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Şantiyelerin fotoğraflarını doğal hallerinde çekiyoruz.
Dolayısı ile bu katalogda sunulan fotoğraflar teknik
olarak kalıpların montaj, kullanım ve güvenlik gereksinimlerini karşılayamayabilir.

We take photos of construction sites in their natural
state. That is why photos presented in this catalogue
may not meet technical requirements as to formwork
assembling, operation and safety.

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesinden dolayı
katalogda sunulan bazı çizimler, fotoğraflar ve teknik
özellikler gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir.

As a result of regular modernization of formwork
products some pictures, photos and characteristics
presented in the catalogue may have differences with
real products.

Bu katalog ticari amaçlarla düzenlenmiş olup kalıp
montajı ve ekipmanların kullanımı ile ilgili bir 'kurulum kılavuzu' olarak kullanılmamalıdır. Herhangi bir
teknik dokümanı temin edebilmek için ROBUD Group
uzmanlarına başvurunuz.
ROBUD ® tescilli bir markadır.
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The catalogue is made for commercial purposes and
is not supposed to be used as a manual for formwork
assembly and equipment handling. You can refer to
ROBUD Group specialists for any technical documents.
ROBUD ® is a registered trademark.
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ROBUD – müşteri beklentilerinin karşılanması

16 YILLIK DENEYİM!
16 YEARS OF EXPERIENCE!

Teknik mükemmellik ve kalite; bu bizim hayat tarzımız.

ROBUD GROUP

Technical perfection and quality is the way of life for us.

ROBUD Group

Gründer des Unternehmens
Founders of the Company

2000 – 2004
• Yerinde döküm yapı inşaasında
ilk adımlar. Avrupadaki kalıp
üreticileri ile iş birliği. Modüler
kalıp operasyonel özelliklerinin ve
üretiminin incelenmesi.
• Kalıpların nasıl geliştirileceğinin
fikrinin oluşturulması ve üretime
başlangıç. Geleceğin ROBUD
ekibinin kurulması.

• First steps in cast-in-place construction. Cooperation
with
European formwork producers.
Studying of modular formwork
operation peculiarities and manufacture.
• Getting idea of formwork
improvement and of starting of
own production. Formation of
future ROBUD team.

2005

N. Kelberg

V. Maul

• Farklı bölgelerdeki projelerde
ROBUD markası altında tırmanır
kalıp sisteminin ilk defa denenmesi
ve geliştirilmesi.
• robud.info web sitesinin oluşturulması.
• Rusya Federasyonu'nda şube açılışı.

• The first developments and experimental supplies of vertical formwork
under ROBUD brand to construction
sites at different regions
• Creation of robud.info web site
• Foundation of the company
at Russian Federation

2006
• Her türlü talebi karşılayabilecek
yeni bir konseptin geliştirilmesi ve
uygulamaya başlanması: “ekonomik
üniversal kalıp“ tedariği.
• Üretimde Avrupa'dan temin edilen
çelik profillerin kullanılması.

• Appearing and development of new
concept: «Available universal formwork» for construction objects of any
demands
• Starting to use steel profiles at
formwork production

2007

2008

• Modern ROBUD STELDECK
döşeme kalıp sisteminin üretimine
başlanması.

• Kalıp üretimi ve satışların %200
arttırılması.

• Start of modern ROBUD
STELDECK slab formwork system
production

• Increasing of formwork production and sales volumes at 200%

2009
• Kriz döneminde piyasa
koşullarına ayak uydurma - yeni
bir hizmetin başlangıcı:
“Kullanılmış kalıpların geri alımı“
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• Adaptation to work in crisis conditions – implementation of new
service: «Repurchase of used
formwork»

ROBUD – meets the client’s expectations

2010
• İki yüksek teknolojili sistemin
tasarlanması ve üretimi: dairesel
kalıp ROBUD RAMFLEX ve tırmanır
kalıp ROBUD VERTIKAL

• Design and development of production of two high-tech systems:
ROBUD RAMFLEX curved formwork
and ROBUD VERTICAL climbing
formwork.

2011
• ROBUD kalıplarının EURO-2012
futbol şampiyonası için inşa
edilen yapılarda kullanılması.
• Distribütör ağının ve dış
pazarlardaki satışların
geliştirilmesi: Rusya
Federasyonunun güneyi ve Afrika
kıtası.

• Supply of ROBUD formwork to
the biggest construction objects of
EURO-2012 Football Championship
• Expansion of dealer network and
external sales markets: South of
Russian Federation and African
continent.

2016
• Yeni pazarların geliştirilmesi: Bulgaristan, Türkiye.
• Yeni kalıp sistemlerinin üretilmesi: kolonlar için SOLO
kalıp sistemi, tek yüz perde sistemi için destekleyici çerçeve CF-400; döşeme kalıbı için D30 ECO, D35 ECO teleksopik direkleri.
• BAUMA-2016'da ürünlerimizin sergilenmesi.
• Opening of new markets: Bulgaria, Turkey.
• Production of new formwork systems:
SOLO formwork for columns,
supporting frames CF-400 for one-sided wall formwork;
telescopic props D30 ECO, D35 ECO for floor slabs.
• Exhibiting at BAUMA-2016 Munich, Germany

2012
• ROBUD STAYER iç köşe söküm
bloklarının ve üniversal kalıp
elemanlarının modernizasyonu ve
geliştirilmesi.
• Rusya Federasyonunun kuzey
batısı, Beyaz Rusya ve Kazakistan
Cumhuriyetin'nde yeni pazarların
oluşturulması.

• Implementation of the newest
developments and modernization
of universal elements and ROBUD
STAYER stripping corners
• Developing of sales markets in
Belarus Republic, the north-western part of Russian Federation, and
Kazahstan Republic.

2013 - 2014
• Kazakistan Cumhuriyetinde şube
açılışı. Güney Kore'nin önde gelen
inşaat şirketiyle işbirliğinin
başlangıcı.
• Orta Doğu pazarına ilk satışın
gerçekleşmesi.

• Establishment of the company at
Kazahstan Republic. Beginning of
cooperation with a big South
Korean construction corporation.
• The first formwork supplies to the
markets of Middle East countries.

BAUMA - 2016

2015
• Tırmanır kalıp sistemi için süper
dayanıklı aksesuarların
modernizasyonu ve üretimi.

• Modernization and launch of production of super-durable accessories
for vertical formwork systems.
- First formwork supplies to the
Middle East markets.
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ROBUD – müşteri beklentilerinin karşılanması

ÜRETİM
PRODUCTION

Biz kullanım sırasında yüksek mukavemeti, hafifliği, kullanım kolaylığını ve pratikliği
bir araya getiren kalıp sistemleri üretiyoruz.
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Kalıp sistemlerinin üretimi için modern üretim
tesislerine ve tecrübeli çalışanlara sahibiz.

For production of formwork systems we have modern
production facilities and highly qualified personnel.

Her çelik profil lotunun çeliğin sınıfını, üretim tarihini
ve seri numarasını gösteren Avrupa Birliği menşei
etiketi vardır. Dünyanın her yerindeki büyük inşaat
projelerine en kısa zamanda ürün tedarik edebilmek
için yeterli miktarda ürün ve yedek parçaları ROBUD
depolarında her zaman hazır bulundurulur.

Each pack of profiles has a label, confirming European
origin, with designation of steel grade, manufacturing
date and batch number. In order to supply formwork
to the biggest construction projects in any part of the
world in the shortest terms, required amount of
materials and parts are always kept at ROBUD
GROUP warehouses.

ROBUD – meets the client’s expectations

Made in Germany & Ukraine

Çerçeve ve bağlama profilleri Almanya'da üretilen
özel çeliklerden imal edilmiştir. Profiller, Ukrayna'da
panel kalıpları oluşturacak şekilde kesilir, kaynaklanır,
daha karışık imalatlar sonlandırılır, temizlenir ve
sıcak daldırma galvaniz işlemi tamamlanır.

Frame and anchor profiles are made of special steel
in Germany. The profiles are then welded into formwork frame elements, undergo cleaning, complex
preparation and hot-dip galvanization in Ukraine.
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ROBUD – müşteri beklentilerinin karşılanması

HİZMET
SERVICE

Ürünlerimizi satış sonrası uzun bir süre takip ediyoruz.
Teknik desteğimiz sayesinde tecrübesi olmayan
müşterilerimizin dahi 'yerinde döküm' prensiplerini
kolaylıkla anlayıp uygulamalarını sağlıyoruz.

TEKNİK ARAŞTIRMA
TECHNICAL INQUIRY
ROBUD Group teknik uzmanları çizimleri analiz
ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun kalıp
grubunu seçmelerini ve teknik gereklilikleri yerine
getirmelerini sağlarlar.
ROBUD Group specialists analyze the drawings and
formulate the technical task for the most appropriate
formwork set for the client’s job site.

KALIP PLANLAMASI
FORMWORK PLANNING
ROBUD Group mühendisleri beton döküm programına
göre gereken kalıp takım sayısını planlar. Kalıp takım
sayısının planlanması, farklı alanlardaki kalıp
elemanlarının tüm yapı içinde eşit bir şekilde
kullanılmasını gözeterek kalıp projesinin ve döküm
programının çıkarılmasını kapsar.
According to technical inquiry, reservoir engineer of
ROBUD Group select and plan the necessary formwork
set corresponding to the concreting schedule. Formwork
planning includes projecting of the schemes of formwork elements positioning on different monolith sectors, in order to reach the uniform using of all the
formwork parts within the whole construction period
of the project.
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We follow up our products during a long period of
time. Thanks to such technical support even clients
having little experience quickly master rudiments of
cast-in-place construction.

ROBUD – meets the client’s expectations

TEKLİF HAZIRLAMA
QUOTATION
Müşterilerimize anlaşılan kalıplar üzerinden fiyat
teklifimiz sunulur. Gerekiyorsa, yerinde dökümü teknik
açıdan zor olan kısımların tasarımı için yetkili mercilere
danışılır.
The client gets commercial quotation for formwork set
to be agreed and specified. For designing of technically
difficult cast-in-place sections additional consultations
are carried out.

DANIŞMANLIK VE
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
CONSULTATIONS AND CONTRACT
SUPERVISION
Kalıplar müşterilerimize teslim edildikten sonra
şirket uzmanları telefonla, yazılı biçimde veya gerekli görüldüğü takdirde mesafeye bakılmaksızın
şantiyeyi ziyaret etmek suretiyle gerekli proje
desteğini sağlar.
After formwork supply to the client, specialists of the
company ensure the project support – by phone, in
black and white and in case of need by visiting construction site irrespective of distance.

