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1. AZ ÁLLVÁNYOK JELLEMZŐI 

OLAN Spółka Sp. z o.o. által gyártott "EURO" keretállványok acél változatban készülnek. 

stalowej. A rendszer olyan alapvető elemekből áll, mint: tartók, keretek, korlátok, merevítők, 

járólapok és bokalécek. 

A rendszer számos további kiegészítő elemet is tartalmaz, amelyek megkönnyítik annak későbbi 

használatát. 

Az állvány egymást követő szintjei közötti távolságot a keretek méretei határozzák meg, 

amelyek magassága 2,00 m, szélessége 0,73 m vagy 1,09 m. A rendszermezők hossza ennek 

megfelelően: 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m és 3,07 m. 

Az állvány teherbírása méreteitől és az adott állvány összeszereléséhez használt járólapok 

hosszától függ és 2-6 kN/m2 lehet (PN-EN 12811-1:2004 szerinti terhelési osztályok) 

12811-1:2004) 

Az állványok teherhordó elemei a keretek, tartók és a járólapok. Az állvány merevségének 

növelésére az állvány átlós- és keresztmerevítői szolgálnak. Az EURO+ homlokzati állvány 

biztonsági rendszerének elemei a korlátok, dupla korlátok, lezáró korlátok és bokalécek, amelyek 

lehetővé teszik az utasításban rögzített irányelvek betartása mellett biztonságos állványszerelvény 

felépítését. 

Ezek az állványok alkalmazhatók munka- és védőállványként, és tartószerkezetként 

tetőszerkezetek részére (pl. a COVER DB 750 és DB 500 védőtető rendszerhez), amelyeket az 

OLAN Sp. z o.o. gyárt és kínál, és amelyeket széles körben használnak ideiglenes védőelemként 

nehéz időjárási körülmények között. 

A felhasználók túlléphetik a jelen utasításban bemutatott irányelveket és beállítási 

modelleket, azonban egyedi terveket és statikai számításokat kell használniuk. 

Az egyes "EURO+" állványmezők névleges terhelhetősége: 

- 3,0 kN/m2  1,09 m szélesség mellett. 

- 2,0 kN/m2 0,73 m szélesség mellett. 

Az állvány felépítésének nélkülözhetetlen elemei az acél járólapok, amelyek lehetővé teszik a 

felhasználók szabad mozgását és szükség esetén anyagok mozgatását. 

Ezen elemek hasznos terhelése az alkalmazott lapoktól függ és az alábbiak szerint alakul: 

-Acél lapok 

 6,0kN/m2  0,73m területhez2   

 6,0kN/m2  1,09m területhez2   

 6,0kN/m2  1,58m területhez2   

 6,0kN/m2  2,07m területhez2   

 4,5kN/m2  2,57m területhez2  

 3,0kN/m2  3,07m területhez2  
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-Alumínium-rétegelt lemez lapok 

 3,5kN/m2  2,57m területhez 

 2,0 kN/m2  3,07m területhez  

2. AZ ÁLLVÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 

JEGYZÉKE. 

 

Az „EURO+” tipusú állványok tervezésének, összeszerelésének, bontásának és üzemeltetésének 

előírásai és követelményei: 

 Az Általános Munkavédelemről szoló, 2003. augusztus 28-ai, a Munkaügyi és Szociálpolitikai 
Miniszter Rendelete  (169/03. Jogi Közlöny 1650. tétel) 

 2002. október 30-i, a Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter Rendelete (191/02. Jogi Közlöny 
1596. tétel). 

 Jelen kezelési utasítás. 

 Az építési munkák során alkalmazott munkavédelemről szoló, 2003. február 6-i, az Infrastrukturális 
Miniszter Rendelete (47/03. Jogi Közlöny 401. tétel) 

 2003. augusztus 28-i, a Munkaügyi és Szociálpolitikai Muniszter, a munkavédelmi általános 

rendelkezések egységes szövegének közzétételéről szoló a Gazdasági, Munkaügyi és Társadalmi 

Miniszter Rendelete  (169/03 Jogi Közlöny 1650. tétel) 

 PN-M-47900-1:1996 "Álló fém munkállványok. Meghatározások, felosztás és fő paraméterek". 

 PN-M-47900-2:1996 "Álló fém munkaállványok. Csővekből készült álló állványok." 

 PN-M-47900-3:1996 "Álló fém munkállványok. Keretes állványok. " 

 PN-EN 12811-1: 2004 "Az építkezés színhelyén alkalmazott Ideiglenes szerkezetek. Állványok. 
Építési feltételek és tervezés általános elvei " 

 PN-EN 12810-1: 2004 "Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. 
A termékek műszaki specifikációi " 

 PN-EN 12810-2: 2004 "Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. A tervezés és kivitelezés 
különleges módszerei " 

 PN-EN 74: 2002 Acél csövekből készült munka- és teherhordó állványokban használt csatlakozók, 
központosító csapok és lábak. Követelmények és vizsgálati eljárások " 

 PN-EN 39: 2003 Állványok építéséhez alkalmazott acélcsövek. A szállítás műszaki feltételei 

3. AZ ÁLLVÁNYOK ÖSSZESZERELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

1. Ismerje meg a szerelési utasítást, munkavédelmi előírásokat valamint az 

állványok összeszerelésére általánosan alkalmazandó szabványokat. 

normami występującymi przy zestawianiu rusztowania. 
2. Az állvány összeszerelésének megkezdése előtt ellenőrizni kell a talajt, 

aminek át kell vennie az állvány szerkezetéből származó terheléseket 

valamint az állványon fellépő függőleges erőket. A talaj teherbírása, 

amelyre az állványt telepítik, nem lehet kisebb, mint 0,1 MPa. A talaj 

teherbíró képességét a PN-81 / B-03020 szerint kell megállapítani. 

Szerkezeti alapok valamint a talajalapok megerősítésének az állványok 

alapozásánál meg kell felelniük a PN-M-47900-2 pont 4.4. szabvány 

követelményeinek. 
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3. Készítse elő az állvány szerkezetének beállításához és a megfelelő szintezéséhez 

szükséges szerszámokat, pl.: 

 500g kalapács 

 Vízmérték 

 19/22 villáskulcs 

4. Helyezzen fa talpfákat a talajra a falakra merőlegesen, a jövőbeni megtervezett 

állványmezőkhöz igazodó távközökben a szerkezet talajösszeomlás elleni védelmének 

érdekében.  

5. Helyezzen legalább 2 állítható talpelemet a csavarok hosszának megfelelő méretű 

talpfán, hogy lehetővé váljon az oszlopcsőbe való rögzítés legalább 150 mm 

mélységben. 

6. Az állványt csak olyan személy szerelheti össze, aki megfelelőjo gosultsággal és az 

adott típusú állványok összeszerelésére és használatára vonatkozó utasítások 

ismeretével rendelkezik. Az összeszerelt és használatra átadott állványon dolgozó 

személyeknek nem kell rendelkezniük a fent említett jogosultságokkal. A felelősség az 

átadott állvány üzemeltetéséért a felhasználót terheli. 

Az "EURO+" típusú homlokzati állványok alapvető műszaki és üzemeltetési adatai 

a tipikus felállásban: 

• hasznos terhelés - 2-6kN/m2 tartományban,  

az állványzat névleges méretei a PN-EN 12811-1: 2004 szerint); 

• Az egyidejűleg terhelt járólapok száma – egy-egy járólap az állvány függőleges 

szintjein; 

• mező szélessége - 0,73 m vagy 1,09 m; 

• mező hossza - 0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m és 3,07 m; 

• állványmagasság (az állvány legmagasabb munkavégzési szintje) - 40,5 m + 0,2 m. 

• A járólap belső szélének maximális távolsága a faltól 0,2 m  

• A merevítések maximális darabszáma minden egyes szinten -2 

Az állványok leggyakrabban használt beállításait a 3. fejezet mutatja be. Ide tartoznak 

a védőtetők, az állványok alatti átjárók, a mozgató konzol, védőhálók és ponyvák 

szerelése. 

Az összeszereléshez csak az eredeti, sértetlen, az "EURO+" típusú állványrendszerbe 

tartozó elemeket szabad felhasználni. 

 

Az elemek értékelési kritériumai 

Tilos felhasználni azokat az elemeket, amelyeken látható sérülések vannak.  

Főként nem használhatók: 
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• azon elemek, amelyeken korróziónyomok találhatók az elemek kapcsolódási 

zónájában (hegesztési helyeken), 

• -a teherhordó oszlopok a kihajlás valamint keresztmetszeti alakváltozás látható 

sérülésivel, valamint (deformacji przekroju) 

• acél járólapok sérült burkolattal vagy sérült és elhajlott akasztóhorgokkal, 

zaczepami, 

• alumínium-rétegelt lemez járólapok, amelyekben sérült a rétegelt lemez burkolat,  és 

a sérülés valamely formája jelentkezik: réteges leválás, repedések, duzzadások, 

anyagveszteségek, és hajlottak a lapok teherhordó gerendái. 

nośnymi pomostów, 

• menetes lábak sérült menettel, elhajlott orsókkal vagy nehezen forgatható anyákkal. 

A sérült elemeket hibátlan és sérülésmentesekre kell cserélni, az 

olyan mértékben sérülteket pedig, amelyek javíthatók, javításra kell átadni.  

Az elemek egyengetése csak abban az esetben megengedett, ha nem fordulnak elő  

a kör keresztmetszetek deformációi. 

Tilos a szerkezet teherhordó elemeinek, azaz oszlopok, merevítők és tartók javítása. 

7. A vízmérték és kalapács segítségével állítsa be helyesen az állvány alapszintjét. 

8. Az állványt úgy kell elhelyezni, hogy az állvány szerkezete és az épület homlokzata 

közötti távolság ne haladja meg a 0,2 m-t. 

Abban az esetben, ha a távolság az épülettől nagyobb, mint 0,2 m, a belső oldalán 

kiegészítésképpen belső korlátokat kell felszerelni, valamint a munkalapot biztosító 

hossz menti bokaléceket. 

9. Az állítható láb orsójának a keretcsőbe legalább 150 mm mélyre kell benyúlnia. 

150mm. 

