
 

Rusztowanie elewacyjne Euro+ jest 

kompatybilne z popularnymi wyrobami 

innych producentów dostępnych na rynku. 

Dzięki swojej prostej konstrukcji pozwala 

szybko oraz bezpiecznie obstawić obiekty 

przeznaczone do remontu. Szeroki 

asortyment elementów dodatkowych taki jak 

dźwigary kratowe, trawersy , wsporniki, 

różne długości pomostów i wysokości ram 

pozwalają wykonać prace nawet w 

najtrudniejszych warunkach np. budowanie 

przejazdów, przejść dla pieszych, 

zarusztowanie wież kościołów. Niezbędne 

podczas prowadzenia prac tynkarskich, 

dociepleniowych, malarskich lub 

dekarskich.  Jako producent rusztowań, 

prowadzimy sprzedaż kompletnego 

rusztowania pod własną marką, jak również 

dostarczamy komponenty rusztowania jako 

podwykonawca. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wybrane elementy rusztowania ramowego Euro + 

 
Rama stalowa i 
aluminiowa 
wysokość (m): 2,0; 
1,5; 1,0  
szerokość (m): 0,73 
waga (kg): 15,9; 
13,6; 10,1 i 9,7; 8,2; 
6,4 

 
Poręcz podwójna aluminiowa 
długość (m): 3,07, 2,57; 2,07; 1,57 
waga (kg): 
5,8; 5,0; 
4,2; 3,4 

 

 
Rama czołowa stalowa 
i aluminiowa 
wysokość (m): 1,0 
szerokość (m): 0,73 
waga (kg): 13,2; 6,9 

 
Słupek poręczy z 
zabezpieczeniem 
pomostu stalowy i 
aluminiowy 
wysokość (m): 1,0 
szerokość (m): 0,73 
waga (kg): 5,7; 3,3 

 
Słupek poręczy stalowy 
i aluminiowy 
wysokość (m): 1,0 
waga (kg): 4,4; 2,2 

 
Poręcz czołowa 
szerokość (m): 0,73; 
1,09 
waga (kg): 3,7; 4,7 

 
Poręcz pojedyncza 
szerokość (m): 3,07; 2,57; 2,07; 
1,57; 1,09; 0,73 
waga (kg): 5,5; 4,7; 3,8; 3,0; 2,0; 
1,5 

 
Pomost stalowy 
długość (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57; 
1,09, 0,73 
szerokość (m): 0,32 
waga (kg): 17,3; 16,3; 14,3; 11,1; 
8,0; 5,8 

 
Pomost aluminiowo - sklejkowy 
długość (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57 
szerokość (m): 0,61 
waga (kg): 23; 19,5; 17,0; 13,0 
 

 
Pomost aluminiowo – sklejkowy 
przejściowy 
długość (m): 3,07; 2,57 
szerokość (m): 0,61 
waga (kg): 29,5; 26,5 
 
 

 
Schody aluminiowe 
długość (m): 3,07; 2,57 
szerokość (m): 0,61 
waga (kg): 
29,9; 25,1 
 

 
Stężenie ukośne ze złączem 
klinowym 
wysokość (m): 2,0 
szerokość (m): 3,07; 2,57; 2,07 
waga (kg): 8,3; 7,4; 6,6 
 

 
 
 

 
Burta drewniana podłużna i 
poprzeczna 
długość (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57 i 
1,09; 0,73 
grubość (m): 
0,15 
waga (kg): 
7,8; 6,7; 5,4; 
4,2 i 2,7; 1,8 

 
U – rygiel początkowy schodów 
długość (m): 0,73 
waga (kg): 3,0 
 

 
Wspornik z zaciskiem 
szerokość (m): 1,09; 0,73x2; 0,73; 
0,36 
waga (kg): 10,4; 19,5; 6,5; 3,4 
 

 

 

RUSZTOWANIE RAMOWE EURO+ 
 