TEKNİK DESTEK
TECHNICAL SUPPORT
Müşterilerimizin yerinde döküm işlerinde hacmi ve
hızı artırmaya veya yapı projesini değiştirmeye karar
vermesi ihtimaline karşılık daha önceden temin edilen
kalıplara ait veriler saklanır. Bu sayede güncel işe ait
yeni bir plan kolaylıkla oluşturulabilir.
If the customer decided to increase volumes and
speed of cast-in-place works, or changed construction
project, we always keep data regarding the previously
supplied formwork. Based on this we will provide new
planning, taking into account present formwork.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

GÜNCEL PROJELER
WIDESCALE PROJECTS
«Highvill Park» apartman kompleksi, Astana, Kazakistan
Appartment complex «Highvill park», Astana, Kazahstan Republic

En büyük projelerde bize güveniliyor – müşterilerimiz için daima
mükemmel ekipman ve teknik destek sağlıyoruz.
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ROBUD - formwork for successful projects

The biggest projects are trusted to us – we provide a perfect work
of equipment and technical support for our clients.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

GÜNCEL PROJELER
WIDESCALE PROJECTS
«Highvill Park» apartman kompleksi, Astana, Kazakistan
Appartment complex «Highvill park», Astana, Kazahstan Republic

En büyük projelerde bize güveniliyor – müşterilerimiz için daima
mükemmel ekipman ve teknik destek sağlıyoruz.
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ROBUD - formwork for successful projects

The biggest projects are trusted to us – we provide a perfect work
of equipment and technical support for a Client.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

GÜNCEL PROJELER
WIDESCALE PROJECTS
NSC Olimpiyat Stadyumu, Kiev, Ukrayna
NSC Olimiysky, Kyiv, Ukraine

NSC Olimpiyat Stadyumu'nun yeniden inşası, Kiev

16

Kyiv, reconstruction of NSC Olimiysky

ROBUD - formwork for successful projects

Stadyumun yeniden inşası esnasında karmaşık duvar
konfigrasyonuna sahip ve değişken yükseklikteki
alanların beton dökümü için STAYER kalıpları
kullanılmıştır.

During the stadium reconstruction STAYER formwork
has been used for concreting of additional
underground spaces having complicated walls
configuration and variable heights.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

GÜNCEL PROJELER
WIDESCALE PROJECTS
HILTON Hotel, Kiev, Ukrayna
HILTON Hotel, Kyiv, Ukraine
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ROBUD - formwork for successful projects

Çok büyük beton perdeler ve kolonların yer aldığı bu
projede tipik yerinde döküm perde/kolonlardan farklı
uygulamalar yapılmıştır. Kalıplar hem beton
basıncından hem de kurulum-söküm işlemlerinden
dolayı ağır yüklere maruz kalmıştır. Kalıplarımız bu
projede de sorunsuzca kullanılmıştır.

Project with massive concrete walls and columns.
Typical cast-in-place constructions are practically
absent. Formwork had been subjected to high load
because of not only concrete pressure, but also constant reassembling. The test was passed successfully.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

GÜNCEL PROJELER
WIDESCALE PROJECTS
Boryspol Uluslararası Havaalanı, F Terminali, Kiev, Ukrayna
Boryspol International Airport, F-terminal, Kyiv, Ukraine

Temeli ve toprağı sağlamlaştırmak amacıyla ankraj
sistemlerinin sağlanması.

20

Supply of anchor systems for the project in order to
strengthen foundations and soils.

ROBUD - formwork for successful projects

Çimento Fabrikası, Uglegorsk, Rostov Bölgesi, Rusya
Shopping Mall, Armavir, Krasnodar region, Russia

Projelerin karmaşık yapısı ROBUD STAYER Universal
kalıplarının kullanılmasına herhangi bir engel teşkil
etmez.
Diversity of construction projects does not limit the
application of ROBUD STAYER universal formwork
system.

Standart ROBUD STAYER panelleri ile (120x300 cm)
farklı kesitlerdeki 6 m'lik kolonlar rahatlıkla dökülebilmiştir. Bu projede, bu şekilde 900 kolon dökülmesi
gerekiyordu.

Standard ROBUD STAYER panels (120-300 cm) were
adjusted into multifunctional ones for pouring of 6
m. high variable section columns. 900 of such columns should be concreted according to the project.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Çimento Fabrikası, Uglegorsk, Rostov Bölgesi, Rusya
Cement plant, Uglegorsk, Rostov region, Russia

Gözetim ve denetim - ROBUD hizmetlerinin en önemli
parçasıdır.
Teknik uzmanlarımız süpervizyon hizmeti verirler,
RAMFLEX elemanlarının eğri yarıçaplarını şantiyede
bizzat ayarlarlar.
Supervision – is a mandatory part of ROBUD service.
Technical specialists provide consultations and adjust
the radius of the curvature of RAMFLEX element
directly on the building site.
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ROBUD - formwork for successful projects

Beton monolitik tüp ROBUD VERTICAL tırmanır sistem
ve ROBUD RAMFLEX dairesel kalıp sistemi kullanılarak
yapılmıştır. Kalıp, zemin seviyesine indirme
zorunluluğu olmadan adım adım kurularak yükselir.
Monolithic tube was made of concrete with the help
of ROBUD VERTICAL climbing system and ROBUD
RAMLEX circular formwork system. The formwork was
erected step-by-step to the next grade without lowering to the ground.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Su Yapıları, Atyrau, Kazakistan
Retaining Structures, Atyrau, Republic of Kazakhstan

RAMFLEX kalıpları her eğrisel çap için panel
eğimlerine göre ayarlanabilen şablonlarla desteklenir.
Fiziksel olarak eğrisel duvarların kalıplanması
esnasında çok sayıda boşluk oluşur. Bu sebeple
üniversal ve çok amaçlı ZRK kamalı kelepçe sistemin
vazgeçilmez bir parçasıdır.
For each bending radius RAMFLEX formwork is completed with patterns for adjustment of panels curve.
As a rule during formwork formation of radial walls
there exist a big number of gaps, therefore universal
multifunctional coupler ZRK is indispensable in current system.
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ROBUD - formwork for successful projects

Nükleer Tedavi Merkezi, Kiev, Ukrayna
Nuclear medicine center, Kyiv, Ukraine

Benzeri olmayan radyoaktif ışıma olacak bir yapının
inşası; projede kalınlığı 2,7 metre, yüksekliği ise 6,0
metreye kadar çıkan yerinde döküm perde duvarları
bulunur. Projede STAYER kalıpları kullanılmıştır.

Construction of the unique object, connected with
radioactive rays. Thickness of cast-in-place walls is up
to 2.7 m, height is up to 6.0 m. STAYER formwork has
been applied.

Bu sistem, genel kullanımı, dayanım gücü ve
elemanların yapısal sağlamlığı sayesinde her türlü
inşaat projesine kolaylıkla adapte edilebilir. Her
inşaat şirketi farklı yerinde döküm yapılarla karşılaşır.
ROBUD STAYER kalıpları hem zeminler hem de farklı
yükseklikteki duvarlar için kolaylıkla kullanılabilir (6
metre ve daha fazla).

This system is easily adaptable to any construction
projects thanks to high universality, resistance power
and constructive lightness of the elements. Every
construction company has situation when it needs to
erect different cast-in-place constructions. ROBUD
STAYER formwork easily transforms from foundation
to walls of different heights (up to 6 m and higher).

Hemen hemen her panelden farklı enkesitte kolonlar,
enine kirişler ve yerleşik kolonlu diyaframlar
oluşturmak mümkündür.

Practically from any panel it is possible to set
columns of variable cross-section, cross-beams,
diaphragms with built-in columns.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Çok Katlı Ticaret ve Ofis Merkezi, Krasnoyarsk, Rusya
High-rise trade and office center, Krasnoyarsk, Russia

Kolonların beton dökümü -25°C'nin altında yapılmıştır.
Bu derece soğuk havalarda döküm yaparken beton
ısısının düzgün bir şekilde dağılması sağlanamayabilir.
STAYER üniversal elemanlarının tasarımı metaller ve
beton arasındaki teması (termal köprüleri) en aza
indirir. Bu sayede lokal olarak beton donmasının
önüne geçilir.

Concreting for columns had been done under the
temperature below 25 degrees. Warm-up of concrete
under such temperatures does not always ensure
even warmth distribution. Design of STAYER universal
elements reduces contact between metal and concrete (so called thermal bridges) to the minimum.
Thanks to this it was possible to avoid local concrete
freeze-up even under such low temperatures.
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ROBUD - formwork for successful projects

Kiev, Poznyaki bölgesi, yüksek katlı bina inşaatı
Kiev, Poznyaki distr., construction of high-rise buildings

Ürdün sorumlusu ROBUD kalıplarının şantiyede
kullanılmasıyla ilgili deneyimlerini paylaşıyor.

Sharing experiences with representative from Jordan
on job sites using ROBUD formwork.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Çok Katlı Yapılar ve Villalar, Afrika
High-rise buildings and villas, Africa

Sevgili arkadaşlar,
ROBUD kalıplarını seçerek beton endüstrisindeki en
yüksek kalitedeki ürünlere en yüksek verim ve en iyi
fiyat ile sahip olmuş bulunmaktasınız.
Yüklenici şirketlere çok uzun bir zamandır performans
ve hizmeti en yüksek seviyede yaşatan bu ürünleri
sunmaktan gurur duyuyoruz.
İnşaat sektöründe kalıplara olan ihtiyaç günden güne
artmaktadır. Sektörde fark yaratmak isteyen yüklenici
firmalar kalıplarının performansına sonuna kadar
güvenmelidir.
Dr. Beli Biyen

Dear friends,
By choosing ROBUD formwork, you choose the best
quality, because nothing in concrete industry can do
the work more effectively and offer better value-price
proposal.
We are proud to offer to contractors the system that
has unparalleled performance and serves for a very
long time.
The formwork is a product that is more and more
required in the construction field, and to be
competitive
the contractors must rely on the performance of
their equipment.
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Perde duvarı ve kolon panelleri arasındaki fark yok
denecek kadar azdır; tüm paneller farklı koşullarda
çok çeşitli amaçlar için kullanılmaya hazırdır. Perde
duvarları, kolonlar ve monolitik enine bağlantıların
beton dökümü ROBUD panelleri ile şantiyede yapılır.

The difference between wall panels and panels for
columns is almost absent – all the panels are potentially multipurpose. The walls, columns and monolithic crossbars were concreting with universal
ROBUD panels on this construction site.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Yeraltı Otoparkı, Artema Caddesi, Kiev, Ukrayna
Underground parking, Artema str., Kyiv, Ukraine

STAYER kalıplarının şehir merkezinde etrafı çevrilmiş
alanda kullanımı.
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Using of STAYER formwork in confined spaces of the
project in the center of the city.

ROBUD - formwork for successful projects

Ofis Merkezi, Raisy Okipnoy Caddesi, Kiev, Ukrayna
Office Center, Raisy Okipnoy str., Kyiv, Ukraine

Yapıların zemin yükseklikleri 3 ila 4 metre arasında
değişir. Kalıp üst yapısı 75 cm yüksekliğindeki
üniversal uzatma panelleri ve özel uzatma konsollarına
vidalanmış plywood paneller ile oluşturulmuştur.
Floor height of the object is variable – from 3 to 4
meters. Formwork superstructure was made with universal stacking panels, 75 cm high, and also with
plywood, with help of special stacking brackets.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Yeraltı Otoparkı, Krasnodar, Rusya
Underground parking, Krasnodar, Russia

Duvar yüksekliği 4,0 metre, kalınlığı 1,0 metredir.
Beton dökümü esnasında birden fazla beton pompası
kullanılmıştır. STAYER kalıplarının dayanımı sayesinde
yerinde döküm yapılan işler hızla gerçekleştirilir.