10. Javasoljuk, hogy a kereteket az összeszerelés során RFS-00011 típusú biztosító 

sasszegekkel rögzítsék. 

11. Az állványok járólapjainak terhelésekor be kell tartani az alábbi szabályokat: 

• a járólap terhelésének egyenletesen kell eloszlania annak teljes felületén; 

• a szerkezetelemzés során, az emelővel szállított elemek súlyát 

20% -kal meg kell növelni; 

• tilos a járólapok dinamikus terhelése, pl. ugrálás, súlydobás stb. 

ciężarów itp.; 

• a támaszokra (konzolokra) rögzített járólapoknak ugyanahhoz a terhelési osztályhoz 

kell tartozniuk, mint a főállvány járólapjai. 

12. A fal menti állvány merevítése az állvány külső, a fallal párhuzamos síkjában történik, 

nagytáblás síklemez, vagy a függőleges keretek merevítésével. 
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13. A járólapok szélső végződéseit korlátokkal és láblécekkel kell biztosítani. 

14. Az állványokat a közlekedés biztosításához feljárókkal kell ellátni. A feljárókat  

az állványszerkezet felállításával egyidejűleg kell beépíteni. A távolság 

a közlekedési feljárók között nem haladhatja meg a 40 m-t. A legtávolabbi munkahely 

távolsága a közlekedési feljárótól nem haladhatja meg a 20 m-t.  

15. Azon a területen, ahová a csapóajtóval ellátott átjáró lapokat szereltek, a keret alatt az 

alátéteken rögzíteni kell a kezdőlépcső tartóját, majd rá kell helyezni egy rétegelt lemez 

lapot, amelyre az támaszkodik. 

16. Az állvány csőelemeinek összes csatlakozását PN-EN 74: 2002 szabvány szerinti 

keresztcsatlakozók vagy forgó bilincsek segítségével kell elvégezni. A csatlakozók 

csavarjait 50 Nm-es nyomatékkal kell meghúzni. 

17. Az acél járólapokat úgy kell lefektetni, hogy a járólap két eleme közti hézag 

egy szinten ne haladja meg a 25 mm-t. 

Az munkaterületet szélesítő konzolok esetében a keletkező hézagot fával kell kitölteni. 

18. Megengedett a munkaterületek szélesítése függőleges merevítőkkel ellátott konzolok és 

keretek segítségével. A munkaterület szélesítése kivitelezhető az állvány külső oldalán, 

az utolsó szintjén, vagy az állvány bármelyik szintjén, feltéve, hogy a szélesítéssel 

felszerelt szintet, valamint fölötte és alatta lévő szinteket is a falazathoz rögzítik.  

A homlokzati állvány belső oldalán, a 0,36 m-es konzollal megnövelt munkaterület 

esetében, a keretek belső tartójának távolsága a faltól 0,56 m-re növekszik. 

19. A jelen utasításban bemutatott homlokzati beállítási elvek azon állványokra 

vonatkoznak, amelyek maximális magassága 40,5 m, és a beépítés hossza meghaladja a 

10m-t. 

20. Az emberek megvédésére az állványokról leeső tárgyakkal szemben védőhálókat vagy 

védőponyvákat kell használni. 

21. Az állvány a PN-77/B-02011 szabvány szerinti összes szélterhelési zónában 

használható. 

A III. szélterhelési zónában és 1500 m tengerszint feletti helyeken történő használatra 

szánt állványokat további, a szél hatásával kapcsolatos statikus számításoknak kell 

alávetni. 

22. Ha az állványt kihorgonyozzák, akkor a kihorgonyzást az összeszerelés haladásával 

együtt kell elvégezni. A kihorgonyzás természetes pontja a csomólemez ablaka. 

Megengedett a horgonyvas csatlakozók rögzítése 30 cm-es távolságban a csomólemez 

ablaka felett és alatt 

23. Az állvány lebontása az állvány igénybevételével végzett munkák befejezése után 

történhet, és miután a munkaállványról eltávolították az összes szerszámot és anyagot.  

A munka előrehaladtával megengedett a felülről történő részleges szétszerelés. 

Szétszereléskor tilos elemeket a magasból ledobni. A lebontás után az állvány összes 

elemét meg kell tisztítani, átnézni és szét kell válogatni további felhasználásra 

alkalmasokra és javítást, cserét igénylőkre. 

24. Ha az állvány ki volt horgonyozva, akkor a kihorgonyzás szétszerelését párhuzamosan 

kell elvégezni az állványszerkezet lebontásával. Tilos leszerelni többet, mint 

kihorgonyzás egy szintjét, a bontás alatt lévő állvány szintje alatt. 
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25. Az állvány alkatrészeinek tárolása és szállítása a PN-M-47900-2:1996, „Álló 

acélállványok. Csövekből készült álló állványok." című szabvány rendelkezéseinek 

megfelelően kell, történjék. 

26. Az állvány összeszerelésénél és lebontásánál alkalmazott dolgozókat ki kell oktatni 

és rendelkezniük kell a Varsói Építőipari és Kőbányászati Gépesítési Intézet 

akkreditálta kiképzési központ által kiállított jogosultságokkal. 

27. Az összeszerelés és a bontás során egyéni védőfelszerelést kell használni. 

28. Az állványok összeszerelésékor és lebontásakor ki kell jelölni a veszélyzónát 

és biztosítani azt jelzésekkel és legalább 1,5 m magasságú korlátokkal történő 

körkerítéssel. A veszélyzóna nem lehet kevesebb, mint az állvány magasságának 1/10 

része és nem kevesebb, mint 6 m a PN-M-47900-2: 1996 4.10.4. pontjának 

megfelelően.  

A város sűrűn beépített területein a veszélyzónát csökkenteni lehet, egyéb biztosító 

megoldások alkalmazásával. Tilos az állvány összeszerelése, üzemeltetése és lebontása: 

• alkonyatkor, ha nem biztosítható jó láthatóságot biztosító világítás; 

• sűrű köd, esőzés és havazás valamint ónos eső idején; 

• vihar vagy 10 m/s sebességet meghaladó szél mellett. 

29. A területet, ahol az állványok összeszerelését és bontását végzik meg kell jelölni 

a jól látható helyeken és a talaj szintjétől 2,5 m magasságban elhelyezett figyelmeztető 

táblákkal. A feliratoknak a táblákon legalább 10 m-es távolságból láthatóknak kell 

lenniük. 

30. Közvetlenül a közlekedési útvonalak mellett elhelyezett állványoknak rendelkezniük 

kell 

a 2003. február 6. Infrastrukturális Miniszter rendelete 22. §.-ának megfelelő 

védőtetőkkel, 47. sz. Magyar Közlöny, 401. tétel. 

31. Azoknál a kapuknál, nyílásoknál és átjáróknál elhelyezett kereteket, amelyeken 

keresztül zajlik a járműforgalom, az állványszerkezettel nem összekötött korlátokkal 

(ütközőkkel) kell biztosítani. 

32. Ha az állvány összeszerelése során az átjárót lezárták vagy eltorlaszolták (az illetékes 

helyi hatóság beleegyezésével), az átjáró helyszínén sorompót és piros, a lezárásra vagy 

eltorlaszolásra figyelmeztető szöveggel ellátott táblát kell elhelyezni, éjjel pedig piros 

fényű lámpát kell felszerelni a sorompóra. 

33. Nem megengedett az állványok összeszerelése, lebontása és üzemeltetése az elektromos 

légvezetékek szomszédságában, ha a szélső légvezetékektől mért távolság kevesebb, 

mint: 

• 3 m az 1 kV-ot meg nem haladó névleges feszültségű vezetékek esetében; 

• 5 m az 1 kV feletti, de legfeljebb 15 kV névleges feszültségű vezetékek esetében; 

• 10 m a 15 kV feletti, de legfeljebb 30 kV névleges feszültségű vezetékek esetében; 

• 15m a 30 kV feletti, de legfeljebb 110 kV névleges feszültségű vezetékek esetében; 

• 30 m 110 kV feletti névleges feszültségű vezetékek esetében.  

Állványok elektromos légvezetékek alatt történő összeszerelése és lebontása a fent 

megadottaknál kisebb távolságok esetén szükségessé teszi a szerelési munkák idejére a 

feszültségmentesítést. 

34. Az állványszerkezetet a PN-M-47900-2: 1996, "Fém, álló munkaállványok. Csövekből 

készült álló állvány" című szabványnak megfelelően villámvédelemmel kell ellátni. 
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35.Az állvány üzembe helyezhető a műszaki felügyelet vagy felhatalmazott személy által 

végzett átvétele után. Az átvételkor az állványt a PN-M-47900-2:1996. szabvány 7.3. 

pontjának megfelelően kell megvizsgálni. Az állvány átvételét jegyzőkönyvvel kell 

igazolni. 

36.Az állványon egy tájékoztató táblát kell elhelyezni, amely informál a járólapok 

megengedett terhelésének nagyságáról. Tilos az állvány járólapjainak anyagokkal való 

terhelése annak teherbírása felett és a dolgozók gyülekezése a járólapokon. 

37.Az állvány felszerelhető anyagmozgató szerkezettel, ami az állványszerkezethez 

rögzített konzolokon helyezhető el.  A konzolok az állványhoz csatlakozókkal rögzített 

csövekből készülhetnek. Igénybe vehető a gyártó által kínált standard konzol és emelő 

korong. Az emelt anyagok maximális tömege nem haladhatja meg a 150 kg-ot. Abban 

az esetben, ha nagyobb emelőképességű állványhoz rögzített emelők használata 

szükséges, az állványra ehhez igazodó statikus számításokat kell elvégezni. Az 

anyagmozgatásra szolgáló konzolt pótlólagosan legalább két helyen rögzíteni kell. A 

konzolok közötti távolság nem lehet nagyobb, mint 30 m. A kiadódó tengelytávolság az 

állvány legtávolabbi pontjától az emelés síkjában nem lehet nagyobb 0,5 m-nél. A 

magasság az emelő korong rögzítési pontja és a járólap szintje között nem lehet kisebb, 

mint 1,6 m. 

