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Catari FA-48®

Πλαισιωτό σύστημα σκαλωσιάς

ΤΥΠΟΣ ΈΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 

ΥΨΗΛΈΣ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Λόγω των προηγμένων εξαρτημάτων, στην 
εγκατάσταση τους δεν απαιτούνται χτυπήματα.

Μειωμένος αριθμός εξαρτημάτων ανά m2. 

Κάθε πλαίσιο εφοδιάζεται με δύο πρότυπα και ένα βοηθητικό.

ΈΥΡΈΙΑ ΓΚΑΜΑ ΑΞΈΣΟΥΑΡ.
Πλαίσια διάβασης πεζών και συγκράτησης 
απορριμάτων  για τη δημιουργία ασφαλούς διέλευσης 
πεζών.

Ειδικά πλαίσια για συναρμολόγηση με κλίσεις, 
εξογκώματα και στενά διαστήματα.

Σύνδεση, λεπτά και επικαλυπτόμενα δάπεδα 
για ασφαλείς διαδρόμους  εργασίας σε κυκλικές 
προσόψεις και γωνίες κτιρίων.

Τριγωνικές προεκτάσεις κονσόλας και δοκοί δικτυωτού 
πλέγματος για επέκταση της λειτουργίας σε περιοχές έξω 
από την εγκατάσταση.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΈ CATARI US® 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δάπεδα και σκάλες 
όμοια με Catari US® U-ledgers.

Τα βασικά συστατικά Catari US® και FA-48® ταιριάζουν 
απόλυτα, και εξυπηρετούν συνδυασμούς σε σύνθετες 
κατασκευές.

Η σειρά Catari FA-48® είναι ένα ικρίωμα με 
πλαίσιο, έξυπνα εσωτερικά εξαρτήματα  που 
παρέχουν γρήγορη, απλή και αποτελεσματική 
συναρμολόγηση.
Η γκάμα των αξεσουάρ εξασφαλίζει εύκολη 
προσαρμογή σε κάθε διαμόρφωση πρόσοψης 
με άπειρες εφαρμογές σκαλωσιάς.





ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΟΨΈΩΝ
Το Catari FA-48® έχει σχεδιαστεί για να έχει μια αυτόνομη και αποτελεσματική ροή εργασίας, όπου τα κύρια 
εξαρτήματα εγκαθίστανται χωρίς σφυριά ή άλλα ειδικά εργαλεία.

Η ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΈΠΙΤΥΓΧΑΝΈΤΑΙ ΈΥΚΟΛΑ ΜΈ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ CATARI FA-48® 
Ενώ οι πίροι βαρύτητας των πλαισίων διασφαλίζουν ότι τα 
προστατευτικά κιγκλιδώματα και οι διαγώνιες συνδέονται με μία 
μόνο κίνηση, τα ενσωματωμένα βύσματα παρέχουν τη σωστή 
τους ρύθμιση σε κατακόρυφη θέση. Μόλις εγκατασταθούν, τα 
άνω πλαίσια δέχονται αυτόματα τα καταστρώματα σε σωστή 
οριζόντια θέση χωρίς ανύψωση ή κλίση.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ 
Για να αυξήσετε το μήκος του ικριώματος, προσθέστε νέα 
πλαίσια και συνδέστε τα με προστατευτικά κιγκλιδώματα. 
Για να αυξήσετε το ύψος, απλά τοποθετήστε επιπλέον 
πλαίσια στην κορυφή των υπαρχόντων. Τα διαγώνια 
στηρίγματα και τα πατώματα θα δώσουν την ακαμψία του 
ικριώματος, χωρίς την ανάγκη βοηθητικών εξαρτημάτων.

ΠΈΡΑΙΤΈΡΩ ΈΞΈΛΙΞΗ  
Η χρήση ειδικών πλαισίων, υποστηριγμάτων κονσόλας (βραχίονες, 
τηλεσκοπικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και σοβατεπί, 
τροχών τροχού, δοκών δικτυωτού πλέγματος, λεπτών και γωνιακών 
καταστρωμάτων(πλατφόρμες), βελτιώνει το σύνθετο ικρίωμα στις 
προσόψεις, όπως κυκλικές γραμμές, γείσα, μπαλκόνια, βεράντες, 
γωνίες κτιρίων και προεξέχουσες προσόψεις.

Οι πύργοι σκαλοπατιών μπορούν να συναρμολογηθούν για ενισχυμένη 
πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τα τυπικά εξαρτήματα και τα προ-
συναρμολογημένα στοιχεία κλιμακοστασίων. 

Οι πύργοι σκαλοπατιών μπορούν να συναρμολογηθούν για ενισχυμέΣε 
πολυώροφα κτίρια, προηγμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για συνέχεα του συγκροτήματος από το κάτω 
επίπεδο, ως συμπληρωματική προστασία για τους ικριωτήρες. Αυτά τα 
κιγκλιδώματα παραμένουν στη συνέχεια ως μόνιμη πλευρική προστασία.
νη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τα τυπικά εξαρτήματα και τα προ-
συναρμολογημένα στοιχεία κλιμακοστασίων.