The wall height is 4.0 meters, thickness is 1.0 meter.
Concreting has been executed with several concrete
pumps. Strength of STAYER formwork allowed to
carry out cast-in-place works with high speed.

Rektifiye edilmiş kalıpların görünümü.
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Formwork after overhaul.

ROBUD - formwork for successful projects

Yeraltı Otoparkı, Krasnodar, Rusya
Underground parking, Krasnodar, Russia

Panellerin ana parçalarının hafifliği sayesinde
STAYER sistemlerinin elle kurulumu ve montajı
mümkündür.
Taking into account light weight of the main part of
panels, it is possible to assemble and mount STAYER
systems manually.

STAYER sistem panelleri kolaylıkla düşeyde ve
yatayda kullanılabilir.

STAYER system panels are easily used vertically and
horizontally.
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ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Alışveriş Merkezi, Tychiny Caddesi, Kiev, Ukrayna
Shopping Mall, Tychiny str., Kyiv, Ukraine

Monolitik duvarların, kolonların, farklı yüksekliklerdeki çekirdek yapıların ve enine bağlantıların beton
dökümü yalnızca ROBUD STAYER kullanılarak
yapılmıştır.
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Monolithic walls, columns, variable height stiffening
cores and the crossbars were concreting with ROBUD
STAYER system only.

ROBUD - formwork for successful projects

Her şantiye alanı için en önemli öge iş güvenliğidir.
Bu sebeple döşeme betonunun dökümü bittiğinde
koruyucu korkuluk kurulması gereklidir. ROBUD
uzmanları aralara konulan paneller de montajlanmış
şekilde korkuluk direkleri kullanılmasını önerir (ürün
kodu 020147). Korkuluk direkleri kelepçeler
yardımıyla zemin döşemesine sabitlenir. Korkuluk
direkleri 10 ila 60 cm kalınlığındaki döşemelerde
kullanılabilir.
An important moment at any construction site is
safety. When concreting of the slab finished it is
necessary to set protective fencing. ROBUD experts
suggest to apply newels (art. 020147), with mounted
connecting boards. Newel is screwed to floor slab
with screw clamp. Newels are used with slab having
thickness 10-60 cm.
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ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ YAPILAR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL OBJECTS
Bulgaristan, Sofya
Bulgaria, Sofia

Bulgaristan'daki Amerikan Üniversitesi'nin spor merkezinin temel betonunun dökümü.
Construction of sports ground of American University in Bulgaria.
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Kolon ve duvar köşelerindeki pahlar PVC profiller ile
oluşturulur

Chamfer on corners and columns is formed
with PVC chamfer
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı
DEPREM BÖLGESİNE YÜKSEK KATLI BİNA ( RICHTER ÖLÇEĞİNDE 9'A KADAR )
HIGH - RISE APARTMENT BUILDINGS IN SEISMIC AREA ( UP TO 9 ON THE RICHTER SCALE )
Monolitik Betonarme Toplu Konut Yapıları, Irkutsk, Rusya
Monolithic apartment houses of reinforced concrete, Irkutsk, Russia

Sismik aktivitesi yüksek olan bölgelerde beton
duvarlar tüm döşeme yükünü alır. Yerleşik kolonlar
burada da mevcuttur. Duvar konfigürasyonunun
karmaşık ve asimetrik olduğu yerlerde döşemenin tek
bir kademe olarak dökülmesi pek uygun olmayabilir
ve pahalıya mal olabilir. STAYER kalıp sistemlerinin
genel kullanıma uygunluğu, kaliteli bağlantıları ve
elemanların değiştirilebilirliği sayesinde kalıplar
kolaylıkla monte edilip sökülebilir. Bu sebeple böyle
bir döşeme betonunun dökümü birkaç kademede
kolaylıkla gerçekleştirilir.
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In regions with high seismic activity concrete walls
take the whole floor as a rule, built-in columns are
usually also present here. If configuration of the walls
are complicated and asymmetrical, sometimes it is
not very appropriate to concrete the floor per one
tact, and rather expensive also. STAYER Formwork
system is very easy to assemble and dismantle due to
its high universality, good connection and interchangeability of all the elements and details of the
system. Therefore it is an easy task to make the concrete pouring of such floor in a few tact.

ROBUD - formwork for successful projects

Stugna Çok Katlı Apartman Kompleksi, Ukrainka, Kiev Bölgesi, Ukrayna
Stugna high-rise apartment complex, Ukrainka, Kyiv region, Ukraine

Yüksek bir eğri çapına sahip dairesel perde duvarları
için özel dairesel kalıpların uygulanması fazla
maliyetli olabilir. Böyle durumlarda üniversal ROBUD
STAYER panelleri çok amaçlı ZRK kamalı kelepçe ile
birleştirilebilir. Üniversal kalıp sistemi sayesinde
ekstra maliyetlerden kaçınabilirsiniz.

For rounded walls with large curvation radius, applying of special radial formwork is sometimes too
expensive. In such cases, universal ROBUD STAYER
panels can be adopted to it with help of multifunctional ZRK coupler. You can always find ways to avoid
extra expanses due to universal formwork system.

Çekirdek yapılar monolitik çerçevenin en karmaşık
kısmıdır.
STAYER sistemi size mükemmel beton geometrisine
ilaveten kalıp kurulumu ve sökümünde de yüksek
zaman tasarrufu sağlar.

Stiffening core is the most complicated and consuming part of the monolithic frame.
Using the STAYER system you are getting three main
components: perfect concrete geometry, saving time
for assembling and dismantling of the formwork.
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ROBUD – başarılı projeler için inşaat kalıbı
DEPREM BÖLGESİNE YÜKSEK KATLI BİNA ( RICHTER ÖLÇEĞİNDE 9'A KADAR )
HIGH - RISE APARTMENT BUILDINGS IN SEISMIC AREA ( UP TO 9 ON THE RICHTER SCALE )
Monolitik Çerçeveli Apartman Kompleksi, Chita, Rusya
Monolithic-frame apartment complex Chita, Russia

ROBUD STAYER kalıp elemanları sayesinde
yüklenicilerin zemin döşemesinin beton dökümü
esnasında yapının bütünlüğü için endişelenmelerine
gerek kalmaz.
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Constructors can not worry about structural integrity
of the floor slab during concrete pouring due to reliability of ROBUD STAYER formwork elements.

ROBUD - formwork for successful projects

Çok Katlı Konut Yapısı, Krasnoyarsk, Rusya
Multistoried residential building, Krasnoyarsk, Russia

Köşelerin dış köşe elemanı ile kapatılması.

Duvar kenarlarının üniversal elemanlarla kapatılması.

Covering of the straight corner with external corner
element.

Covering the edge of the wall with universal elements.
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Çok Katlı Apartman Yapısı, Artema Caddesi, Kiev, Ukrayna
High-rise apartment building, Artema str., Kyiv, Ukraine
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24 katlı apartman binasının inşası zor şehir
koşullarında gerçekleştirilmiştir. Malzemelerin ve
kalıpların depolanması için alan kısıtlıydı. Kat
yükseklikleri 2,5 ila 5,5 metre arasında değişiyordu.
Küçük üniversal ROBUD STAYER kalıpları defalarca
kuruldu ve söküldü. Elemanların ve aksesuarların
genel kullanım uyumu, dayanımı ve kolay kurulumu
sayesinde iş büyük bir hızla, minimum maliyet ve
işçilikle tamamlandı.

24 floor apartment building was constructed in straitened city conditions. Space for materials and formwork storage were limited. The floors height varied
from 2,5 m to 5,5 m. Small universal ROBUD STAYER
formwork set was assembled and dismantled for
many times. Due to high universality, strength and
constructive easiness of the elements and accessories
the work was done with high speed, minimal expenses of time and labor.

3 kat lamine 3S ahşap kontrplaklar döşemede masa
kalıbı olarak kullanılmıştır. Kalıp, temelden başlayarak
en son kata kadar en az 20 kere kullanılmıştır ve
fotoğraflarda da görebileceği üzere çok iyi durumdadır.
Dahası, panellerin hafifliği sayesinde çok ciddi işçilik
tasarrufu sağlanmıştır.

Three-layer 3S wooden panel was used as a desk of
slab formwork. Starting from foundation and until the
last floors, the plate has passed more than 20 turnovers, but as you can see at the pictures, it remains in
good working condition. Moreover, due to the light
weight of the panel, you can save labor resources.

ROBUD - formwork for successful projects

Masa kalıplar üzerine 3S ahşap plakanın yerleştirilmesi.

Installation of 3S wooden plate on slab formwork.
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Druzhby Narodiv Bulvarı Apartman Kompleksi, Kiev, Ukrayna
Druzhby Narodiv av., Kyiv, Ukraine

Kalıbı almayı kolaylaştıran söküm blokları sayesinde
asansör şaftlarının ve merdiven boşluklarının kalıpları
kolaylıkla sökülebilir ve taşınabilir.
Because of usage of stripping corners, constructors
had possibility to move inner formwork of elevator
shafts and staircases.
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Çok Katlı Apartman Yapısı, Nekrasova Caddesi, Novosibirsk, Rusya
High-rise apartment building, Nekrasova str., Novosibirsk, Russia

Mevcut panel kalıplarını 60 cm'ye kadar
yükseltebilmek için maliyetten tasarruf sağlayan
lamine plywood ve uzatma konsolları kullanılmıştır.
As a cost-saving variant, laminated plywood and
stacking bracket were used for erecting of the
formwork up to 60 cm.
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Apartman Yapıları, Beyrut, Lübnan
Apartment building, Beirut, Lebanon

ROBUD kalıpları inşaat projeleri için hızlı, güvenli ve
oldukça ekonomik bir alternatif olmuştur.
Taşıma ve depolamaları çok kolay olan kompakt
ROBUD panelleri güçlü çerçeveleri sayesinde yüksek
taşıma kapasitesi sağlar. Çok amaçlı kelepçe sayesinde
montajı çok kolaydır ve kontrol masrafı düşüktür.
ROBUD, profesyonel yükleniciler için yenilikçi bir
kalıp sistemidir.

Elias Al Alam

Lübnan'daki ROBUD kalıp deposunun yerel ortağımız
«Al Alam Contracting & General Trading Co. sarl»
desteğiyle kurulması. Ortadoğudaki müşterilerimiz
için kalıpların Beyrut'tan temin edilmesi sağlanarak
teslim süresi kısaltılır. Dünyanın her yerindeki
müşterilerimize aynı hizmet ve proje desteği
sunulmaktadır.
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ROBUD formwork is being fast, safe and highly
economical alternative in construction projects.
Compact for transport and storage, ROBUD panels
ensure high load bearing capacity with its sustainable
frames, simple to be assembled by a multifunctional
clamp with low supervision cost and rapid progress.
ROBUD is an innovative formwork system for
professional contractors.

Development of the warehouse of ROBUD formwork
in Lebanon, with the help of our partner company «Al Alam Contracting & General Trading Co. sarl»
from Beirut, reduces delivery time of equipment to
contractors in Middle East. Service and technical support of construction projects became more available
for the clients.

ROBUD - formwork for successful projects

Çok katlı konut yapılarının inşası.

Construction of high-rise residential buildings.

Lübnan'daki en büyük alışveriş merkezinin inşası.