A függőleges mozgatáshoz ajánlatos olyan tartozékokkal ellátott csörlőket alkalmazni,  

amelyek annak az állványra történő felszerelését lehetővé teszik.  Ezeknek a 

berendezéseknek rendelkezniük kell a Műszaki Felügyeleti Hatóság (UDT) jóváhagyási 

tanúsítványával. A csörlők felszerelését kizárólag a csörlő gyártója által kiadott kezelési 

utasításnak megfelelően kell végrehajtani. 

38.Az állvány használatba vételének kezdete előtt ellenőrizni kell, hogy a szerkezet 

továbbra is helyes-e és komplett-e, nem léptek-e fel olyan környezeti változások, 

amelyek befolyásolják a biztonságos használatát. Főként nem következett-e be az 

alapzat megsérülése. Az ellenőrzést az állványt üzemeltető brigádvezetőnek kell 

elvégeznie. 

39.Az állványt ellenőrizni kell erős szél, erős esőzések, jégverés, villámcsapás és egyéb 

hasonló tényezők fellépése után, valamint 10 napnál hosszabb munkaszünetek után,  

de nem ritkábban, mint havonta egy alkalommal. A felülvizsgálatok során ellenőrizni 

kell: 

• a talaj állapotát, amelyen az állványt felállították. 

• biztonsági elemek állapotát (korlátok, láblécek), 

• a járólapok állapotát (a járólapok közötti hézagok, sérülések, a lapok terhelésének módja) 

közlekedési feljárókat (a létrák rögzítését, a járólap ajtajának nyitásának és bezárásának 

helyességét), 

• a legfelső járólapok és a konzolokon elhelyezett járólapok kiesés elleni védelmének módját, 

• a forgó bilincsek állapotát, 

• a kihorgonyzások erejét,  

• a csörlők és konzoltámaszok állapotát, 

• a villámvédelmi rendszer állapotát. 

Az ellenőrzést az építésvezető vagy más felhatalmazott személy végzi. Minden 

felülvizsgálatról emlékeztetőt kell készíteni, esetleg bejegyzést kell tenni az építési 

naplóban. 
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40. Téli időszakban, szükség esetén a munka megkezdése előtt az állványról el kell 

távolítani a jeget és a havat. 

4. AZ ÁLLVÁNYOK ÖSSZESZERELÉSE 

AZ "EURO+" HOMLOKZATI ÁLLVÁNY ALAPELEMEINEK ÖSSZESZERELÉSE 

(RÉSZPÉLDÁK). 

"EURO+ "HOMLOKZATI ÁLLVÁNY ÖSSZEKÖTŐ CSOMÓPONTJAI 

 

1. ábra - Az „EURO+" rendszer összekötő csomópontjai. 

Az EURO + homlokzati állványnak három tipikus szerelési csomópontja van: 
• Az éktok, mely a homlokzati kerethez a korlátok felszerelését lehetővé teszi, és amely 

merevítésként és védelemként is szolgál. Az elemek szerelése során a homlokzati keret éktokjába 

illesztett korlát rögzítése egy 500 grammos kalapáccsal a tokba beütött ékkel történik. 

• A csomóponti lemez ablaka az U profillal és a 48,3 mm-es fölmenő állványcsővel az állvány 

átlós merevítőinek felszerelésére szolgál, melyek a másik végükön a homlokzati keret 48,3 mm-

es átmérőjű csőjéhez csavarkötésű bilinccsel rögzítődnek. 

• A homlokzati keret összekötő szegmensén lévő és a 48,3 mm-es külső csőn lévő 12,5 mm-es lyuk, 

mely lehetővé teszi az összeszerelt keretek szétkapcsolás elleni rögzítését az RFS-0011 rögzítő 

csap használatával. 

SZERELÉSI IRÁNYELVEK A KEZELÉS BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE 

Az állványok összeszerelése, lebontása és üzemeltetése során kötelező az egyéni 

védőeszközök használata. 

Az üzembiztonság növelése érdekében az alábbiakban bemutatunk példákat az említett 

védőeszközök rögzítési pontjaira. 
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2. ábra - Az egyéni védőeszközök rögzítésének helye. 

Az állvány felállításakor rögzítse az egyedi biztosító kötelet az állványelemhez. A kötél 

rögzítése a csomólemezhez azon szint felett kell, legyen, amin állunk. Ez vonatkozik az 

éktokokhoz történő rögzítésre is. Abban az esetben, ha az összeszerelt keretszintek nincsenek 

összekapcsolva egymással, korlátokkal, a biztosító köteleket az éktokhoz 1 m magasságban 

kell rögzíteni. Megengedett az elemek rögzítése azon szint elemeihez, amin állunk, de csak 

akkor, ha nincs más lehetőség. A személyes védőeszközök rögzítésére van olyan mód, amely 

lehetővé teszik azok elhelyezését az állványzat építése során. A biztonság megvalósításának 

módja egyedi minden építményhez.  

AZ EURÓ+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY ÖSSZESZERELÉSÉNEK MÓDJA 

1. Az állvány összeszerelését úgy kell elkezdeni, hogy a talaj legmagasabb 

pontján a beállító alapelemek alá fa alátéteket kell elhelyezni [min. 2 alapelem 

egy alátéten], az oszlopok jövőbeli helyzetének megfelelő távolságban. 

A jövőbeli mezőhossz a talajon kimérhető a korlátelemek segítségével. 

 

 

2. Helyezze az alátétekre a homlokzati állvány kereteit, majd kösse őket össze 

egymással egy-egy korlát segítségével (1,0 m magasságban). Ezek szerelése a 

korlátok végeinek a homlokzati keret éktokjába való behelyezésével történik, 

majd vízszintbe kell állítani az állványt a korlát felső szegélyén elhelyezett 

vízmérték és a lábakon található beállító anyák segítségével. Miután 

megbizonyosodott arról, hogy az állvány megfelelőan szintezve lett,  
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egy 500 g-os kalapáccsal be kell ütni az éktokba az ékeket, ezzel biztosítva a korlátot a kioldás 

ellen. 

 

3. Rögzítse a kereszt merevítőt az állványra úgy, hogy annak profilozott végét 

beilleszti  az U-profil és az állványcső közt a csomólemez ablakába, a másik 

végét pedig egy csatlakozó bilincs segítségével a homlokzati keret 48,3 mm 

átmérőjű csövéhez rögzíti. 

Figyelem: a merevítőnek az állvány külső oldaláról nézve a korlát előtt kell 

elhelyezkednie. 
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4. Helyezzen két 0,32 m-es járólapot a felállított mező homlokzati összekötőjének 

U-profiljába. Ellenőrizze, és ha szükséges állítsa be a járólapok helyzetét 

vízmértékkel. Ehhez lazítsa meg a merevítő rögzítő bilincsét, állítsa be a 

járólapokat, majd a merevítőt és rögzítse azt a bilincsel. 

 

5. Az így összeállított mezőtől kezdve folytassa az első szint szerelését a keretek és 

korlátok felszerelésével, minden mezőben ellenőrizve a korlátok vízszintes helyzetét, 

és, ha szükséges állítva a keretek helyzetén a láb menetes anyái, a merevítők (a 

merevítési hálózat szerint) valamint a járólapok segítségével, amelyek egyúttal az 

állvány vízszintes merevítésének szerepét is betöltik. Viszont azokban a mezőkben, 

ahol nincsenek a járólapok, fel kell szerelni vízszintes merevítőket. 

6. Azokban a mezőkben, ahová a csapóajtóval ellátott átjáró lapokat szereltek, a keret 

alatt az alátéteken rögzíteni kell a lépcső kezdeti tartóját, majd rá kell helyezni 

egy rétegelt lemez lapot, amelyen támaszkodik a létra. 
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7. Az első állványszint befejezése után ellenőrizni kell annak helyes 

összeszerelését [a szintezését, az összes megkövetelt elem használatát, a 

korlátok megfelelő felszerelését]. Alábbi ábrán látható az állvány első szintje. 

 

8. Horgonyozza ki az állványt a falhoz az "Állványok  összeszerelésének általános 

szabályai" fejezetben leírt rendelkezések szerint. 
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9. Javasolt a következő szint összeszerelésének megkezdése a feljáró részben a 

keretek és korlátok elhelyezésével, felszerelve a személyi védőfelszerelést is a 

magasból történő lezuhanás megakadályozására. 

 

10. Az "Euro+" homlokzati rendszer kereteinek biztonsági rögzítése az 

RFS-00011 hajlított csapszeggel. 

az RFS-00011 biztosíto csapszeggel.  

 

11. A feljárótól kezdve szereljen fel kereteket mindkét irányban, majd helyezzen be 

egy-egy korlátot a homlokzati keretek éktokjaiba.  

A korlátok feladata az állványok merevítésén túl a járólapokról való leesés 

elleni védelem.  

Figyelem: ne feledkezzen el, a biztosító csapszegek felszereléséről a beépítet 

keretek mindegyikénél azoknak biztosításának érdekében. 

12. Szerelje be az átlós merevítőket, nem elfeledve, hogy azok rögzítése előtt 

vízszintbe kell állítania az állvány második szintjét. 
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13. Az állvány szélső kereteit az RFS-15072 végzáró korláttal kell biztosítani az 

állvány munkaterületének mindkét végén. A végzáró korlát a szemközti 

oldalon egy bilincsel van rögzítve a kerethez, melynek U-profilja biztosítja 

kifordulás ellen. 

 

14. 2 m-től felfelé az összes állványszintet bokalécek segítségével kell biztosítani.  

A bokaléceket a homlokzati keretek oszlopaira kell rögzíteni. A járólapokat 

az állvány mentén a hosszanti bokaléccel, elölről pedig keresztirányú 

bokaléccel kell biztosítani.  

15. Helyezze el a járólapokat az állvány 2-ik szintjén a homlokzati keretek U 

profiljaiba. 

Figyelem: a létrával felszerelt járólapokat a feljáró részben váltakozva 

helyezzük el.  

Az állványszint csapóajtaja védve legyen a nyitás ellen. Az állványszint 

csapóajtaja csak az állványszintek közötti átkeléskor nyitható meg. 

A szintre való feljutás vagy a járólapról történő lement után az csapóajtót 

feltétlenül le kell zárni.  

