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Schemat rusztowania

Rusztowania ramowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Głównie

wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków przez tynkarzy, malarzy, dekarzy itp.

jako rusztowania przyścienne.

Tego typu rusztowanie doskonale nadaje się do prac związanych z wykończeniem fasad domów

jednorodzinnych oraz dużych budynków i obiektów przemysłowych. Możliwość wyboru różnych 

długości podestów roboczych wykonanych z różnych materiałów tj. drewno, stal czy aluminium,

powoduje łatwość montażu tak charakterystyczną dla tego systemu. Ponadto rusztowania są 

bardzo wygodne i łatwe w montażu. W prosty sposób można złożyć i rozłożyć całą konstrukcję, 

ponieważ do łączenia poszczególnych elementów zostały użyte zapadki. Dzięki tego typu 

rozwiązaniom nawet osoby nieposiadające zbyt wielkiego doświadczenia są w stanie poradzić

sobie z montażem.

Charakterystyka rusztowań

podest stalowy lub drewniany

podest komunikacyjny z drabiną

słupek poręczowy

łącznik kotwiący

krawężnik czołowy

złącze krzyżowe

krawężnik wzdłużny

dolne mocowanie stężenia

rama krańcowa

stężenie ukośne

poręcz czołowa

poręcz pojedyncza

podstawka śrubowa

rama stalowa



RAMA PRZEJŚCIOWA NA 4 PODESTY

Rura stalowa Ø 48,3 mm, ocynkowana ogniowo,

szerokie przejście oraz osłona dla pieszych pod
rozbudowanym rusztowaniem.

RAMA PIONOWA USKOKOWA

Rura stalowa  48,3 mm, ocynkowana ogniowo.

Do obudowy występów dachu i przeskoków
w elewacji budynku. 

 

Ø

RAMA PIONOWA WNĘKOWA

Rura stalowa  48,3 mm, ocynkowana ogniowo.

1-podestowa, do zawieszania tylko jednego 
pomostu drewnianego, stalowego lub aluminiowego.

  

Ø

RAMA PIONOWA 

Profil rury  48,3 x 2,7 mm, ocynkowana ogniowo,

z bolcami do zawieszenia pomostów. Otwory
w górnej i dolnej części do zabezpieczenia ramy 
przed wyjęciem z czopów. Samozatrzaskowe
trzpienie do zamocowania poręczy i stężenia.

      

STALOWA

Ø

RAMA PIONOWA STALOWA NA 3 PODESTY

Profil rury  48,3 x 3,2 mm, ocynkowana ogniowo,

z bolcami do zawieszenia 3 pomostów.

 

Ø

Ramy Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

RAMA PIONOWA ALUMINIOWA

Profil rury  48,3 x 4,00 mm

Poza tym wykonanie jak w ramach stalowych.

Ø
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000118,300,742,00

000215,500,741,50

000312,000,741,00

00048,900,740,50

00059,300,742,00

00065,800,741,00

000723,500,742,00

000822,001,102,00

000917,000,412,00

001036,001,502,55
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Podesty
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Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

RAMA PRZEJŚCIOWA NA 5 PODESTÓW

Rura stalowa Ø 48,3 mm, ocynkowana ogniowo, 

szerokie przejście oraz osłona dla pieszych pod 
rozbudowanym rusztowaniem.

PODEST DREWNIANY
Impregnowany z ocynkowanymi okuciami, 
grubość 48 mm, obustronnie przeznaczony 
do użytku. 3-krotnie klejony blokowo.

PODEST STALOWY
Ocynkowany ogniowo, perforowany, antypoślizgowy,
łatwy w składowaniu, z dwoma poprzeczkami.

PODEST ALUMINIOWO-SKLEJKOWY
Z wodoodporną, antypoślizgową
płytą fornirową. Typ BFU-100 G-12

PODEST ALUMINIOWY
Z antypoślizgową nawierzchnią aluminiową. 
Odporny na warunki atmosferyczne, 
lekki i wytrzymały.

PODEST WYPEŁNIENIA KONSOLI
Pokrycie szpar pomiędzy pomostem,
a konsolą 0,64 m i 0,74 m.

001139,201,802,55

00123,000,320,74

00134,000,321,10

001410,500,321,50

001514,000,322,00

001617,500,322,50

001721,000,323,00

00185,700,320,74

00197,600,321,10

002010,200,321,50

002113,400,322,00

002216,500,322,50

002319,300,323,00

002418,000,642,50

002522,000,643,00

002618,500,642,50

002722,500,643,00

002816,700,302,50

002920,300,303,00
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Zakończenie rusztowania

SŁUPEK PORĘCZOWY Z ZABEZPIECZENIEM

Rura stalowa Ø 48,3 mm , do 

zamocowania poręczy i zabezpieczenia pomostu na 
najwyższym poziomie rusztowania.

, ocynkowana ogniowo

SŁUPEK PORĘCZOWY

Rura stalowa Ø 48,3 mm, ocynkowana ogniowo, 

z krótkim zabezpieczeniem pomostu 
i trzpieniem belki.