Construction of the largest shopping mall in Lebanon.
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Apartman Kompleksi, Odessa, Ukrayna
Apartment complex, Odessa, Ukraine

Kompleks apartman yapılarının inşası için ROBUD
STAYER ve ROBUD STELDECK kalıp sistemleri
kullanılabilir. ROBUD STELDECK döşeme kalıpları
hızlı sökülebilen B sınıfı teleskoplar ve kuvvetli H-20
kirişler ile birlikte kullanılır. Geleneksel plywood
kalıplardan daha kullanışlı olan 3 kat lamine ahşap
plakalar masa kalıbı olarak kullanılmıştır.
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To build a complex of apartment houses use used
ROBUD STAYER and ROBUD STELDECK formwork
systems. ROBUD STELDECK slab formwork is completed with telescopic «В» class props with fast dismantling system, and strong H-20 beams with protected edges and wooden web. Three-layer 3S
wooden plate, which is easier than usual formwork
plywood at 1,5 times, was used as a desk.

ROBUD - formwork for successful projects

Çok Katlı Apartman Kompleksi, Astana, Kazakistan
High-rise apartment complex, Astana, Republic of Kazakhstan

Konut kompleksinin inşası ROBUD STAYER üniversal
kalıp sistemi kullanılarak dökme-çerçeve teknolojisi
ile gerçekleştirilir.

Construction of residential complex is carried out by
cast-frame technology, using ROBUD STAYER universal formwork system.
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Çok Katlı Apartman Kompleksi, Kiev, Ukrayna
High-raise apartment building, Kiev, Ukraine
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ROBUD STAYER kalıplarının genel kullanım uyumu
aşağıdaki fotoğraflarda görülebilir. Kapatılmamış
merdiven boşluğu kalıplarının sökülmesi esnasında
elemanların profillerini sabitlemek amacıyla U şekilli
çekirdeğin iç kısmının it-çek teleskoplar ile
desteklenmesi gerekmiştir.

Universality of ROBUD STAYER formwork can clearly
be seen at the pictures below. During dismantling of
non-closed staircase without disassembly, by one
piece, it was necessary to strut the inner part of
U-shaped core with push-pull props fastening the
prop-heads to the anchor profile of the elements.

Böyle sistemlerin vinç ile kaldırılması için vinç
kulplarının sistemde nereye monte edileceği önceden
hesap edilmelidir.

To move such assembly with crane, you need to
calculate optimal places of lifting hooks setting.

ROBUD - formwork for successful projects
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Türkiye, İstanbul
Turkey, Istanbul
Biz ROBUD'un tek yetkili Türkiye dağıtıcısıyız. Türkiye,
çelik çerçeveli panel inşaat kalıpları için çok rekabetçi
bir pazar. Pek çok yerli ve yabancı üretici ve dağıtıcı
bu sektörde faaliyet gösteriyor. Bu koşullara rağmen
ROBUD'un kalitesi, özellikle galvanize panelleri, ve
sistemin basitliği pazarda kendine yer buldu. Çok kısa
bir süre içerisinde pek çok projeye ROBUD'u dahil
etmeyi başardık. Müşterilerimiz ROBUD'dan memnun
ve talep her geçen gün artıyor.
We are ROBUD’s exclusive distributor for Turkey.
Turkey has a very competitive market for steel framed
formwork panels. There are many local as well as
international players. Yet, ROBUD quality, especially
galvanized panels, and simplicity found it’s place on
the market. We were able to sell to many job sites in
a very short time span. Our customers are satisfied
with ROBUD and they demand more.
Okan Cüntay,
ABS Yapı Elemanları Genel Müdürü
Eğik açılar ve kavisli duvarlara sahip çekirdeğin
birleştirilmesi.
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Assembling of the core having oblique angles and
curved walls.

ROBUD FORMWORK – implementation of construction projects

Büyük paneller ile, 200х300 cm, istinat duvarlarının
yapımı.

Assembling of straight walls with large size elements
200x300 cm.
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YÜKSEK KATLI YAPILAR VE APARTMAN KOMPLEKSLERİ
HIGH - RISE BUILDINGS AND APARTMENT COMPLEXES
Türkiye, İstanbul
Turkey, Istanbul

Farklı kolon kesitlerinin farklı ürünler kullanılarak
yapımı; standart paneller ve ZRK kelepçeler ile ve
F-tipi çok amaçlı paneller ve kolon kelepçeleri ile.

Assembling of column formwork in different ways,
with standard panels and ZRK couplers and with
F-type multipurpose panels and column clamps.
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ROBUD FORMWORK – implementation of construction projects

ROBUD STAYER kalıpları kullanılmaya başladıktan
sonra yerinde döküm inşa süreci oldukça hızlanmış ve
iyileşmiştir.

Assembling speed and quality of cast-in-place
construction was improved considerably after starting
usage of ROBUD STAYER formwork.
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Ürünler, yenilikler

STELDECK DÖŞEME KALIBI
STELDECK SLAB FORMWORK
Teknik özellikler, açıklamalar
Technical features, description

ROBUD STELDECK kalıpları her türlü zorlu döşemede
pek çok farklı konfigürasyonda kullanılabilir. Projeye
uygun olarak seçilmiş sistem parçaları ile şantiye
sahasında sınırsız kullanım kombinasyonları
oluşturulabilir.

2

ROBUD STELDECK formwork is used on the objects of
any complicity and different project configurations.
Laconically selected range of parts of STELDECK system has almost unlimited possibilities of use on the
construction site.

1

3

5

4

8

6
7

1.
2.
3.
4.
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Yatay H20 kirişlerin aralığı;
Taşıyıcı H20 kirişler;
Dört yoluu başlık;
Yatay H20 kirişler;

5.
6.
7.
8.

Taşıyıcı H20 kirişlerin aralığı;
Üç ayak (tripod);
Teleskop aralığı;
Teleskop

1.
2.
3.
4.

Horizontal beams spacing;
H20 main beam;
Prop head;
H20 Horizontal beam;

5.
6.
7.
8.

Main beams spacing;
Tripod;
Spacing of beams;
Telescopic prop

Products, innovations

3 KATMANLI KONTRPLAK PANEL
3S FORMWORK PLATE

Kontrplak panel, ters yönde birbirine yapıştırılmış 3
ahşap katmandan imal edilmiştir.

Formwork panel is made of three cross-glued layers
of timber (spruce and fir).

TAŞIYICI AHŞAP H20 KİRİŞ
H20 FORMWORK BEAM

Ahşap H20 taşıyıcı kirişler yüksek kaliteli ahşap ve
tutkal kullanılarak imal edilmiştir. Standartlara uygun
olarak imal edilen kirişler, ideal kullanım geometrisi
bozulmadan yıllarca kullanılabilir. Plastik başlıkları
söküm sonrası kiriş uçlarının zarar görmesini engeller.

H20 beam is made of high quality glued wood (spruce
and silver fir). Careful compliance of manufacture
technologies allows saving of ideal geometry of the
beams for many years. Plastic covering prevents the
damage of edges during dismantling.

Teknik Özellikler:

Specification:

• Kabul edilebilir eğilme momenti M (kNm):
• Kabul edilebilir kesme kuvveti Q (kN):
• Kesitin atalet momenti Ix (cm4)
• Kesitin moment dayanımı Wx (cm3)

5,0
11,0
4613
461

• Admissible module M (kNm):
• Admissible transverse force Q (kN):
• Geometrical inertia moment JX (cm4):
• Geometrical resistance moment Wx (cm3)

5,0
11,0
4613
461
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Ürünler, yenilikler

STELDECK DÖŞEME KALIBI
STELDECK SLAB FORMWORK
Teknik özellikler, açıklamalar
Technical features, description

STELDECK kalıp sisteminde döşeme kalıbı 3 katmanlı
ahşap kontrplaktan oluşturulur. Kontrplak hafif
olduğu için beton dökümünden sonra bir kişi
tarafından rahatça sökülebilir. Kontrplak plakalar çivi
ve benzeri sivri objelere karşı dayanıklıdır, su veya
nem sebebi ile şişmez ve orijinal formunu korur.
Plakaların hafifliği ve uzun kullanım ömrü inşaat
maliyetlerini düşürür.
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STELDECK slab formwork is completed with threelayer 3S wooden plate, as a desk. Due to its light
weight, the plate can be easily dismantled from the
ceiling of the concreted slab by one person. 3S plate
can not be harmed by nails or other sharp things,
does not swell because of humidity and keeps the
initial form. Durable service life and light weight of
the plate reduces expenses for the construction.

Products, innovations

• ROBUD teleskoplarında sökümü hızlandırmak için
sıyırma kamaları vardır.
• The thread on props has special form to ease the
concrete removing.
Diğer opsiyonlar
Additional option
• Teleskop yivleri, üzerine yapışabilecek betonun
kolayca sökülebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
• ROBUD props are also equipped with special
stripping wedge for its quick dismantling.
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STELDECK DÖŞEME KALIBI
STELDECK SLAB FORMWORK
Özellikler
Specification
Tanım:
Description:

Hızlı sökülebilen teleskopik dikme
Telescopic prop with quick
dismantling system

Ürün Kodu Ağırlık, kg
Аrt. №
Weight, kg

Teleskopik Dikme B30 (aralık 172 – 300 cm)
В30 telescopic prop (range 172-300 cm)

020111

15,7

Teleskopik Dikme B35 (aralık 198 – 350 cm)
В35 telescopic prop (range 198-350 cm)

020113

17,2

Teleskopik Dikme B40 (aralık 225 – 400 cm)
В40 telescopic prop (range 225-400 cm)

020116

19,6

Teleskopik Dikme. D30 ECO Ø60мм, (172-300 см)
Telescopic prop, D30 ECO Ø60mm (172-300cm)

021210

15,9

Teleskopik Dikme. D35 ECO Ø60мм, (198-350 см)
Telescopic prop, D35 ECO Ø60mm (198-350cm)

021230

17,6

Teleskopik Dikme D30 (aralık 172 – 300 cm)
D30 telescopic prop (range 172-300 cm)

020121

17,8

Teleskopik Dikme D35 (aralık 198 – 350 cm)
D35 telescopic prop (range 198-350 cm)

020123

19,7

Teleskopik Dikme D40 (aralık 225 – 400 cm)
D40 telescopic prop (range 225-400 cm)

020126

22,1

Teleskopik Dikme D45 (aralık 260 – 450 cm)
D45 telescopic prop (range 260-450 cm)

020128

25,4

Teleskopik Dikme D55 (aralık 303 – 550 cm)
D55 telescopic prop (range 303-550 cm)

020130

35

* Dikmeler sıyırma flanş kama ile tamamlanmaktadır
* Props are complemented with stripping flange wedge

Dört yollu başlık
Prop-head
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Destek başlığı
Supporting head

Üç ayak
Tripod

Dört yollu başlık
Prop-head

020140

2,8

Destek başlığı
Supporting head

020143

1,0

Üç ayak
Tripod

020145

10,2

Products, innovations

Döşeme kalıbı korkuluk dikmesi
Fencing post

020147

Tanım
Description

6,2

Ürün Kodu Ağırlık, kg
Аrt. №
Weight, kg

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 1,95 m
Wooden beam H20 1,95 m

020205

9,2

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 2,45 m
Wooden beam H20 2,45 m

020210

11,5

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 2,65 m
Wooden beam H20 2,65 m

020215

12,5

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 2,90 m
Wooden beam H20 2,90 m

020220

13,6

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 3,30 m
Wooden beam H20 3,30 m

020230

15,5

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 3,60 m
Wooden beam H20 3,60 m

020240

16,9

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 3,90 m
Wooden beam H20 3,90 m

020250

18,3

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 4,50 m
Wooden beam H20 4,50 m

020260

21,2

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 4,90 m
Wooden beam H20 4,90 m

020270

23,0

Ahşap Taşıyıcı Kiriş H20 5,90 m
Wooden beam H20 5,90 m

020290

27,7

3 Katmanlı Ahşap Kontrplak 3S, 2,1x50x250 cm, S=1,25 m²
3S wooden plate with stripping, 2,1x50x250 cm, S=1,25 m²

020540

12,5

* Bu broşürde sadece bazı ürünler ve ebatları listelenmiştir. Tüm
ürün listesini görmek için lütfen ROBUD satış sorumluları ile
irtbata geçiniz.