16. Horgonyozza ki az állvány 2-ik szintjét a falhoz az "Állványok  

összeszerelés általános szabályai" fejezetben leírtak rendelkezések szerint.  
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17. A további állványszintek felállításához a kezelési utasítás előző pontjaiban 

rögzített lépéseket meg kell ismételni. 

18. Az utolsó állványszint szerelésekor a homlokzati keretek helyett a korlátok 

oszlopait kell felszerelni. Hasonlóképpen kezdje meg a feljáró rész szerelését az 

oszlopok felszerelésével. 

19. A korlátokat az oszlopok éktokjaiba kell rögzíteni.  

20. Az állvány szélső végeit a lezáró keret felszerelésével kell biztosítani.  

21. Az állványt bokalécekkel kell biztosítani. A bokaléceket a lezáró keret és a 

korláttartó oszlopok rúdjain kell rögzíteni. A járólapokat az állvány mentén a 

hosszanti bokaléccel, elölről pedig keresztirányú bokaléccel kell biztosítani.  
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Figyelem: az állvány összeszerelésekor tartsa be az alábbi szabályokat: 

 minden szintet vízszintbe kell állítani. A szintezést azokban a mezőkben 
kell elvégezni, amelyekben a függőleges merevítőket szereltek fel. Az 
állvány függőlegességét az alsó merevítő bilincs helyzetének a keret 
függőleges csőjéhez viszonyított beállításával korrigálják. 

 a kihorgonyzás szerelését folyamatosan, az egész állvány összeszerelésével 
együtt kell végezni, az állvány felépítésének adott változatához megadott 
kihorgonyzási hálózat szerint.  

Az állvány lebontását fordított sorrendben kell végezni.  

AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY SZINTEZÉSE 

Az állvány összeszerelését feltétlenül, mindig a legmagasabb ponttól kell elkezdeni a beállító 

alapelemek maximálisan leengedett anyái mellett. A tartókereteket a beállító anyák 

meghúzásával vagy meglazításával állíthatjuk be. Talaj alap esetében a tartólábak alá 

feltétlenül talpfákat kell elhelyezni, amelyek nagyobb területen osztják szét terhelést. Ajánlott 

talpfák alkalmazása az állvány felállítás során egyéb teherviselő aljzatokon is. Egy talpfán 

legalább két menetes lábelemnek kell állnia. Ha a terep lejtése nagy, alkalmazni kell 0,6 m, 1,0 

m vagy 1,5 m magasságú kiegyenlítő kereteket. Ha a terep lejtése, amelyen össze kell szerelni 

az állványt, meghaladja a 10 fokot, akkor billenő alátéteket kell alkalmazni és meg kell 

erősíteni az állványt bilincsekkel rögzített csövek felszerelésével. A csöveknek 20 cm-rel a 

talajszint felett, a talaj lejtésének irányában, vele párhuzamosan kell elhelyezkedniük 

 

AZ EURÓ + HOMLOKZATI ÁLLVÁNY MEREVÍTŐI 

Az állvány merevítő rendszerének teljes mértékben biztosítania kell a szerkezet stabilitását, 

biztosítva annak kinetikus merevséget a külső erők hatásaival szemben, emellett a merevítés 

legalsó csomópontjának közvetlenül a talajszint felett kell lennie. 

Az átlós merevítőket szimmetrikusan kell elhelyezni, emellett a merevítők száma nem 

lehet kevesebb, mint 2 az állványzat minden szintjén. A merevített mezők közötti távolság nem 

haladhatja meg a 10 m-t (3,07 m hosszúságú mezők esetén a merevítők maximálisan minden 

negyedik mezőben helyezhetők el, 2,57 m hosszú mezők esetében pedig minden ötödik 

mezőben). 

Rögzítse a kereszt merevítőt az állványra úgy, hogy annak profilozott végét beilleszti  
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az U-profil és az állványcső közt a csomólemez ablakába, a másik végét pedig egy csatlakozó 

bilincs segítségével a homlokzati keret 48,3 mm átmérőjű csövéhez rögzíti. 

Figyelem: a merevítőnek az állvány külső oldaláról nézve a korlát előtt kell elhelyezkednie. 

A vízszintes merevítőt két bilincs segítségével rögzítik az alsó fi 48.3mm-es állványcsőhöz, a 

homlokzati keret azon részén, amelybe járólapok nincsenek rögzítve. 

AZ EURÓ + HOMLOKZATI ÁLLVÁNY KIHORGONYZÁS SZABÁLYAI 

Az "EURO+" keretállványok kihorgonyzását a homlokzati keret csövéhez rögzített 

kihorgonyzási csatlakozókkal kell megvalósítani a csomólemez furatában kereszt- vagy forgó 

bilincsek közbeiktatásával. Helyezze a horgonycsatlakozók kampóit az épület falába szerelt 

horgonycsavarok szemébe. A horgonycsatlakozó kampóját úgy kell elhelyezni, hogy az csak 

vízszintes erőket vigyen át, mivel a horgonycsatlakozó nem képes függőleges erők átvitelére. 

Megengedett a keretállvány belső oszlopára rögzített rövid (pl. 0,4 m hosszúságú) 

horgonycsatlakozók használata, vagy a keretállvány mindkét oszlopára rögzített hosszú (pl.1,3 

m hosszúságú) horgonycsatlakozók használata az állvány konfigurációjától függően (további 

elemek, pl. konzolok, átjáró keretek, az állvány burkolása, pl. hálóval). 
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Az alábbiakban bemutatjuk az állványok kihorgonyzásának néhány alapelvét: 

 a kihorgonyzást a második szinttől el kell kezdeni horgonyok és normál 
csatlakozók segítségével; 

 a horgonyokat szimmetrikusan kell elhelyezni az állvány teljes felületén és a 
horgonyok közötti vízszintes távolság nem haladhatja meg a 6 m-t 
(2,57 m és 3,07 m méretek esetén minden második mezőben), 

 a horgonysorok közötti függőleges távolság nem haladhatja meg a 4 m-t 
(kihorgonyozás minden második szinten), emellett a horgony kötések sorait 
vízszintesen el kell tolni, 

 minden horgonysornak az állvány szélén kell végződnie 

 azokban a mezőkben, ahol feljárók találhatók, a mezőt az előzőeken felül 
mindkét oldalán ki kell horgonyozni; 

 megengedett a kihorgonyzás 30 cm-rel a csomólemezben lévő furat alatt. 
 

Ha az állványokat további elemekkel egészítik ki, mint pl. ponyva vagy hálós 

burkolatok, kiépített kapu keretek, átmeneti keretek és védő előtetők, további fali rögzítésekre 

van szükség. Azon állványok esetében, amelyek belső oldalán 0,36 m-es konzol van rögzítve, 

az állvány belső tartóoszlopainak kihorgonyzása esetén a horgonyok teljes számának 20% -át 

dupla horgonyzásként kell elkészíteni. A horgonyzásokat a kiépítés szabályainak megfelelően 

egyenletesen kell elosztani a teljes felületen és legalább két V típusú horgonyzásnak kell 

lennie minden kihorgonyzott szinten. 

 

AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY OLDALVÉDELME 

Az "Euro+" típusú keret állvány az alábbi oldalvédelmi elemekkel rendelkezik: 

 Egyes korlátok; 

 Dupla korlátok; 

 Oldalperemek; 

 Végzáró keretek; 

 Lezáró korlátok 
Az összes, járólappal rendelkező mezőt olyan bokalécekkel kell biztosítani, amelyek 

felső pereme legalább 150 mm-rel a lapok szintje felett van. A védő korlátokat 
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a homlokzati keretek éktokjaiba kell beilleszteni, majd az ék beütésével biztosítani. Ha a 

járólapok faltól való távolsága meghaladja a 0,2 m-t, teljes biztonsági készletet kell felszerelni az 

állvány belső oldalán. Az oldal peremeket a fal irányába 150mm x 30mm keresztmetszetű fa 

pallókból kell felszerelni a bokaléc kampók vagy az ALUFOX oldalperemek segítségével, 

megtartva a mező átfedési méretét 200-400 mm között. 

 

AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY OLDALVÉDELME 

Az állvány szélső kereteit az RFS-15072 végzáró korláttal kell biztosítani az állvány 

munkaterületének mindkét végén. A végzáró korlát a belső oldalon egy bilincsel van 

rögzítve a kerethez, melynek U-profilja biztosítja kifordulás ellen. 
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Az állványmező felső széleit rögzítse 

végzáró kerettel. Konzolokkal történő 

munkaterület bővítés esetén a 

megnövekedett munkaterület oldalait 

biztosítsa a végzáró keret és a végzáró 

korlát beépítésével, 4 db kereszt 

csatlakozó és 2 db 48,3 mm átmérőjű cső 

segítségével. Az alábbiakban a megnövelt 

munkaterület biztosításának néhány 

módját mutatjuk be konzoltámaszok 

alkalmazásával. 

 

AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY SZINTJEI KÖZTI KÖZLEKEDÉS KIDOLGOZOTT 

MÓDJA 

FASADOWEGO EURO+ 

 

Az állványszintek közötti közlekedés 

kidolgozott módja a létrás feljárók és 

átjáróval ellátott járólapok használata, de a 

kényelmesebb közlekedés biztosításának 

érdekében beépíthetők lépcsős feljárók is. 

Figyelem: a szintek közötti minden 

áthaladás után feltétlenül be kell zárni az 

átjáróval ellátott járólap csapóajtaját a 

járólap kivágásába való beesés 

megakadályozására 
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EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY SAROKCSATLAKOZÓI 

Az állványzaton sarok kialakítását többféleképpen lehet megoldani. A leggyakoribb 

a keresztcsatlakozók és 48,3 átmérőjű csövek felhasználásával megvalósított kialakítás. Az 

olyan kialakítású sarok építése során, amikor az állványok a szélükön egymásra 

merőlegesen helyezkednek el, keresztcsatlakozókkal és 48,3 mm átmérőjű csövekkel 

köthetők össze. Cső helyett használható horgony csatlakozó. Az összekötött állványok 

járólapjait kiegészítő lapokkal kell biztosítani.  Figyelem: a lemezeket biztosítani kell a szél 

általi leszakadással szemben. 