SŁUPEK PORĘCZOWY Z ZABEZPIECZENIEM

Rura stalowa Ø 48,3 mm

do zabezpieczenia pomostu na najwyższym
poziomie przymocowania bocznej kraty ochronnej.
Również do mocowania siatek ochronnych
w połączeniu z poręczą. Szczególnie nadaje się
do wznoszenia ochronnych
i dachowo ochronnych rusztowań.

, ocynkowana ogniowo, 

SŁUPEK PORĘCZOWY

Rura stalowa  48,3 mm, ocynkowana ogniowo, 

z krótkim zabezpieczeniem pomostu
i trzpieniem belki.

Ø
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Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

Poszerzanie rusztowań
Długość

[m]
Szerokość

[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

KONSOLA 0,74
Stal ocynkowana ogniowo, jest używana 
do wypełnienia uskoków każdorazowo o jedną 
szerokość ramy pionowej. W przeciwieństwie 
do konsoli 0,64 uskok jest możliwy nie tylko na 
wysokości pomostu, lecz w każdej dowolnej 
wysokości. Do poszerzania rusztowania o dwa 
podesty i do budowy ochronnych rusztowań.

RAMA KRAŃCOWA GÓRNA

Rura stalowa  48,3 mm, ocynkowana 

ogniowo, podwójna osłona stron czołowych
i zabezpieczenie pomostu na najwyższym 
poziomie rusztowania.

Ø

00303,500,151,00

00318,000,152,00

00325,400,741,00

00339,900,742,00

003413,800,741,00

003510,300,740,92



KONSOLA 0,64
Stal ocynkowana ogniowo z przyspawanym
półzłączem. Do poszerzania rusztowania 
wewnątrz lub zewnątrz o dwa podesty,
jak również do przedłużania stron czołowych.

KONSOLA 0,32
Stal ocynkowana ogniowo z przyspawanym
półzłączem.
Do poszerzania rusztowania wewnątrz lub 
zewnątrz pomostem o szerokości 0,32 m,
z łącznikiem rury do zamocowania
pojedynczych podpór poręczy.

KONSOLA 0,32 BEZ TRZPIENIA
Stal ocynkowana ogniowo z przyspawanym 
półzłączem. Do poszerzania rusztowania 
pomostem o szerokości 0,32 m, bez łącznika
rury do zamocowania pojedynczych
podpór poręczy.
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WYSIĘGNIK DASZKU OCHRONNEGO
Stal ocynkowana ogniowo. Używa
się do budowy daszku ochronnego
w połączeniu z konsolą 64 lub 96 
razem z zabezpieczeniem pomostu.

ZABEZPIECZENIE PODESTÓW DASZKA
Stal ocynkowana ogniowo, pasuje
do wysięgnika daszku ochronnego.

6

Usztywnienie pionowe Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

DOLNE MOCOWANIE STĘŻENIA
Do mocowania stężenia w dolnej 
części rusztowania.

00368,300,640,83

00375,200,320,58

00383,500,320,39

00393,500,400,62

00402,900,820,66

00410,400,050,08
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BELKA STARTOWA
Stal ocynkowana ogniowo, do zamocowania 
pomostów albo schodów aluminiowych
w najniższej części rusztowania. 

PODSTAWKA STALOWA REGULOWANA
Stal ocynkowana ogniowo, z nakrętką,
szybkobieżnym gwintem i blokadą przeciwko
wykręcaniu się nakrętki.
Płyta podstawy 150 x 150 mm

STĘŻENIE UKOŚNE

Rura stalowa Ø 48,3 mm

ogniowo, do zawieszenia na zewnętrznej stronie
rusztowania. Montaż następuje poprzez górny
trzpień na ramie pionowej. Przez układ stężenia
mamy gwarancję pionowego ustawienia 
rusztowania. Z tego powodu przy następnych 
poziomach nie jest wymagane dalsze
nastawienie pionu.

, ocynkowana 

PORĘCZ WEWNĘTRZNA DO SCHODNI
Wykonana z aluminium, zabezpiecza część
wewnętrzną schodni.

Przełazy rusztowaniowe Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.
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TRAWERS
Stal ocynkowana ogniowo, z dwoma
przyspawanymi złączami dającymi możliwość 
zmiany wysokości zamocowania 2 lub 3 pomostów.

PORĘCZ ZEWNĘTRZNA DO SCHODNI
Wykonana z aluminium, zabezpiecza część
zewnętrzną schodni.

00427,50do pola 1,50m2,56

00438,50do pola 2,00m2,88

00449,00do pola 2,50m3,26

004510,20do pola 3,00m3,66

00463,700,740,10

00474,000,740,10

00483,600,150,60

00494,200,150,80

00504,50do pola 2,50m2,25

00515,00do pola 3,00m2,65

00525,50do pola 2,503,45

00536,00do pola 3,004,14



Osłony boczne

KRAWĘŻNIK CZOŁOWY
Drewniany, impregnowany z ocynkowanymi 
okuciami. Uzupełnia osłonę boczną rusztowania. 

KRAWĘŻNIK WZDŁUŻNY
Drewniany, impregnowany z ocynkowanymi 
okuciami. Uzupełnia osłonę wzdłuż pomostu. 