* Only part of the products is presented in this specification. To get
the full list of products you should inquire to ROBUD Company
specialists.
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KOVANLI İSKELE T T 100
STACKING TOWERS TT100
Tanım ve kapsam
Description and scope

ROBUD TT 100 kovanlı iskeleleri özellikle konut
yapıları için çok verimli olabilirler.

Frame stacking towers ROBUD TT 100 are effective
for civil construction.

• Tüm parçalar hafiftir
Sistemi oluşturan tüm parçaların hafif olması
sayesinde çok hızlı kurulur (ana çerçeve: 17 kg, H
çerçeve: 7 kg).

• Light weight of separate parts
Fast assembling thanks to small weight of separate
parts (Base frame: 17kg, panel frame: 7kg).

• Sistemin sadece 5 parçası vardır
Bu sayede sahadaki toplam parça sayısı azalır ve
sistemin genel kullanımı daha uzun ömürlü olur.
• Hızlı kurulum
ТT 100 sisteminin tüm parçaları civata-somun veya
benzer bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulmaksızın
kullanılır.
• Vinçle taşıma
Çapraz bağlamaları sayesinde kulenin tamamı vinç ile
taşınabilir.
• Düşük yüksekliklerde bile verimlidirç
• Kuleler 1.8 m ila 22,3 m arasında oluşturulabilirç
• Bir ayağın yük taşıma kapasitesi: Fv = 53,5 kN.

• Only 5 system parts
This reduces number of elements on site and increases their life-time period.
• Fast assembling
All elements of TT 100 are connected without any
bolts or additional fasteners.
• Relocation by crane
thanks to diagonals and spindle keylocks, tower can
be moved by crane.
• Efficient even with small heights.
• Towers height from 1.8m to 22.3 m.
• Maximum load on one leg Fv=53.5 kN.

Özellikler
Specification

Tanım
Description
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Ürün Kodu
Ağırlık
Аrt. №
Weight, kg

Ana çerçeve 100x100 cm
Base frame 100x100 cm

060010

17,9

H çerçeve 100x50 cm
Frame 100x50 cm

060020

7,1

Çapraz bağlama
Diagonal element

060030

2,9

Alt ayar mili 50 cm
Base jack 50 cm

060040

7,1

Üst ayar mili ve dört yollu başlık
Head jack

060050

9,5

Products, innovations

Ana çerçeve 100х100х33
Base frame 100x100x33

Çapraz bağlama
Diagonal element

Üst ayar mili ve dört
yollu başlık
Head jack

Alt ayar mili
Base jack

H çerçeve 50х100
Frame 50x100
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TEK YÜZ KALIP SİSTEMİ CF 400
SINGLE -SIDE FORMWORK CF 400
Tanım ve kapsam
Description and scope

ROBUD CF-400 tek yüz kalıp sistemi sayesinde tek
yüzlü perdeler güvenli bir şekilde oluşturulabilir. Çift
taraflı kalıp kullanımının imkansız olduğu hallerde tek
yüz perde kalıbı beton basıncını temele aktarır.
Kullanım alanları:
• Tek yüz temel ve/veya bodrum perdeleri
• İstinat duvarları, tünel duvarları
• Tek yüz su izolasyonu gerektiren durumlar
• Baraj yapımında ihtiyaç duyulan çok büyük beton
bloklar
ROBUD CF-400 tek yüz kalıp sistemi standart panel
kalıplar ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır, 4 m
yüksekliğe kadar kullanılabilir.
Ürün özellikleri:
• Yatay ankrajlar sayesinde güvenli bir şekilde beton
basıncının temele aktarılması
• Sistemin, farklı basınç dayınımı gerekliliklerine
destek çerçeve mesafelerinin ayarlanması ile kolayca
adapte edilmesi
• Güçlü payandalar sayesinde tek seferde döküm
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Single-side formwork ROBUD CF-400 – safety guarantee for work with single-sided wall formwork. In
places where it’s impossible to use double-sided
formwork supporting frames are applied, they transmit loads from concrete pressure towards foundation.
Application:
• Edge formwork for foundation
• trench walls, piling walls, sustaining walls
• when concreting closely to brickwork
and insulating covers
• for formwork intended for massive
concrete blocks when building dams
Single-side formwork ROBUD CF-400 is designed to
work with framed formwork, concreting heights up to
4m
Product specifications:
• Safe transmission of concreting forces
through inclined anchors towards foundation.
• Quick and economical adaptation to pressure
of fresh concrete mix by means of change
of distance between supporting frames.
• Strong one-piece construction thanks
to appliance of frame tubes

Products, innovations

Özellikler
Specification

Destek çerçevesi elemanı
Supporting frames superstructure

Çapraz bağlama Н10-300
Crossmember H10-300

Destek konsolu Н14
Supporting waling H14

Destek payandası 300
Supporting strut 300

Yatay destek çapraz bağlaması H10
Supporting crossmember H10 horizon.

Destek payandası 400
Supporting strut 400

Çapraz bağlama Н10-200
Crossmember H10-200
Ürün Adı
Element’s name

Ürün Kodu
Ağırlık
Аrt. №
Weight, kg

Destek konsolu Н14
Supporting waling H14

060030

72,3

Yatay destek çapraz bağlaması H10
Supporting crossmember H10 horizon.

060040

40,7

Çapraz bağlama H10-200
Crossmember H10-200

060040

35,3

Destek payandası 300
Supporting strut 300

060042

34,0

Boru 48-150
Tube 48-150

060047

5,0

Boru 48-200
Tube 48-200

060048

7,0

Boru bağlantısı 48/48
Steering collar

060050

1,0

Ankraj kafası
Anchor’s head

060051

-

Saplama çap 15, U=85 см
Tie rod DW 15, L=85 cm

014005

1,0

Oynar başlıklı kelebek DW 15
Dome plate DW 15

014030

1,4

Domuz kuyruğu ankraj
Pigtail anchor

060052

1,0

Destek çerçevesi elemanı
Supporting frames superstructure

060046

24
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TIRMANIR KALIP SİSTEMİ VERTIKAL
VERTICAL CLIMBING FORMWORK
Teknik özellikler, açıklamalar
Technical features, description
Tırmanır kalıp sistemi yüksek perde duvarların yerinde dökülmesini sağlar. VERTIKAL tırmanır kalıp sistemi, STAYER üniversal kalıp sistemi ve RAMFLEX dairesel kalıp sistemlerinin konsolide bloklar halinde
birlikte kullanılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu
bloklar kule vinçler yardımıyla aşağıdan yukarı doğru
taşınırlar, sistemi her seferinde yere indirmeye gerek
yoktur.

• Tırmanır kalıp sistemi düz veya dairesel perde
duvarların yapımında kullanılabilir
• Büyük parçalarla bloklar oluşturulabilir
• Ara istasyonlar kullanmadan kalıplar bir sonraki
döküm noktasına taşınabilir
• Dikey duvarlarda teknik olarak sınırsız
yüksekliklere çıkılabilir
• Kalıpları betona tutturmak için ihtiyaç duyulan
ankrajlar cıvataları tekrar kullanılabilir
• Possibility of using the climbing system for
concreting of straight and curved walls
• Assembling by enlarged units
• Shifting of the formwork to the next position
without intermediate stocking
• Almost unlimited height of concreting of the
vertical walls
• Apply of reusable anchor bolts to fasten
the sytem to concrete
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Climbing formwork system (CFS) is intended for concreting of upright wals cast-in-place reinforced concrete walls. VERTICAL formwork system is designed for
combined application with elements of STAYER universal system, or with elements of RAMFLEX radial
formwork, which are assembled into consolidated
blocks. Suck blocks are moved from lower level to
higher level by crane without being put on the ground.

Products, innovations

Özellikler
Specification

Resim
Photo

Ürün Kodu
Аrt. №

Tanım
Description

Ağırlık, kg
Weight, kg

040010

Tırmanma konsolu
Staking bracket
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040020

Asma platforme
Suspended platform

33

040030

Asma pabucu
Suspended shoe

8

040050
040052

Konik ankraj cıvatası M24/D15x160
Tapered anchor bolt M24/D15x160
Konik ankraj cıvatası M24/D15x280
Tapered anchor bolt M24/D15x280

0,73
1,08

040054

Konik ankraj cıvatası anahtarı M24
Key for tapere anchor bolt M24

2,61

040055

M24 Ankraj somunu
M24 Holding bolt for anchor

0,6

040056

M24 Ankraj somunun
Nail fixing washer for anchor bolt

0,01

040057

Halat sabitleme yüzüğü
Ring for rope fastening

1,67

040058

PVC tapa
PVC plug

0,01
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EĞRİSEL DUVARLAR İÇİN DAİRESEL KALIP SİSTEMİ RAMFLEX
RAMFLEX CIRCULAR FORMWORK FOR CURVED WALLS
Teknik özellikler, açıklamalar
Technical features, description

ROBUD RAMFLEX kalıp sistemi eğrisel betornarme
duvarların yapılabilmesini sağlar. Vidalı krikolar
yardımıyla eğilme yarıçapı sorunsuzca ayarlanabilir.
RAMFLEX sisteminin temel parçası çelik bir çerçeveye
monte edilmiş 18 mm plywood plakasıdır. Kenarlarda
plakaların yanyana konulabilmesi için özel imal edilmiş bir çerçeve profili vardır. Parçalar birbirine ROBUD
STAYER üniversal panellere de bağlanabilen ayarlanabilir ZRK kelepçeleri ile sabitlenirler.

ROBUD RAMFLEX formwork system designed for concreting of the curved walls.
Bending radius could be smoothly adjusted with the
help of screw-jacks.
The base of RAMFLEX element is the steel hardness
frame with 18 mm plywood. Special frame profile is
installed on the edges for mutual coupling of the
shields. Connection of the elements is realized with
adjustable coupler – ZRK, which allows connecting it
to ROBUD STAYER universal panels.