 

Az állványok forgó bilincsekkel is összekapcsolhatók, két sarokkeret összekapcsolásával. Ily 

módon szinte azonos állványzati sarokcsatlakozást kapunk, mint a fenti esetben. 

 



 

 

 

Az állványsarok az alábbiakban szemléltetett módon a 0,73 m-es konzolok és járólapok 

alkalmazásával is megépíthető.  

 

Az állványokat az alábbiakban szemléltetett módon a 0,73 m-es konzol és egy sarok járólap 

alkalmazásával is össze lehet kötni egymással. Figyelem: 2 db 48,3 átmérőjű cső és 

forgóbilincs segítségével el kell készíteni a biztonsági korlátokat. 
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AZ EURÓ+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY MUNKATERÜLETÉNEK NÖVELÉSE  

A munkaterület bővítésének szükségessége esetén, a homlokzati keret csövei közötti 

0,76 m-es vagy 0,36 m-es ablakba konzolokat kell elhelyezni. A 0,76-os konzol használata 

esetén RFS-54179 merevítőkkel kell azt alátámasztani [a megfelelő merevítők hiányában 

forgóbilincsek és 48,3 mm-es cső is használható]. 

 

 

 

 

A konzolok alkalmazásával megnövelt munkaterület terhelése nem lépheti túl a fő járólap 

megengedett terhelését. A 0,73 m-es konzol felszerelhető az állvány külső oldalán lévő utolsó 

emeleti mezőre vagy bármely emeleten, azzal a feltétellel, hogy ez további rögzítésre kerül a 

felette és alatta lévő mezők kihorgonyozásával a falhoz. 

A TETŐN DOLGOZÓK VÉDELME AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY ESETÉBEN 

Az épület tetején, a homlokzati állvány felső szintjén végzett munkák biztosítása érdekében 

a homlokzati állvány legmagasabb szintjén védőrács tartó oszlopokat kell elhelyezni, majd 

ezek éktokjaiba oldalvédő rácsokat kell beépíteni. Ebben az esetben olyan helyeken, ahol az 

oldalvédő rácsokat használják, hosszanti bokaléceket nem használnak, mert az oldalvédő 

rácsok biztosítják az állvány munkaterületét. 
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ÁTJÁRÓ AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY ALATT 

Az állvány alatti átjárás lehetővé tétele 

érdekében, pl. a járdákon, a legalsó szinten 

átjáró-kereteket használnak. A fent említett 

esetben az alsó szint összeszerelése az alábbiak 

szerint zajlik: a beállító alátétekre el kell 

helyezni az RFS-27220 átjáró-kereteket, 

valamint korlátokat és merevítőket (külső és 

belső oldalról egyaránt, valamint az állvány 

belső oldaláról is), majd az átjáró-keretekre kell 

telepíteni a járólapokat. Feltéve, hogy az első és 

a második szint összes csomópontja 

lehorgonyzott, az átjáró keretek alkalmazásával 

kialakított állványok maximális magassága 34 

m lehet. Az átjárókereteket a keret mindkét 

(belső és külső) oldalán merevíteni szükséges. 

A magasabb szinteken a kereteket a külső 

oldalukon merevítjük. 

VÉDŐTETŐ KIALAKITÁSA AZ EURO+ HOMLOKZATI 
ÁLLVÁNNYAL 

EURO + 
A felújítási és építési munkák során a városi járdák 

mentén elengedhetetlen a biztonságos közlekedési útvonal 

kialakítása a gyalogosok részére, és az állványról leeső 

tárgyak elleni védelem. Erre a célra védőtetőt kell 

használni, amely 0,73 m-es konzolra kerül felszerelésre. 

A példa egy ilyen megoldásra a jobb oldali képen látható. 

A védőtetők ezen túlmenően korlátokkal különíthetők el 

az állvány egészétől (korlátokkal és oldalperem 

pallókkal), de mivel nem képezik a munkaterület részét, 

tilos anyagokat tárolni rajtuk. A védőtetők a DIN-4420 sz. 

szabványnak felel meg. 
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KAPU ÁTJÁRÓ KIALAKÍTÁSA AZ EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY RENDSZERBEN 

Több alkalommal előfordul, hogy felújítás során szükség van az épületeknél átjárók 

kialakítására. A probléma megoldása az alábbi ábrákon látható. Az ábra nem mutatja meg az 

átjárókban megkövetelt védőtetőket. Az állványt feltétlenül ki kell horgonyozni a védőtető alatt és 

felett elhelyezett járólapok szintjén. 

 



 

 

Ahhoz, hogy elkészüljön az átjáró az állvány alatt, a mellékelt ábra szerinti tartókereteket kell 

alkalmazni, amelyek szerepe a rájuk támaszkodó állványok terheléséből származó terhelések 

átvitele. A szerkezet összeszerelését, a szomszédos keretek külső oldalain, a tartóelemek keretekhez 

való rögzítésével kell kezdeni keresztbilincsek segítségével. 3,07 m-nél szélesebb átjáró esetén egy 

tartó gerendát vagy 0,66 m-es, RFS-07066 sz. kiegyenlítő keretet kell beszerelni, hogy a kereteken 

belüli profilok azonos magasságban legyenek, ami következésképpen a járólapok rájuk történő 

elhelyezésesét lehetővé tesz.  

A teret a gerenda és a szomszédos keretek között 2,57 n és 3,07 m hosszúságú járólapokkal kell 

kitölteni, a használt gerendától függően. Az átjáró rácsgerendájának szerelése során ez nem 

helyettesíthet kettőnél több állványmezőt. A 20 m-nél magasabb és 1,09 m-nél szelesebb állványok 

esetében a tartó feletti szerkezet további megerősítését kell elvégezni, valamint 6 m hosszúságú 

univerzális csöveket kell telepíteni annak érdekében, hogy megerősítsék a keretállvány oszlopait az 

átjáró körzetében. 

 

EURÓ+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYKERETEK PÁRKÁNYOKHOZ 

Az kerülő keretek az épületekből kiálló elemek - párkányok, ereszek -, kikerülésére szolgálnak. A kerülő 

keret párkánynál történő használata lehetővé teszi az állványszint továbbépítését a járólapok szélességének 

változtatása nélkül. Kerülő keretek használatakor, maximálisan 4, a kerülő keret feletti szint építhető be. 

Tekintettel az átmenet 367 mm szélességére, lehetővé teszi a keretek használatát 480 mm kinyúlású 

párkányokhoz, feltéve, hogy a faltól való távolság maximálisan 20 cm. Kerülő keretek használatakor fontos az 

állványok függőleges elrendezése, vagyis a megfelelő magasságú korrekciós keretek alkalmazása úgy, hogy a 

kerülő keretek az épületen elhelyezkedő párkányokhoz és ereszekhez illeszkedjenek. 

 

Védőhálók - a védőburkolat áteresztő anyaga 

Az állványhálók különböző tömegben kaphatók, pl. 50g/m2, 130g/m2. A háló apró szemekkel rendelkezik, 

melyek nagyon jó védelmet nyújtanak pl. permetező festés vagy korrózió gátló munkák során. A hálókat az 

állványhoz 4,8 mm-es önzáródó szalagokkal rögzítik. A szalagokat a hálóban lévő speciális szerelési furatokon 

keresztül kell átfűzni, és a szalag segítségével a 48,3 mm átmérőjű állványoszlop körül összefűzni. Tilos a háló 

blokkolása az állványelemek által. A védőhálóra ható túl nagy erők esetén az önzáródó szalagoknak el kell 

szakadniuk, és a hálónak pedig úgy kell szétszakadnia, hogy az megakadályozza az állvány károsodását. 
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AZ EURÓ+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY - KÜLSŐ KIÉPÍTÉSŰ LÉPCSŐFELJÁRÓ 

Az állványszintek közötti kényelmes közlekedés biztosításának érdekében az állványra külső kiépítésű 

lépcsőfeljárók szerelhetők. Általában a külső kiépítésű lépcsőfeljárót a 3,07-es vagy 2,57 mezőbe 

telepítik, a két bemutatott ábra egyikének megfelelően. Ezen kívül a felállított kereteket 4 m-enként 

függőlegesen összekötik az állvánnyal. A fal menti állványcsomópontok lehorgonyzásának elvét 

betartva 

a csatlakozási pontokban. A csatlakozások 48,3x3,2 átmérőjű csövekkel valamint normál bilincsek 

alkalmazásával megvalósíthatók. A lépcsőfeljárót korlátokkal kell felszerelni, ami kapaszkodóból és 

belső és külső lépcsőkorlátból áll. 
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A alábbi ábrán az állványhoz szerelt külső lépcsőfeljáró második építési módját mutatjuk be. 

 



 

 

ANYAGMOZGATÁS EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY RÉSZERE 

A legfeljebb 150 kg tömegű anyagok szállításához a kijelölt helyeken bilincsekkel az állványzathoz 

rögzített szállító konzolokat kell rögzíteni. A szerkezetnek el kell viselnie a névleges függőleges 

statikus terhelés 1,4 szeresét és a kötélfeszültség miatti vízszintes terheléseket is. Ügyelni kell arra, 

hogy a csörlő kötelét húzó ember helyzetének a tárcsa függőleges tengelyétől legalább 4 méterre kell 

lennie. A kinyúló konzolok felszerelésének a helyén az állványt pótlólagosan ki kell horgonyozni, 

legalább két helyen. A konzolok közti távolság nem lehet nagyobb, mint 30m, és a távolsága az 

állvány legközelebbi végpontjáig mérve 15m-nél. A magasság az emelő korong rögzítési pontja és a 

járólap szintje között nem lehet kisebb, mint 1,6 m. Azon helyeken, ahol anyagokat szállítanak, a 

köztes korlátokat egymástól olyan távolságra kell elhelyezni, mely lehetővé teszi a teher átemelését a 

járólapra, de legfeljebb 0,74 m-re. 

AZ EURÓ+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNY SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ FELÁLLÍTÁSA 

Az állványzat szokásostól eltérő felállítása esetén további statikai számítások elvégzése szükséges a 

szerkezet biztonsági megfelelőségének meghatározása céljából. 