PORĘCZ POJEDYNCZA
Rura stalowa, ocynkowana ogniowo
na końcach zaciskana z otworem.
Czasooszczędne zawieszenie na 
samozatrzaskowych trzpieniach,
niewymagające narzędzia do montażu.

PORĘCZ CZOŁOWA
Stal ocynkowana ogniowo.
Do zamknięcia stron czołowych.
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Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.
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PODEST KOMUNIKACYJNY
ALUMINIOWO-SKLEJKOWY Z DRABINĄ

Z wodoodporną, antypoślizgową
płytą fornirową. Typ BFU-100 G-12
oraz wbudowaną drabiną aluminiową.

SCHODNIA ALUMINIOWA
Dla segmentów o wysokości 2,00 m.
Wygodna możliwość wchodzenia z zewnątrz przy
intensywnym uczęszczaniu rusztowania
i przy transportowaniu niewygodnych materiałów.

005427,00 0,64m2,50

005532,00 0,64m3,00

005621,000,642,50

005722,000,643,00

00582,000,150,74

00592,000,150,74

00602,300,151,10

00613,000,151,50

00624,300,152,00

00635,600,152,50

00646,800,153,00

00661,900,041,10

00651,300,040,74

00672,700,041,50

00694,200,042,50

00683,400,042,00

00705,000,043,00

00713,000,740,49

00724,501,100,49



Kotwienie

ZŁĄCZE PORĘCZOWE
Stal kuta, ocynkowana ogniowo, z nakrętką 
22 mm, do mocowania dodatkowych
poręczy wzdłużnych.

ZŁĄCZE STAŁE
Stal, kuta, ocynkowana ogniowo, do
prostokątnego łączenia rur rusztowania.
Z nakrętkami 22 mm.
Dopuszczalne jako złącze pojedyncze
dla obciążenia 9 kN (900 kg) lub jako
złącze podwójne dla 15 kN (1500 kg).
Moment przyciągania nakrętek 50 Nm.
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Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

9

Dźwigary kratowe

DŹWIGAR STALOWY

Rura stalowa Ø 48,3 mm

wysokość 450 mm, udźwig w zależności od 
rozpiętości.

, ocynkowana ogniowo,

DŹWIGAR ALUMINIOWY

Rura aluminiowa Ø 48,3 mm,

udźwig w zależności od rozpiętości.

 wysokość 450 mm,

DŹWIGAR STALOWY ZE SWORZNIEM

Rura stalowa Ø 48,3 mm

ze sworzniem do rozbudowy w pionie oraz 
przyspawanymi półzłączami do zamocowania.
Wysokość 450 mm, udźwig w zależności od 
rozpiętości.

, ocynkowana ogniowo,

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.

ZŁĄCZE DYSTANSOWE

Rura stalowa  48,3 mm z dwoma

przyspawanymi złączami, ocynkowane. 
Do przyłączenia np. rusztowania fasadowego 
i komunikacji schodowej.

Ø

007351,80 0,45m5,20

007461,50 0,45m6,20

007521,00 0,45m5,20

007625,00 0,45m6,20

007752,00 0,72m5,00

007862,00 0,72m6,00

00780,80 0,10m0,12

00781,10 0,10m0,12

00782,00 0,10m0,25
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SIATKA OCHRONNA
Zapewnia ochronę na całej 
powierzchni rusztowania.

WYSIĘGNIK OBROTOWY Z LINĄ
Stal ocynkowana ogniowo, z bloczkiem do
zawieszenia liny oraz liną o dł. 20 m. 
Służy do transportu pionowego towaru.

KLUCZ MONTERSKI
Z grzechotką, rozmiar klucza 19/22
Służy do montażu i demontażu rusztowania.

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr
kat.Akcesoria

ZŁĄCZE OBROTOWE
Stal, kuta, ocynkowana ogniowo,
do łączenia rur rusztowania pod dowolnym
kątem. Z nakrętkami 22 mm. 
Dopuszczalne obciążenie 6 kN (600 kg).
Moment przyciągania nakrętek 50 Nm.

ŁĄCZNIK KOTWIĄCY

Rura stalowa Ø 48,3 mm

Krótkie uchwyty rusztowania są umocowane
za pomocą jednego złącza,
długie- za pomocą dwóch złączy normalnych.

, ocynkowana ogniowo.

WKRĘT OCZKOWY
Ocynkowany, do zakotwienia rusztowania.

00791,30 0,10m0,15

00802,00 0,48m0,60

00813,30 0,48m1,00

00824,00 0,48m1,20

00830,30 0,04m0,30

00840,302,50m10,00

00850,40 3,00m10,00

008610,00 0,70m0,80

00870,40 0,04m0,30
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ART-BAU s.c.

ul. Wodna 2, 47-300 Krapkowice

tel. 48 512 801 214

NIP: 1990111471

e-mail:   

 

biuro@art-bau.com.pl
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rusztowania

Nr kont bankowych ING Bank Śląski

Konto PLN: 36 1050 1487 1000 0091 4556 1768

Kod SWIFT: INGBPLPW

Konto EUR: PL 76 1050 1487 1000 0091 4556 3376
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