Teknik özellikler:
Technical features:
• En düşük eğim yarıçapı: R min – 2,5 m
• Kabul edilebilir beton basınç dayanımı: 50 kN/m2
• Ayarlanabilir eğim yarıçapı
• STAYER sisteminin standart parçalarının kullanımı
• STAYER üniversal kalıp sistemi ile uyumlu
• Herhangi iki panel arasına 10 cm kalınlığında dolgu
profili koyabilme imkanı
• Plywood kenarları panellerin çerçeve profilleri
içerisinde etkin bir şekilde korunur
• Sistemi oluşturuan parçalar düz duvar imalatlarında
da kullanılabilir
• Sistem parçaları 6 m yüksekliğe kadar kurulabilir

• Minimal bending radius – 2,5 m
• Admissible concrete pressure – 50 kN/m²
• nfinitely adjustable bending radius
• Using of STAYER standard component parts
• Compatibility with STAYER universal system
• Possibility of 10 cm insert installation between=
any panels
• Reinforced protection of plywood edges in frame
profile of the panel
• Possibility of using the elements on straight walls
• Possibility of assembling the system elements
up to 6 m high
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RAMFLEX özellikler
RAMFLEX element specification

* Bu tarifte sistemin sadece bazı parçaları sunulmuştur. Sistemi oluşturun tüm ürünlerin listesine
ulaşmak için ROBUD uzmanları ile irtibata geçiniz.

Ebat / Size

Ü. Kodu / Аrt. №

Ağırlık / Weight, kg

150х300

030006

292

140х300

030007

290

150х150

030106

160

140х150

030107

159

150х75

030206

85

140х75

030207

84

* Only part of the accessories is presented in this
specification. To get the full list of products
you should inquire to ROBUD Group specialists.
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KOLON KALIBI
COLUMN FORMWORK
SOLO ayarlanabilir kolon kalıbı
SOLO formwork for columns with variable cross-section

ROBUD SOLO, kare ve dikdörtgen kolonların
oluşturulması için tasarlanmış bir kalıp sistemidir.
Paneller istenilen kesiti oluşturmak için 5 cm'lik
aralıklarla ayarlanabilir.
ROBUD SOLO panelleri, kalıbın hızlıca kurulabilmesi
için dahili sabitleme aksesuarları ve sistemin kolayca
taşınabilmesi için vinç kulpları ile donatılmıştır.
ROBUD SOLO formwork is designed for concreting of
square and rectangular columns. Adjustment step of
of column cross section is 5 cm.
Elements of ROBUD SOLO column are equipped with
built-in fastening accessories necessary for column
assembling, and also with lifting loops.

Kolonlar 4 veya 6 panel kullanılarak oluşturulabilir.
Columns assembling is made of 4 or 6 panels.
Panel ebatları:
- Genişlik: 70 cm ve 100 cm
- Yükseklik: 75, 150 ve 300 cm
Kabul edilebilir beton basınç dayanımı: 80 kN/m2
Panels sizes:
- Width: 70 cm and 100 cm
- Height: 300; 150; 75 cm.
Admissible pressure of concrete mixture: 80 kN/m2
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Genişlik
Width

4 Panel
4 Panels

6 Panel
6 Panels

Kolon kesiti, cm
Column cross-section, см
Panel 70 cm
Panel 70 cm

20 - 60

20-130

Panel 100 cm
Panel 100 cm

20 - 90

20-190

Products, innovations

ÖZELLİKLER
SPECIFICATION

SOLO Panel, set, cm

Galvanize, Zn, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Toz Boyalı, TB, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

SOLO Panel, set, cm

Galvanized, Zn, Art. №

weight, kg

Powder coating, РC,
Art. №

weight, kg

100 х 300

051015

105

050015

101

100 х 150

051025

55

050025

53

100 х 75

051035

30

050035

29

70 х 300

051020

90

050020

87

70 х 150

051030

43

050030

41

70 х 75

051040

24

050040

23

L-bolt 19

012026

0,7

L-bolt 29

012027

0,9

* Payanda ve diğer aksesuarlar için STAYER sistemi parçaları
kullanılabilir. Bakınız; sayfa 96 - 97.
* Telescopic struts and other accessories are applicable from STAYER
system. See page 96-97.
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DUVARLAR VE KOLONLAR İÇİN STAYER ÜNİVERSAL PANEL KALIBI
STAYER UNIVERSAL FRAME FORMWORK FOR WALLS AND COLUMNS
Technische Eigenschaften, Beschreibung
Technical features, description

ROBUD STAYER üniversal kalıp sistemi her türlü
betonarme yapıyı oluşturabilmek için tasarlanmıştır:
duvarlar, kolanlar, temel kaideleri, kirişler ve diğerleri.
Üniversal kalıp sistemi karmaşık yapılardan basit
kulübelere kadar her tip ve büyüklükteki projeye
kolayca adapte edilebilir.

ROBUD STAYER universal formwork system is
designed for concreting of any types of constructions:
walls, columns, foundations, beams and others. This
universal system adapts itself well to the projects of
different types and sizes, from biggest construction
complexes to simple cottages.

•• Kabul edilebilir beton basınç dayanımı: 70* kN/m2
•• Üniversal panellerin yüksekliği: STK, STU – 300,

• Admissible pressure of the concrete mixture
is kN/m2 – 70*
• Height of universal panels STK, STU –
300, 330, 150, 75 cm
• Height of stacking panels STD – 50 cm
• Width of universal elements – from 20 to 200 cm
• Thickness of elements – 104 / 120 mm
• Specific gravity of elements – from 40 kg/m2

150, 75 cm

•• Uzatma panellerinin yüksekliği: STD – 50 cm
•• Üniversal panellerin genişliği: 20'den 200 cm'ye
kadar

•• Panellerin kalınlığı: 104 / 120 mm
•• Panellerin ağırlığı: 40 kg/m2'den itibaren
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STAYER sisteminin sağladığı
bazı avantajlar:

STAYER system includes
a lot of useful principles:

•• Tüm bileşenlerin yaygın kullanımı
•• Az sayıda aksesuar ihtiyacı
•• Kolayca kaybolabilen küçük parçaların azlığı
•• Panellerin ve aksesuarların yüksek mukavemet

• High universality of all components
• Minimal range of accessories
• Absence of small details,
which could be easily lost
• Strength and constructive lightness
of the elements and accessories
• Maximal coverage of the concrete surfaces
with standard elements
• Formwork assembling by enlarged units –
until 80 m2

gücü ve yapısal hafifliği
•• Standart parçalar ile maksimum beton yüzeyi
•• Büyütülmüş parçalar ile 80 m2'ye kadar kalıp
oluşturma imkanı

STAYER panellerinin kullanım ömrünün uzatılması
için paneller sıcak daldırma galvaniz ile paslanmaya
karşı korunur.

In order to increase operating life of STAYER panels
in many times, frames undergo multi-level treatment
with anti-corrosion protection made by hot-dip
galvanizing.

YENİ!
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ÜNİVERSAL PANELLER
UNIVERSAL PANELS

* Müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak 330 cm'den büyük üretimler de yapılabilir.
* Elements that are 330 cm high and elements of other sizes are manufactured according to customer’s requirement
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ÜNİVERSAL PANELLER
UNIVERSAL PANELS

Dayanıklı ve tam ölçüsünde profil
Hard and accurate profile
Özel çelik sınıfları kullanılarak yüksek dayanımlı ve iyi
dengelenmiş ağırlıkta paneller elde edilir.
High rigidity and well balanced weight of the elements is
achieved by appliance of profiles made of special steel
grades.

Tırmanma kolları
Assembling handles
STAYER 200, 120, 100 ve 75 cm panellerinde güvenliği
arttırmak ve kullanımı kolaylaştırmak için dik tırmanma
kolları vardır.
In order to increase safety of the works, STAYER panels
200, 120, 100, 75 cm wide are equipped with vertical
handle for installation.

Konik montaj köşesi
Mounting bevel
Konik montaj köşesi, kalıbın manivela veya balyoz ile
betondan ayrılması esnasında profillerin zarar görmesini
engellemek için tasarlanmıştır.
Mounting bevel is designed to prevent damage of the
profile while tearing the formwork of concrete.
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Konik saplama delikleri
Steel tapered bush
Saplama deliklerinin konik yüzeyi deliğe dolabilecek
betonun kolayca çıkarılmasını sağlarken panellerin
6°'ye kadar dik bir eğimle yerleştirilmesine de yarar.
Tapered surface of the bush allows quick concrete
removing and vertical inclination
of the panels up to 6°

Saplama deliğini oluşturan konik boru panel profiline
kaynaklanarak sağlam bir şekilde bağlanır.

Safety of bush fixation is ensured by its welding with
the profile of panel frame.

Aksesuarların bağlanması için
tek bir sistem
Single anchoring system
for fixing of the accessories
Tüm panellerde bulunan standart bağlama profili
aksesuarların profil boyunca istenilen yerden kolayca
bağlanmasını sağlar.
Anchoring profile that is present on all panels allows
fastening of the accessories at any point along the
frame width.
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ÜNİVERSAL PANELLER
UNIVERSAL PANELS
Çok amaçlı kullanılabilen paneller

All panels are multipurpose

ROBUD STAYER kalıplarının muadillerine kıyasla en
temel farkı sistem elemanların kolayca bir arada
kullanılabilmesi ve elemanların çok yönlü
işlevselliğidir. Sistemin tüm parçaları, büyük ölçekli
STK 200x300 dahil, birbirleriyle uyumlu bir şekilde
kullanılabilir. Elemanlar farklı kalıp ihtiyaçlarına
cevap verebilmek için sadece aynı sırada değil, 90°
açıyla da bir arada kullanılabilirler. Bu özellik
sayesinde standart paneller farklı kesit ve büyüklükteki
kolon kalıplarında, dış köşelerde, duvar yan
kapamalarında ve 5 cm'lik aralıklarla kolon kalıplarının
ayarlanmasında kullanılabilirler.

Principal difference of ROBUD STAYER formwork from
offered systems is universality and multifunctionality.
All the elements of the system, including large-sized
STK 200x300 are universal, e.g. they can be connected not only in line but also at 90° angle, adjusting
themselves to different sizes of concrete constructions. Such peculiarity allows to apply standard panels for concreting of columns with variable crosssection, external corners, wall edges and pylons of
any length with 5 cm step, covering the edges with
small panels. Therefore the system adapts itself easily to different cast-in-place projects, without essential increase of the whole formwork set.

ROBUD kalıplarının kullanımı sadece etkin bir maliyet
tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda iş verimliliğini de
arttırır, aksesuar sayısını ve kullanımını azaltır, duvar
boyutları değişse dahi ahşap kompanzasyon
elemanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
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ROBUD formwork positioning is not only cost-efficient, but also considerably increases work efficiency,
reducing the quantity of accessories, with no need in
wooden insertions, even in case of change in wall
dimensions.