Az Olan spółka z o.o a vevő kérésére, díjazás ellenében, megbízást adhat tervező irodának a statikus 

számítások elvégzésére. Az állványzat nem szokásos felépítéséhez szükséges statikai számítások 

elvégzéséért a felelősség a felhasználót terheli. 

5. "EURO +" HOMLOZATI ÁLLVÁNY JELÖLÉSI RENDSZERE ... 
FASADOWEGO „EURO+” 

Az OLAN Sp. z o.o. vállalat tartósan megjelöli minden gyártott termékét a termék későbbi 

beazonosíthatóságának céljából [a jel lenyomata kb. 0,7 mm mély], ezen kívül a termékekre a gyártó 

vagy az ügyfél - megegyezés szerint -, egyedi azonosító címkéket helyezhetnek el. 

A jelölési sémát az alábbiakban mutatjuk be. 

„O”- Az OLAN Spółka z o.o. w Żaboklikach - a gyártó 

megjelölése. 

"E +" - Az Euro + moduláris állványrendszer megjelölése. 

"MM" - A hónap sorszáma. 

„YY” - A naptári év utolsó két számjegye. 

Az Euro + OLAN Homlokzati Állványrendszert a PN EN 1280-1:2010 szabványnak megfelelően 

minősítették. 

A hozzárendelt osztályozási megjelöléseket az alábbi táblázat tartalmazza. 
Mező Fedés nélkül Védőfedéssel 

2,57m EN 12810-3D-SW06 / 257-H1-B-LS EN 12810-3D-SW06 / 257-H1-A-LS 

3,07m EN 12810-3D-SW06 / 307-H1-B-LS EN 12810-3D-SW06 / 307-H1-A-LS 
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6. TERHELÉS ÉS HASZNÁLATI TERHELHETŐSÉG 

Az állványlapok és a talpak maximális terhelése az állványok térszerkezetében. 

A járólapok terhelése. 

Az emelvények terhelési osztálya az EN12811 szerint 

A járólap típusa 3,07m 2,57m 2,07m 1,57m 1,09m 0,73m 

Acél 0,32 
Kl4. 

3,0KN / m2 

Kl.5 

4,5KN/m2 
Kl.6 

6KN/m2 

Kl.6 

6KN/m2 

Kl.6 

6KN/m2 

Kl.6 

6KN/m2 

Alumínium-rétegelt 
lemez 0,61 

járólap 0,61 

Kl.3 

2,0KN/m2 

Kl.3 

2,0KN/m2 

Kl.3 

2,0KN/m2 

Kl.3 

2,0KN/m2 

Kl.3 

2,0KN/m2 

Kl.3 

2,0KN/m2 

A csatlakozók munkaterhelései. 

Cikszám Név 
A csatlakozók megengedett 

használati terhelése 

ZNN-ZB02CH KERESZT BILINCS KÉSZLET F<9,1kN 

ZNN-ZB01 FORGÓ BILINCS KÉSZLET F<5,9kN 

A beállító lábak teherbírása. 

Megengedett 

függőleges 

terhelés 

AZ 

ALÁTÉT 

magassága 

Az anya megengedett kicsavaródása az talp lemezétől mérve 

20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 

 0,4 m 40kN - - - - 

0,6m 40kN 29kN 22kN - - 

0,8m 40kN 29kN 22kN 17kN 15kN 
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"EURO +" ÁLLVÁNYELEMEK JEGYZÉKE 

Az állványelem neve Cikszám Súly Az állványelem neve Cikszám Súly 

ACÉLKERET 2,00x0,73m-CSŐ RFS-07203 19.5 

 

 

ACÉLKERET 2,00x0,73m- 

PROFIL 

RFS-07202 16.5 

ACÉLKERET 1,50x0,73m- 

PROFIL 

RFS-07150 15,1  

ACÉLKERET 1,50x0,73m-CSŐ RFS-07151 16,6  

ACÉLKERET 1,00x0,73m- 

PROFIL 

RFS-07100 12,3 

A
cé

l 

ACÉLKERET 1,00x0,73m-CSŐ RFS-07101 13,1  

ACÉLKERET 0,66x0,73m-CSŐ RFS-07066 10,2  

ACÉLKERET 2,00x1,09m-CSŐ RFS-10200 25,6  

ACÉLKERET 1,50x1,09m-CSŐ RFS-10150 20,1  

ACÉLKERET 1,00x1,09m-CSŐ RFS-10100 17,6  

ACÉLKERET 0,66x1,09m-CSŐ RFS-10066 15,5  

ACÉLKERET PÁRKÁNYHOZ 

2,00x0,73m - CSŐ 

RFS-07211 2,51 

 

A
cé

l 

ACÉL ÁTJÁRÓKERET RFS-27220 34.5   

1,5x2,2 A RÖGZÍTÉS     

NÉGY PONTJA     

    

A
cé

l 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x3,07m + 

KERESZTRÚD 

RFS-85307 18,9  

A
cé

l 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,57m + 

KERESZTRÚD 

RFS-85257 16 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,07m + 

KERESZTRÚD 

RFS-85207 13,8 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,57m + 

KERESZTRÚD 

RFS-85157 
12,1 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x3,07m RFS-84307 18,9   

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,57m RFS-85257 15,5   

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,07m RFS-84207 13,3   

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,57m RFS-84157 10,1   

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,09m RFS-84109 7,6   

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x0,73m RFS-84073 5,5 Szalag +1,3 mm  
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ACÉLJÁRÓLAP 0,32x3,07m + 

KERESZTRÚD [Bl 1.5] 

RFS-89307 22,2 

 

A
cé

l 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,57m + 

KERESZTRÚD [Bl 1.5] 

RFS-89257 18,9 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,07m + 

KERESZTRÚD [Bl 1.5] 

RFS-89207 15,5 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,57m + 

KERESZTRÚD [Bl 1.5] 

RFS-89157 12,1 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x3,07m [Bl 1,5] RFS-88307 20,5 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,57m [Bl 1,5] RFS-88257 18,5 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,07 m [Bl 1.5] RFS-88207 15,1 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,57m [Bl 1.5] RFS-88157 11,7 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,09 m [Bl 1.5] RFS-88109 8,5 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x0,73m [Bl 1.5] RFS-88073 6,0 Szalag #1,5mm 

ALU-RÉTEGELT FA ÁTJÁRÓLAP 

LÉTRÁVAL 3,07x0,61m 

RFA-60307 29,7  

A
lu

m
ín

iu
m

/r
ét

eg
el

t 

le
m

ez
 

ALU-RÉTEGELT FA ÁTJÁRÓLAP 

LÉTRÁVAL 2,57x0,61m 

RFA-60257 26,8  

ALUMINIUM-RÉTEGELT FA JÁRÓLAP 

3,07x0,61m 

RFA-61307 24.  

A
lu

m
ín

iu
m

/r
ét

eg
el

t 
le

m
ez

 

ALUMINIUM-RÉTEGELT FA JÁRÓLAP 

2,57x0,61m 

RFA-61257 20 

ALUMINIUM-RÉTEGELT FA JÁRÓLAP 

2,07x0,61m 

RFA-61207 18,9 

ALUMINIUM-RÉTEGELT FA JÁRÓLAP 

1,57x0,61m 

RFA-61157 15,2 

ALUMINIUM-RÉTEGELT FA JÁRÓLAP 

1,09x0,61m 

RFA-61109 14 

ALUMINIUM-RÉTEGELT FA JÁRÓLAP 

0,73x0,61m 

RFA-61073 8 

ALU-RÉTEGELT FA ÁTJÁRÓLAP 

LÉTRA NÉLKÜL 

3,07x0,61m 

RFA-62307 25,4  

A
lu

m
ín

iu
m

/r
ét

eg
el

t 
le

m
ez

 

ALU-RÉTEGELT FA ÁTJÁRÓLAP 

LÉTRA NÉLKÜL 

2,57x0,61m 

RFA-62257 22,4 

19,5 

 

ALU-RÉTEGELT FA ÁTJÁRÓLAP 

LÉTRA NÉLKÜL 

2,07x0,61m 

RFA-62207   

ALU-RÉTEGELT FA ÁTJÁRÓLAP 

LÉTRA NÉLKÜL 

1,57x0,61m 

RFA-62157 16,3  
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ACÉL LÉTRA 2,15 m (perforált létrafok) RNS-01021 11,8 

 A
cé

l 

 

KIEGÉSZ. ACÉLLAP 0,30x1,00 

FORRASZT.-HEGESZT. 

RFS-30100 5,4  

A
cé

l 

KIEGÉSZ. ACÉLLAP 0,30x1,5 

FORRASZT.-HEGESZT. 

RFS-30150 7,8 

KIEGÉSZ. ACÉLLAP 0,30x2,0 

FORRASZT.-HEGESZT. 

RFS-30200 9,9 

MENETES LÁB 0,6 m 

st1003 

RFS-12160 5,26 

 
A

cé
l 

EGYES KORLÁT 3,07m RSR-01307 5,6  

  
  

 A
cé

l 

EGYES KORLÁT 2,57m RSR-01257  4,7 

EGYES KORLÁT 2,07m RSR-01207 3,8 

EGYES KORLÁT 1,57m RSR-01157 3,0 

EGYES KORLÁT 1,09m RSR-01109 2,0 

EGYES KORLÁT 0,73m RSR-01073 1,5 

DUPLA KORLÁT 3,07m RSR-02307 5,6  

A
cé

l 

DUPLA KORLÁT 2,57m RSR-02257  4,7 

DUPLA KORLÁT 2,07m RSR-02207 3,8 

DUPLA KORLÁT 1,57m RSR-02157 3,0 

DUPLA KORLÁT 1,09m RSR-02109 2,0 

DUPLA KORLÁT 0,73m RSR-02073 1,5 

VÉGZÁRÓKORLÁT 0,73m RFS-15073 3,7  

A
cé

l 

VÉGZÁRÓKORLÁT 1,09m RFS-15109 4,6 
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VÉGZÁRÓ KORLÁT KERET 0,73m 

CSŐ 

RFS-00073 13,4 

 A
cé

l 

VÉGZÁRÓ KORLÁT KERET 1,09m 

CSŐ 

RFS-00109 15,4 

VÉDŐRÁCSTARTÓ OSZLOP 0,73m 

5-ÉKTOK. 

