethez



ÖÖnjnjáárróó kkúúszszóózsaluzatokzsaluzatok



HHíídpilldpilléér r öönjnjáárróó kkúúszszóózsaluzattalzsaluzattal



FFööddéémzsaluzati rendszerekmzsaluzati rendszerek

• Fatartós zsaluzatok
• Asztal zsaluzatok
• Keretes födém zsaluztok
• Ejtőfejes födémzsaluzatok

– Fatartós

– Keretes



FatartFatartóós fs fööddéémzsaluzatmzsaluzat



FatartFatartóós fs fööddéémzsaluzat szerkezeti elemeimzsaluzat szerkezeti elemei



FatartFatartóós zsaluzat elemeis zsaluzat elemei

háromlábú bak
villásfej

fatartó ejtőfej

dúc

zsalutábla



A bezsaluzA bezsaluzáás ls lééppééseisei

1; villa +dúc

2; dúc + háromláb

3; főtartók beemelése

4; fióktartók kiosztása

5; héjazat elhelyezése



SpeciSpeciáális megoldlis megoldáások fatartsok fatartóós rendszerrels rendszerrel

Gerenda zsaluzása

Lemezszél lezárása + korlát

Szemöldök zsalzása lemezzel együtt



DOKA DOKA flexflex 1 1 –– 2 2 -- 44



Zsaluzat mZsaluzat mééretezretezéésese



Asztalzsaluzat fatartAsztalzsaluzat fatartóós rendszerbs rendszerbőőll



EjtEjtőőfejesfejes keretes fkeretes fööddéémzsaluzatmzsaluzat



Az Az ejtejtőőfejfej mműűkkööddéési elvesi elve



Egy tEgy táámaszra esmaszra esőő terhelterheléési mezsi mezőő



MunkaMunkaáállvllváány konzolos zsaluzattalny konzolos zsaluzattal



MunkaMunkaáállvllváány mindkny mindkéét oldalont oldalon



AlulbordaAlulborda kialakkialakííttáásasa



EjtEjtőőfejesfejes fatartfatartóós fs fööddéémrendszermrendszer



EjtEjtőőfejfej mműűkkööddéési elvesi elve



EjtEjtőőfejesfejes rendszer bezsaluzrendszer bezsaluzáásasa



KKéész bezsaluzott sz bezsaluzott áállapotllapot



EjtEjtőőfejesfejes rendszer kizsaluzrendszer kizsaluzáás uts utáánn



NormNormáák k ööszehasonlszehasonlííttáásasa

44Differencia (%)

5 588 080Differencia (Ft)

7 143 80012 731 880Összesen:

253 000344 08011,36110Gerenda zsaluzás alátámasztó állvánnyal együtt,  
szerelt táblás

4 830 0007 889 0000,60,983500Síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, 
zsaluhéj táblákkal (fatartós)

772 8001 481 2000,61,15560Oszlop zsaluzás állandó négyszög 
keresztmetszettel, szerelt táblás

460 000989 0000,81,72250Egyoldali falzsaluzat függőleges vagy ferde sík 
felülettel, szerelt táblás

828 0002 028 6000,40,98900Kétoldali falzsaluzás, függőleges sík felülettel, 
szerelt táblás

Díj (Ft) ZSDíj (Ft) ÖNnorma ZSnorma ÖN F (m2)Tétel szöveges kiírása



ZsaluforgatZsaluforgatáási szsi száámm

2 3004 60021,00Grenenda zsaluzat

1 2505 00040,50Ejtőfejes födémzsaluta

1 4004 20030,45Keretes födém zsaluzat

1 0002 00020,30Asztal zsaluzat

1 1502 30020,60Fatartós födém zsaluzat

6009 000150,60Pillér zsaluzat

1 83311 00060,80Egyoldalu keretes falzsaluzat bakkal

7787 00090,40Szerelt fatartós falzsaluzat

5003 50070,50Kistáblás falzsaluzat

5004 50090,40Kézzel és daruval kezelhető falzsaluzat

6225 60090,35Csak daruvak mozgatható falzsalu

1 m2 eső
zsaluköltsé

g
Havi bérleti díj 

(Ft)

Havonta 
elérhető
forgatási 
szám

Átlag 
normaid
őTétel szöveges kiírása



AnyagdAnyagdííj j öösszehasonlsszehasonlííttáásasa

76Differencia (%)

4 629 750Differencia (Ft)

10 712 0006 082 250Összesen:

242 000253 0002 3002 200110

Gerenda zsaluzás alátámasztó állvánnyal együtt,  
szerelt táblás

4 550 0004 025 0001 1501 3003500

Síklemez zsaluzása alátámasztó állvánnyal, 
zsaluhéj táblákkal (fatartós)

2 520 000896 0001 6004 500560

Oszlop zsaluzás állandó négyszög 
keresztmetszettel, szerelt táblás

1 375 000458 2501 8335 500250

Egyoldali falzsaluzat függőleges vagy ferde sík 
felülettel, szerelt táblás

2 025 000450 0005002 250900

Kétoldali falzsaluzás, föggőleges sík felülettel, 
szerelt táblás

Össz (Ft) ÉNÖssz (Ft) ZSanyagár ZSanyagár ÉNF (m2)Tétel szöveges kiírása