Products, innovations
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ÇEŞİTLİ YAPILAR İÇİN KALIP KURULUMLARI
FORMWORK ASSEMBLING FOR DIFFERENT CONSTRUCTIONS
Duvar bitişlerini kapama yöntemleri
Ways of assembling of wall edges
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Bitişiklik ve T duvar geçişleri
Contiguity and crossing of the walls
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Produkte, innovationen

ÇEŞİTLİ YAPILAR İÇİN KALIP KURULUMLARI
FORMWORK ASSEMBLING FOR DIFFERENT CONSTRUCTIONS
Dış köşe kullanımı
External straight corners
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Dış köşe parçası ile dik açılı
kullanım

Standart panel ve kolon kelepçesi
kullanarak dış köşe yapımı

Angle forming with external
corner element

Assembling of the external corner with
column clamps

Products, innovations

Dar ve geniş açılı köşeler
Non-straight corners – swivel corners

Mafsallı köşe panelleri kullanılarak 70°'den 170°'ye
kadar değişen açılarda dış ve iç köşelerin yapımı

Hinged corner is intended for assembling of external
and inner corners from 70° to 170°.
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ÇEŞİTLİ YAPILAR İÇİN KALIP KURULUMLARI
FORMWORK ASSEMBLING FOR DIFFERENT CONSTRUCTIONS
STU, STK, STU-F ve STK-F Üniversal panellerini kullanarak farklı kesit ve tiplerde kolon kalıplarının yapımı
Variants of assembling of columns with variable cross-section from universal system elements STU, STK, STU-F, and STK-F

Kolon ebatları:
Panel genişliği: 120 cm – 60 cm'den 100 cm'ye kadar
Panel genişliği: 100 cm – 10 cm'den 80 cm'ye kadar
Panel genişliği: 75 cm – 10 cm'den 55 cm'ye kadar
Columns cross-section:
Panel width: 120 cm, from 60 cm to 100 cm
Panel width: 100 cm, from 10 cm to 80 cm
Panel width: 75 cm, from 10 cm to 55 cm
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STK 200 ve STU panellerini kullanarak farklı kesitlerde
kolon kalıbı yapımı:

Assembling of variable cross-section columns with
the help of STK 200 and STU panels:

• Uzunluk – 100 cm'den 160 cm'ye kadar
• Genişlik – 20 cm'den 120 cm'ye kadar

• Length – from 100 cm to 160 cm
• Width – from 20 to 120 cm
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ASANSÖR ŞAFTI VE MERDİVEN BOŞLUĞU KALIBI
FORMWORK FOR STAIRCASES AND ELEVATOR SHAFTS
ROBUD Teleskopik iç köşe söküm bloğu
ROBUD Telescopic stripping corner

İç köşe kalıbının tek parça olarak sökülmesinde
kullanılır (asansör şaftları, merdiven boşlukları,
"U"-şeklinde duvarlar). Köşedeki mekanizmanın 180°
ters yöne çevrilmesi ile iç köşenin kenarları 1,5 cm
içeri çekilir, bu sayede kalıp betondan ayrılır.

Serves for the dismantling of the inner part of the
formwork by one piece (elevator shafts, stairwells,
"U"-shaped wall). By turning the span of the angle the
opposite direction for 180 °, sides of the angle come
inside for 1,5 cm each thus tearing the formwork from
the concrete.

•• H=3 m'lik söküm bloğunun ağırlığı sadece 120

• The weight of H=3 m stripping corner is only
120 kg, H=1,5 – 65 kg.
• Only 2 stripping corners are needed for the
dismantling of the elevator shaft.
• Controlling mechanisms of the angle
are protected from concrete.
• Does not require lubrication and constant
maintenance.
• Reduce wearing and braking of the formwork
while dismantling.
• Reducing of wearing materials while dismantling.
• Reduced labor costs and of construction time.
• Saving crane time.

kg'dir. H=1,5 m – 65 kg.
•• Asansör şaftı kalıbının sökülebilmesi sadece iki
söküm bloğu yeterlidir.
•• Söküm bloğunun mekanizması beton artıklarına
karşı korunaklıdır.
•• Mekanizma yağlama ve sürekli bakım gerektirmez.
•• Kalıbın söküm sırasında zarar görme ihtimalini
azaltır.
•• Sistemi oluşturan parçaların kullanım sırasında
yıpranmasını azaltır.
•• İşçilik maliyetlerinden ve inşaat süresinden
tasarruf sağlar.
•• Vinç kullanımını azaltır.

1. Innere Ecke
2. Innere Ausschalecke
1. Inner corner
2. Stripping corner
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Asansör şaftı ve merdiven boşluğu iç kalıp takımı
beton dökümünden sonra tek parça olarak sökülebilir
ve taşınabilir.

Formwork inner space of elevator shafts and staircases after concreting is dismantled by one piece.
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ÇEŞİTLİ YAPILAR İÇİN KALIP KURULUMLARI
FORMWORK ASSEMBLING FOR DIFFERENT CONSTRUCTIONS
Kalıp yükseltme yöntemleri
Different ways of formwork stacking
Betonun yerinde döküldüğü imalatlarda en önemli
unsurlardan biri beton kalıbının ihtiyaç duyulan
yüksekliğe ayarlanmasıdır. ROBUD STAYER sisteminde
standart 300 cm yüksekliğindeki panellere ilaveten
150, 75 ve 50 cm yüksekliğinde paneller de mevcuttur.
Bu sayede arzu edilen kombinasyonlar kolayca elde
edilebilir.
Important part in cast-in-place construction is
adaptation of formwork to variable concrete pouring
height. ROBUD specialists offer constant height of
main panels in STAYER system–300 cm, plus the system of flexible superstructures made of divisible
height panels – 150, 75, 50 cm. Also cost-saving stacking bracket for formwork superstructure with timber (plywood) up to 60 cm.

Kalıplar, ayarlanabilir uzatma konsolları ve plywood
kullanılarak 60 cm'ye kadar yükseltilebilir.

Using of the stacking bracket for erecting of the elements with shuttering board or the plywood to the
heights up to 60 cm.
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Kalıplar, kamalı kelepçe, ahşap kiriş ve plywood
kullanılarak 20 cm'ye kadar yükseltilebilir.

Kalıplar, ahşap kiriş ve plywood kullanılarak yerden
kaldıralabilir.

Formwork stacking up to 20 cm with wooden beam
and plywood.

Stacking of the formwork with wooden beam and
plywood at the bottom.

Products, innovations

Kalıpların yan olarak kullanım yerleşimi.
Superstructure of formwork by panels placed sideward.

300 cm yüksekliğindeki STAYER panelleri sadece tek
yönde yan değil 180° döndürülerek de kullanılabilir.
Symmetrical STAYER 300 cm high panels can be
placed not only sideward but also with 180° turn.

6 metreye kadar standart kalıp yerleşimi.
Standard formwork superstructure up to 6 meters.
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KALIP AKSESUARLARI
FORMWORK ACCESSORIES
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Kalıpların çelik bağlantı elemanları kullanım
güvenliğini ve dayanımı arttıran sıcak haddeleme ve
sıcak presleme yöntemleriyle üretilirler.

Steel fastening elements of formwork are produced
by hot stamping and hot rolling, which considerably
increases their safety and durability.

Çok amaçlı kuşak profili saplaması

Kelebek

Multipurpose cross member anchor

Wing nut

ROBUD oynar başlıklı kelebek

ROBUD Dome plate

Panellerin saplamalar ile karşılıklı olarak bağlanmasını
sağlar.

Serves for connecting of opposite formwork panels
with the help of tie-rod.

• Dayanım: yaş beton basıncı (90 kN) ve kalıp çekicinin
darbeleri (800 g).
• Ayna ve kelebek bir arada kullanılır.
• Yük, panel ve saplama arasında eşit olarak dağıtılır.
• Söküm sırasında aynanın kaymasından dolayı
panele zarar vermez.
• Kelebek güvenilir bir şekilde aynayı tam olarak
kavrar.

• Resistant to concrete pressure (90 kN) and strikes of
formwork hammer (800g).
• One-piece construction of plate and nut.
• Evenly distributes the load for panel
and tie-rod.
• Does not damage the panels during
unscrewing due to washer sliding.
• Reliable flaring of the nut in plate.

Products, innovations

Çok amaçlı ZRK kamalı kelepçe
Panellerin bağlanması ve hizalanması için
kullanılır.
•• Sistemin genelinde sadece tek tip çok amaçlı ZRK
kamalı kelepçe kullanılır.
•• Panelleri tek bir hat üzerinde bağlar ve hizaya
alır.
•• 90º köşelerde panelleri bağlar.
•• 10 cm'ye kadar olan dolgu profillerini
panellere bağlar.

Multifunctional ZRK Coupler
Uniform in the whole system multifunctional
ZRK coupler:
• Connecting and leveling the panels in a line.
• Connecting the panels at 90º corner.
• Connecting the panels
with up to 10 cm insert.

Saplama

Anchoring tie rod

Panellerin oynar başlıklı kelebek ile karşılıklı olarak
bağlanmasını sağlar.

Serves for connecting of opposite formwork panels
with the help of dome plate.

• 90 kN'a kadar çekme dayanımı.
• Özel yivi sayesinde beton artıkları kendiliğinden
temizlenir.
• Büyük ve kalın yiv kire ve darbeye karşı dayanıklıdır.
• Aşınmaya karşı yüksek dayanımlıdır, en fazla
kullanım sayısı gibi bir limiti yoktur.

• Maximum tensile load up to 90 kN.
• Self-cleaning of the concrete due
to special thread cut.
• Large rolled thread is not sensitive
to dirt and burrs.
• High wearing resistance - the number
of fixing cycles is not limited.
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KALIP AKSESUARLARI
FORMWORK ACCESSORIES

Mastar profili

Waling

Mastar profili kalıpların hizaya alınmasında veya
kalıpların üst üste kullanılması esnasında sistemi
güçlendirmek için kullanılır. Eğer paneller en fazla 5
cm kalınlığında çelik dolgu profiliyle veya dolgu
profili olmadan direkt kullanılıyorsa mastar profiline
ihtiyaç yoktur.

Waling is installed for panels straightening, which are
connected between each other by adjustable beam,
and also during panels assembling in large chart or
panels superstructuring. If panels are connected
without inserts or with steel inserts up to 5 cm,
waling is not required!

• Eklentileri terazisinde tutar.
• Tek parçadır, küçük aksesuar parçalarını kaybetme derdi
olmaz.
• Üniversal ankraj sistemi; çok amaçlı
kullanılabilmesinden dolayı diğer aksesuarların
montajını kolaylaştırır.
• Kullanıldıkça beton artıkları kendiliğinden temizlenir,
çalışanların işini kolaylaştırır, diğer aksesuarların
ömrünü uzatır.

• Hold-down attachments.
Lessen the risks of loosing small accessories.
• Universal anchoring system.
Making the instalation of the accessories
easier for the constructors due to its universality.
• Concrete self-cleaning accessories.
Simplifies the work of personell;
Lessens the wearing of accessories.

Çelik dolgu profili
Panellerin 5 veya 10 cm'lik dolgu profilleri ile
bağlanmasını sağlar. Gerekli mastar profili ve/veya
ahşap kompanzasyon kullanımını azaltır.

Steel insert
• Steel insert.
Allows to join firmly the panels
with 5 and 10 cm insert;
Lessens the amount of necessary walings
and wooden inserts.
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Kolon kelepçesi

Column clamp

Üniversal panellerde 5 cm aralıklar ile bırakılmış
deliklerden geçirilerek kolonlarda, dış köşelerde ve
duvar kapamalarında panellerin 90º açı birbirlerine
bağlanmasını sağlar.

Serves for assembling of the columns, external
corners, wall edges and connecting of the panels at
90º angle through the holes in universal panels
perforated with 5 cm step.