RFS-11073   

A
cé

l 

VÉDŐRÁCSTARTÓ OSZLOP 1,09m 

5-ÉKTOK. 

RFS-11109  

KORLÁTTARTÓ OSZLOP 

A JÁRÓLAP VÉDELMÉVEL 0,73m 

CSŐ 

RFS-40073  

KORLÁTTARTÓ OSZLOP 

A JÁRÓLAP VÉDELMÉVEL 1,09m 

CSŐ 

RFS-40109  

KORLÁTTARTÓ OSZLOP 0,73m 

CSŐ 

RFS-04073  

ÁTLÓS MEREVÍTŐ 3,07m MEZŐ RFS-50307 8,3  

A
cé

l ÁTLÓS MEREVÍTŐ 2,57m MEZŐ RFS-50257 7,3 

ÁTLÓS MEREVÍTŐ 2,07m MEZŐ RFS-50207 6,6 

FAPEREM 3,07m RFS-20307 7,8  

A
cé

l 

FAPEREM 2,57m RFS-20257 6,7 

FAPEREM 2,07m RFS-20207 5,4 

FAPEREM 1,57m RFS-20157 4,2 

FAPEREM 1,09m RFS-20109 2,7 

FAPEREM 0,72m RFS-20073 1,8 
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Védőtető konzol 0,73m RFS-14073 5,9 

 

 

OLDALVÉDŐRÁCS 3,07m RFS-13307 28,6  

A
cé

l 

OLDALVÉDŐRÁCS 2,57m RFS-13257 25,2 

OLDALVÉDŐRÁCS 2,07m RFS-13207 21,7 

OLDALVÉDŐRÁCS 1,57m RFS-13157 16,8  

U-KÖZTES KERESZTADAPTER 0,73m RFS-22073 3,1  

A
cé

l 

U-KÖZTES KERESZTADAPTER 1,09m RFS-22109 6,1 

LÉPCSŐ U-INDÍTÓ KERESZTADAPTER RFS-22730 3,0  

A
cé

l 

ALUMINIUM LÉPCSŐ PERF. TRP 

3,07x0,63 

RFA-30307SK 31,5 

 A
cé

l 

ALUMINIUM LÉPCSŐ PERF. TRP 

2,57x0,64 

RFA-30257SK 27 

ALUMINIUM LÉPCSŐ TRP. PROF. 

3,07x0,63 

RFA-35307SK 30,0 

ALUMINIUM LÉPCSŐ TRP. PROF. 

2,57x0,63 

RFA-35257SK 25,3 
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ALU. LÉPCSŐKORLÁT TRP 3,07x2.0 

B=0,64 

RFA-31307 17,8  

A
cé

l 

 

ALU. LÉPCSŐKORLÁT TRP 2,57x2,0 

B=0,64 

RFS-31257 16,1 

 

  

BELSŐ LÉPCSŐKORLÁT  RFS-32001 12,0  

A
cé

l 

 

LÉPCSŐFORDULÓ VÉDŐKORLÁT RFS-32002 5,5  

  

  

KONZOL SZORÍTÓVAL 1,09m 

CSATLAKOZÓVAL 

RFS-12109 10,5  

 

 
KONZOL SZORÍTÓVAL 0,73m 

CSATLAKOZÓVAL 

RFS-12073 6,5 
 

KONZOL SZORÍTÓVAL 0,73m 

CSATLAKOZÓVAL (HOSSZÚ) 

RFS-12074 19,4 
 

KONZOL SZORÍTÓVAL 0,36m 

CSATLAKOZÓVAL 

RFS-12036 3,3 
 

  

BIZTOSÍTÓ CSAPSZEG ST- 

CINK 

RFS-00011   
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KERESZTMEREVÍTŐ 1,79m MEZŐ 

1,95m 

RFS-54159 8,3  

A
cé

l 

KERESZTMEREVÍTŐ 1,79m MEZŐ 

1.79m 

RFS-54179 7,2  

VÍZSZINTES MEREVÍTŐ 3,07m 

MEZŐ 

RFS-55307 11,4   

 

 

VÍZSZINTES MEREVÍTŐ 2,57m 

MEZŐ 

RFS-55257 9,7 

 

VÍZSZINTES MEREVÍTŐ 2,07m 

MEZŐ 

RFS-55207 8,2 

 

  

KÖZLEKEDÉSI GERENDA 0,73x1,9m RFS-03073 26,3  

 

 

KÖZLEKEDÉSI GERENDA 1,09x2,6m RFS-03109  

 

JÁRÓLAP ROGZÍTŐ 1,09m RFS-16109 2,4  

A
cé

l 

 

JÁRÓLAP ROGZÍTŐ 0,73m RFS-16073 
1,8 

 

JÁRÓLAP ROGZÍTŐ 0,36m RFS-16036 1,0 

 
ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x6,24m 

RFS-04624 60   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x6,00m 

RFS-04600 57   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x5,24 m 

RFS-04524 55   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x5,00m 

RFS-04500 53 

 

A
cé

l 

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x4,24 m 

RFS-04424 45  

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x4,00m 

RFS-04400 39   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x3,24m 

RFS-04324 36   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,4x3,00m 

RFS-04300 29   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ RFS-04200 20   

38 

FALI RÖGZÍTŐ HOROGGAL 3,0m RFS-17300 9,3  

 

FALI RÖGZÍTŐ HOROGGAL 

1,30m 
RFS-17130 4,1 

FALI RÖGZÍTŐ HOROGGAL 

0,85m 
RFS-17085 2,8 

FALI RÖGZÍTŐ HOROGGAL 

0,40m 
RFS-17040 1,45 



 

 

0,4x2,00m     

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,5x6,24m 

RFS-05624 65   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,5x5,24m 

RFS-05524 55   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,5x4,24m 

RFS-05424 46   

ACÉL RÁCSOS TARTÓ 

0,5x3,24m 

RFS-05324 33   

    

GERENDA ÖSSZEKÖTŐ L = 0,4M RF-05001 2,1  

A
cé

l 

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 6.0M 

RFA-21600 15    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 5.0M 

RFA-21500 13    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 4.0M 

RFA-21400 10    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 3.0M 

RFA-21300 8,5    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 1,92M 

RFA-21192 5,8  

A
cé

l 

 

 ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 1,60M 

RFA-21160 5    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 1,20M 

RFA-21120 3,8    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 0,90M 

RFA-21090 3    

ALUMÍNIUM ÁLLVÁNYTRAVERZ 0,64M 

ALUMINIOWA 0,64M 

RFA-21064 2,5    

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x0,73m 

Háromszögalakú 

RFS-84001 6,6  

l 

ACÉLJÁRÓLAP 0,73m 

Háromszög alakú 

RFS-84010 9  

39 

CSÖRLŐTARTÓ KONZOLKAR 

 

RFS-25080 

 

7,7   



 

 

KORLÁTCSATLAKOZÓ ÉKKEL ZNN-07048 0,9   

    

A
cé

l 

KERESZT BILINCS KÉSZLET ZNN-ZB02CH 
0,8 

   

     

A
cé

l 

DRÓTHÁLÓS RAKLAP TÁROLÓ 

KALODA 0,8 x 1,2m 

RFS-61280 38 

 
 

DRÓTHÁLÓS RAKLAP TÁROLÓ 

KALODA 0,8 x 1,2m 

Z SIATKĄ 

RFS-61281  

 
 

DRÓTHÁLÓS KOSÁR FALAPPAL 

 

RFS-60567   

A
cé

l 

RAKLAP TÁROLÓ KALODA 

1,5x0,8x0,75m TÁMASZTÉKOKRA 

RFS-61580  

 
 

RAKLAP TÁROLÓ KALODA 

1,5x0,8x0,75m LIGHT 

TÁMASZTÉKOKRA 

RFS-61581    

JÁRÓLAP ROGZÍTŐ 0,36m RSR-9036 0,6 

 A
cé

l 

JÁRÓLAP ROGZÍTŐ 0,73m RSR-9073 1,3 

JÁRÓLAP ROGZÍTŐ 1,09m RSR-9109 1,9 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x0,73m RFS-P073 5,8  

 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x1,09m RFS-P109 8,0 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,07m RFS-P207 14,3 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x2,57m RFS-P257 16,3 

ACÉLJÁRÓLAP 0,32x3,07m RFS-P307 18,9 
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FORGÓ BILINCS KÉSZLET  ZNN-ZB01CH  1,0  
 

 



 

 

8. ÁLLVÁNY ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

………………………….. 

hely, dátum 

ÁLLVÁNY ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYVE 

Az állvány jellemzői 
Az állvány típusa:  

Telepítés címe:  Az állvány helye: 

Az állvány méretei:  

Az állvány rendeltetése:  

Az állvány munkalapok megengedett terhelése 

[kN/m2] 

 

Az állvány felhasználó:  

Állványszerelés 

Az összeszerelő cég neve:  

A szerelő neve:  

A szerelő engedély száma:  A szerelő telefonszáma:  

Az összeszerelés az 

alábbiaknak megfelelően 

történt: 

z: 

     Üzemeltetési Dokumentáció Egyéni projekt 

A földelések mérésének eredményei 
 

Az állványok átvétele és üzembe való átadása 

Az átvételre jogosult személy 

neve: 

 

A Cég neve:  Építőipari Mérnöki 

Kamarai Jegyzék 

tagsági száma: 

Budownictwa: 

 

Az állvány használatba 

átadásának 

dátuma: 

 

Alulírottak megerősítik, hogy az állványt az összes jogi követelménynek  és Lengyel Szabványnak 

megfelelően állították össze 

prawnymi oraz Polskich Norm 
Szerelő: Átvevő: 
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Az állvány felülvizsgálati táblázat *: 

S.sz. Dátum A felülvizsgálat típusa Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Az állvány telepítésének helye: 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

* Az Infrastrukturális Miniszter 2003. február 6-i rendelete a munkavédelmi és egészségvédelmi előírások ügyében az építési munkák során 127. §.  

1.Állványokat és mozgó munkaállványzatokat erős eső, légköri csapadékok és egyéb tényezők után, amelyek veszélyeztetik a biztonságos munkavégzést valamint 10 napnál hosszabb ideig 

tartó munkaszünetek után minden egyes alkalommal ellenőriznie  kell az építésvezetőnek vagy egy arra felhatalmazott személynek,valamint rendszeresen, nem ritkábban mint havonta 

egyszer.  

2.Az 1 bekezdésben említett ellenőrzés alá eső tevékenységek köre, valamint a gyártó kézikönyvében vagy egy egyedi projektben meghatározottak szerint. 
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9. AZ "EURO+" ÁLLVÁNY SZERELÉSI VÁZLATA" 

A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  FEDETLEN EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ 
24,2 M-ES MAGASSÁGIG. 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Részben nyitott homlokzat 

A kihorgonyzások függőleges 
távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 
távolsága 

Minden egyes mezőnként 

Maximális erő a horgonyban 

 3,4 

 
4,09 

Maximális erő az 
állvanylábban 

Külső 

oszlop 
18,7 

01 Külső 

oszlop 
18,7 

Fedetlen állvány, részben nyitott homlokzat * 
Alapváltozat, konzolok nélkül 
A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m2 

 

A keret egy csövét összekötő 

horgony 

Dupla V horgony 

Két keretcsövet összekötő horgony 

 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

A 

*részben nyitott homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -tól 60% -ig terjedő 

intervallumban található 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 
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- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  HÁLÓVAL 24,4 M-IG FEDETT EURO+ HOMLOKZATI 
ÁLLVÁNYHOZ 

 
- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 1,94 

 
5,37 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
15,5 

02 Külső 
oszlop 

15,5 

Hálóval fedett állvány, zárt homlokzat * 
Alapváltozat konzolok nélkül 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m<t0/>2 

- Dupla V horgony 

 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 
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- Egy keretcsövet összekötő horgony 

A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  HÁLÓVAL 24,4 M-IG NEM FEDETT EURO+ 
HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ 

 
- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 2,56 

 
4,00 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 22,1 

03 Külső 
oszlop 22,1 

Fedetlen állvány, zárt homlokzat * 
Alapváltozat konzolok nélkül 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m<t0/>2 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

  

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 
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A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  HÁLÓVAL 24,4 M-IG NEM FEDETT 
EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ 

 

A homlokzat kitöltésének 
típusa 

Részben nyitott homlokzat 

A kihorgonyzások 
függőleges távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden egyes mezőnként 

Maximális erő a horgonyban 
 

3,72 

 
3,89 

Maximális erő az 
állvanylábban 

Külső 

oszlop 
28,3 

04 Külső 
oszlop 

28,3 

Fedetlen állvány, részben nyitott homlokzat *  
Változat: 0,73m külső konzol az utolsó szinten 

+ 0,36m belső konzol, minden szinten 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m2 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges 
merevítő 

- Függőleges 

merevítő a faltól 

- Vízszintes 
merevítő 

- Egyes korlátok 
 

 

 

*részben nyitott homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -tól 60% -ig terjedő intervallumban található 

- Dupla V horgony 

 

- Függőleges 
merevítő 

merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- - Vízszintes merevítő 

- - Egyes korlátok 
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- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

 



 

 
       

 

A homlokzat kitöltésének 
típusa 

Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások 

függőleges távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden egyes mezőnként 

Maximális erő a horgonyban 

 
3,79 

 
2,55 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 
oszlop 28,6 

05 Külső 
oszlop 28,6 

 

 

 

- Függőleges merevítő a faltól 

- - Vízszintes merevítő 

- - Egyes korlátok 
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A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  HÁLÓVAL 24,4 M-IG NEM FEDETT 
EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ 

 

Fedetlen állvány, részben nyitott homlokzat *  
Változat: 0,73m külső konzol az utolsó szinten 

+ 0,36m belső konzol, minden szinten 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m2 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges 
merevítő 

- Függőleges 

merevítő a faltól 

- Vízszintes 
merevítő 

- Egyes korlátok 
 

- Dupla V horgony 

- Függőleges 
merevítő 

merevítő 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

 



 

 

A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  HÁLÓVAL 34 M-IG NEM FEDETT EURO+ 
HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ 

Homlokzat kitöltésének 
típusa 

Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 

Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 2,8 

 
4,8 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
16,3 

1 Külső 
oszlop 

55,1 

Fedetlen állvány, zárt homlokzat * 
Alapváltozat 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m<t0/>2 

- Dupla V horgony 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- -   Vízszintes merevítő 

- -    Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 



 

 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Részben nyitott homlokzat 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 
 2,8 

 
4,8 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
17,1 

2 Külső 

oszlop 
55,1 

Fedetlen állvány, részben nyitott homlokzat * 
Alapváltozat 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m<t0/>2 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*részben nyitott homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -tól 60% -ig terjedő intervallumban található 
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- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

 



 

 

A homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat 20% 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 2,1 

 
4,7 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
29,4 

3 Külső 
oszlop 

62,4 

Fedetlen állvány, zárt homlokzat * 

Változat: 0,73m külső konzol az utolsó szinten 
+ 0,36m belső konzol, minden szinten 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m2 

 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

- Két keretcsövet összekötő horgony 
 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 
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A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

 



 

 

A homlokzat kitöltésének 
típusa 

Részben nyitott homlokzat 

A kihorgonyzások 

függőleges távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 2,1 

 
4,7 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
30,2 

4 Külső 

oszlop 
62,4 

Fedetlen állvány, zárt homlokzat * 

Változat: 0,73m külső konzol az utolsó szinten 
+ 0,36m belső konzol, minden szinten 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m2 
  

 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

*részben nyitott homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -tól 60% -ig terjedő intervallumban található 

 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 
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- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 



 

   A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  HÁLÓVAL 24,4 M-IG NEM FEDETT EURO+ HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat 20% 

A kihorgonyzások 

függőleges távolsága 4m 

A kihorgonyzások 

vízszintes távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 
 

2,3 

 
4,8 

Maximális erő az 
állvanylábban 

Külső 

oszlop 
25,1 

5 Külső 
oszlop 

49,7 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Részben nyitott homlokzat 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 
2,3 

 4,8 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
25,5 

6 Külső 
oszlop 

49,1 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

Fedetlen állvány, részben nyitott homlokzat * 

Változat: Átjáró keret 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1kN/m2 

Függőleges merevítés két szinten, 2 minden 5 mezőn 
 

* részben nyitott homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -

tól 60% -ig terjedő intervallumban található 

Fedetlen állvány, zárt homlokzat * 

Változat: Átjáró keret 
A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1kN/m2 

Függőleges merevítés két szinten, 2 minden 5 
mezőn 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 



 

 

A homlokzat kitöltésének 
típusa 

Zárt homlokzat 20% 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 
1,9 

 
4,8 

Maximális erő az 
állvanylábban 

Külső 
oszlop 

23,4 

7 Külső 

oszlop 
52,2 

Fedetlen állvány, zárt homlokzat * 

Változat: Kapuátjáró 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m<t0/>2 

 

- Egy keretcsövet összekötő horgony 

- Dupla V horgony 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Részben nyitott homlokzat 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 
1,9 

 4,8 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 
oszlop 

23,4 

8 Külső 
oszlop 

52,1 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

Fedetlen állvány, részben nyitott homlokzat * 

Változat: Kapuátjáró 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m<t0/>2 

*részben nyitott homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -

tól 60% -ig terjedő intervallumban található 

 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 



 

 

A HORGONYVASAK ÉS A MEREVÍTŐK ELRENDEZÉSE  34 M MAGASSÁGIG FEDETT EURO+ 
HOMLOKZATI ÁLLVÁNYHOZ 

 
Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások függőleges 

távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 

távolsága 
Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 
 

3,9 

 
3.0 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 
oszlop 

16,3 

9 Külső 

oszlop 
53,7 

Hálóval fedett állvány, zárt homlokzat* 

Alapváltozat 
A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN/m<t0/>2  

 

A keret egy csövét összekötő 

horgony 

Dupla V horgony 

Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

 

 54 

 
 

 
A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

 



 

 

Homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások függőleges 
távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 
távolsága 

Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 
3,1 

 
3,0 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
29,4 

10 Külső 

oszlop 61,2 

 

Állvány burkolat nélkül, a homlokzat részben nyitott.* 
Változat: 0,73m külső konzol az utolsó szinten 
+ 0,36m külső konzol, belülről, minden szinten 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 
A biztonsági lap terhelése 1 kN/m2 

 
 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

- Két keretcsövet összekötő horgony 

- A keret egy csövét összekötő 
- horgony 

- Dupla V horgony 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 

 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

 



 

   

A homlokzat kitöltésének 

típusa 
Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások 

függőleges távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 
távolsága 

Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 
5,1 

 
3,7 

Maximális erő az 

állvanylábban 

Külső 

oszlop 
25,5 

11 Külső 

oszlop 
32,7 

Hálóval fedett állvány, zárt homlokzat  
Változat: Átjáró keret 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m<t0/>2 

Függőleges merevítő két szinten 2 minden 5 mezőre 

 

A keret egy csövét összekötő 

horgony 

Dupla V horgony 

Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 
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*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 



 

 

A homlokzat kitöltésének 
típusa 

Zárt homlokzat <20% 

A kihorgonyzások 

függőleges távolsága 4m 

A kihorgonyzások vízszintes 
távolsága 

Minden második mezőként 

Maximális erő a horgonyban 

 2,2 

 
3,0 

Maximális erő az 
állvanylábban 

Külső 

oszlop 22,0 

7 Külső 

oszlop 
53,2 

Hálóval fedett állvány, zárt homlokzat* 

Változat: Kapuátjáró 

A munkalap terhelése 2 kN/m2 

A biztonsági lap terhelése 1 kN / m<t0/>2 

 

A keret egy csövét összekötő 

horgony 

Dupla V horgony 

 
Két keretcsövet összekötő horgony 

- Egyes horgony 

- Dupla V horgony 

- Függőleges merevítő 

- Függőleges merevítő a faltól 

- Vízszintes merevítő 

- Egyes korlátok 

*zárt homlokzat, amikor a furatok száma a homlokzat felületének 20% -a alatt van 

 

5x3072mm 5x3072mm 

A 3,07,2,57,2,07 mező tipikus konfigurációja 
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Megjegyzések 
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Megjegyzések 
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