• Güçlendirilmiş ankraj parçası sayseinde güvenilir bir
şekilde panelleri 90° açı ile birbirine bağlar.
• Özel yivi sayesinde beton artıkları kendiliğinden
temizlenir.
• Kelepçenin milinde düz bir söküm alanı vardır.
• Aşınmaya karşı yüksek dayanımlıdır, en fazla
kullanım sayısı gibi bir limiti yoktur.

• Reliably fixing the panels at 90º du to
strengthened anchor.
• Thread of the clamp is self-cleaning of concrete.
• Has smooth dismantling area on the clamp rod.
• High wearing resistance - the number of fixing
cycles is not limited.
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KALIP AKSESUARLARI
FORMWORK ACCESSORIES

Çok amaçlı payanda kafası
Payanda ve çalışma konsollarının
bağlanması için kullanılır.

panellere

• Tüm aksesuarlar için tek tip payanda kafası
kullanılır.
• Tek tip ankraj sabitlemesi vardır.
• Ankraj profili üzerinde her noktaya sabitlenebilir.
• İhtiyaca göre 90° veya 180° döndürülerek dikey veya
yatay kullanılabilir.

Multipupose prop-head
Serves for fastening of telescopic struts and service
brackets (safety platforms).
• Single prop-head type for all the accessories.
• Single anchor fastening system.
• Possibility to fasten of the prop-head
at any point of anchoring profile.
• Possibility to turn the prop-head on 90º and 180º
for vertically and horizontally places panels.

Çalışma konsolu

•• Çalışma konsolu çok amaçlı payanda kafası
kullanılarak panellere bağlanır.

•• Tekmeliklerin ve korkulukların takılması için
dirsekler kullanılır.

Service platform bracket
• Hard fixation of the service bracket
to formwork panels by multipurpose prop-head.
• Shifting bracket for installing of the fender board.
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Payanda takımı
Kalıpların hizalanması, teraziye alınması ve rüzgar
yüklerine karşı sabitlenmesi amacı ile kullanılır.
• Borular deformasyona karşı dayanıklıdır.
• Galvanize çelik uzatma boruları 1,0 m'ye kadar
açılabilir.
• Kollar taban bağlantısını sökmeden birlikte
kullanılabilir.
• Kolların döndürülebilmesi için gerekli delikler
manşonlarla güçlendirilmiştir.

Telescopic prop
Serves for leveling the vertical formwork and holding
it against the wind blows.
• Struts are resistant to deformation.
• Powerful galvanized screw-jacks
adjustable up to 1,0 m.
• Possibility of strut anchoring without
heel dismantling.
• Holes for strut rotation are strengthened with
steel bushing.
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BETON DÖKÜM HIZI GRAFİĞİ
CONCRETING SPEED CHART
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STAYER ÜNİVERSAL SİSTEM ÖZELLİKLERİ
STAYER UNIVERSAL SYSTEM SPECIFICATION

Üniversal paneller

Universal panels

STK

STU

STD

Üniversal Panel

Galvanize, Zn,
Ürün Kodu

Ağırlık,
kg

Toz Boyalı, TB
Ürün Kodu

Ağırlık,
kg

Üniversal Panel

Galvanize, Zn,
Ürün Kodu

Ağırlık,
kg

Toz Boyalı, TB
Ürün Kodu

Ağırlık,
kg

Universal panel

Galvanized, Zn,
Art. №

weight,
kg

Powder coating, РC,
Art. №

weight,
kg

Universal panel

Galvanized, Zn,
Art. №

weight,
kg

Powder coating, РC,
Art. №

weight,
kg

STK 200 х 300

010005

287

STK 200 х 150F

010106

156

STK 200 х 300F

010006

287

STU 120 х 150

000110

87

010110

83

STU 120 х 300

000010

156

010010

149

STU 120 х 150F

000115

87

010115

83

STU 120 х 300F

000015

156

010015

149

STU 100 х 150

000120

71

010120

68

STU 100 х 300

000020

129

010020

122

STU 100 х 150F

000125

71

010125

68

STU 100 х 300F

000025

129

010025

122

STU 75 х 150

000130

58

010130

55

STU 75 х 300

000030

106

010030

101

STU 75 х 150F

000135

58

010135

55

STU 75 х 300F

000035

106

010035

101

STU 60 х 150

000140

50

010140

47

STU 60 х 300

000040

91

010040

86

STU 50 х 150

000150

45

010150

42

STU 50 х 300

000050

82

010050

78

STU 45 х 150

000160

40

010160

38

STU 45 х 300

000060

75

010060

71

STU 40 х 150

000170

35

010170

33

STU 40 х 300

000070

64

010070

61

STU 30 х 150

000180

30

010180

29

STU 30 х 300

000080

57

010080

54

STU 25 х 150

000190

28

010190

26

STU 25 х 300

000090

54

010090

51

STU 20 х 150

000195

26

010195

24

STU 20 х 300

000095

50

010095

47

STU 120 х 75

000210

47

010210

45

010105

156

STU 120 х 75F

000215

47

010215

45

STK 200 х 150
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Dış köşe
External corner

İç köşe
Inner corner

Mafsallı köşe
Hinged corner

İç köşe söküm bloğu
Stripping corner

Üniversal Panel

Galvanize, Zn,
Ürün Kodu

Ağırlık,
kg

Toz Boyalı, TB, Ürün
Kodu

Ağırlık,
kg

Köşe, eklemeler

Galvanize, Zn,
Ürün Kodu

Ağırlık,
kg

Toz Boyalı, TB, Ürün
Kodu

Ağırlık,
kg

Universal panel

Galvanized, Zn,
Art. №

weight,
kg

Powder coating, РC,
Art. №

weight,
kg

Corners, inserts

Galvanized, Zn,
Art. №

weight,
kg

Powder coating, РC,
Art. №

weight,
kg

STU 100 х 75

000220

39

010220

37

STU 100 х 75F

000225

39

010225

37

001070

112

011070

107

STU 75 х 75

000230

32

010230

30

Dış köşe ST 45 х
45 х 300
External corner
ST 45 х 45 х 300

STU 75 х 75F

000235

32

010235

30

STU 60 х 75

000240

28

010240

26

001080

49

011080

47

STU 50 х 75

000250

25

010250

24

Dış köşe ST 45 х
45 х 150
External corner
ST 45 х 45 х 150

STU 45 х 75

000260

21

010260

20

STU 40 х 75

000270

19

010270

18

001010

70

011010

67

STU 30 х 75

000280

17

010280

16

İç köşe ST 25 х
25 х 300
Inner corner
ST 25 х 25 х 300

STU 25 х 75

000290

15

010290

14

STU 20 х 75

000295

14

010295

13

İç köşe
ST 25 x 25 x 150
Inner corner
ST 25 х 25 х 150

001020

37

011020

35

STD 120 х 50

000310

31

010310

29

STD 120 х 50 F

000315

36

010315

34

STD 100 х 50

000320

25

010320

24

Mafsallı köşe
ST 30 x 30 х 300
Hinged corner
ST 30 x 30 х 300

011030

97

ST 100 х 50 F

000325

30

010325

28

STD 75 х 50

000330

21

010330

20

011040

50

STD 75 х 50 F

000335

24

010335

23

Mafsallı köşe
ST 30 x 30 х 150
Hinged corner
ST 30 x 30 х 150

STD 60 х 50

000340

18

010340

17

STD 50 х 50

000350

17

010350

16

STD 45 х 50

000360

14

010360

13

011050

108

STD 40 х 50

000370

13

010370

12

İç köşe söküm
bloğu ST 25 x 25
х 300
Inner stripping
corner
ST 25 x 25 х 300

STD 30 х 50

000380

12

010380

11

STD 25 х 50

000390

11

010390

10

011060

56

STD 20 х 50

000395

10

010395

9

İç köşe söküm
bloğu ST 25 x 25
х 150
Inner stripping
corner
ST 25 x 25 х 150
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STAYER ÜNİVERSAL SİSTEM ÖZELLİKLERİ
STAYER UNIVERSAL SYSTEM SPECIFICATION
Mastar profili
Waling

Vinç kulbu
Lifting hook

İç köşe mastar profili
Corner waling

ZRK kamalı kelepçe
Adjustable ZRK coupler

Çelik dolgu profili ST
ST Insert
Payanda kafası
Prop-head

Aksesuarlar

Galvanize, Zn, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Toz Boyalı, TB, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Accessories

Galvanized, Zn, Art. №

weight, kg

Powder coating, РC, Art. №

weight, kg

015020

7,2

Подъемная скоба Cons
Lifting hook Cons

015021

7,2

Çelik dolgu profili ST 10 х 300 PB*
Insert ST 10 х 300

011090

25,0

Çelik dolgu profili ST 5 х 300 PB*
Insert ST 5 х 300

011092

18,0

Çelik dolgu profili ST 10 х 150 PB*
Insert ST 10 х 150

011095

14,0

Çelik dolgu profili ST 5 х 150 PB*
Insert ST 5 х 150

011097

10,0

Vinç kulbu
Lifting hook
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Mastar profili
Waling

012040

7,8

İç köşe mastar profili
Corner waling

012045

7,8

ZRK kamalı kelepçe
Adjustable ZRK coupler

012010

4,3

Çok amaçlı payanda kafası
Multipurpose prop head

012061

2,2

Products, innovations

Çalışma konsolu
Service bracket

Uzatma konsolu
Stacking bracket

Çift kollu payanda
Telescopic strut

Payanda
Push-pull prop

Payanda tabanı
Push-pull prop support

Payanda tabanı
Push-pull prop heel

Aksesuarlar

Galvanize, Zn, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Toz Boyalı, TB, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Accessories

Galvanized, Zn, Art. №

weight, kg

Powder coating, РC, Art. №

weight, kg

012060

12,4

Payanda Р-300
Push-pull prop 300

012002

18

Payanda Р-450
Push-pull prop 450

012003

21

Payanda Р-600
Push-pull prop Lk 600

012004

47

Payanda Zn 600
Push-pull prop Zn 600

012005

47

Payanda kısa kol
Push-pull prop support

012006

14

Payanda taban takımı
Push-pull prop heel

012008

4

Çift kollu payanda takımı Р-300 Tip II
Telescopic strut Р-300 type II

013010

40

Çift kollu payanda takımı Р-450 Tip II
Telescopic strut Р-450 type II

013020

43

Çift kollu payanda takımı Р-600 Tip I
Telescopic strut Р-600 type I

013030

53

Çok amaçlı payanda kafası
Telescopic strut Р-600 type II

013031

73

Çalışma konsolu TB*
Service console
Uzatma konsolu 10-60 cm
Stacking bracket for shuttering board 10-60cm

012070

8,0
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Produkte, innovationen

STAYER ÜNİVERSAL SİSTEM ÖZELLİKLERİ
STAYER UNIVERSAL SYSTEM SPECIFICATION
Kuşak profili saplaması
Waling anchor

Saplama
Tie rod

Aksesuarlar
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L saplama
L-bolt

Kolon kelepçesi
Column clamp

Oynar başlıklı kelebek
Dome plate

Kelebek
Wing nut

Galvanize, Zn, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Toz Boyalı, TB, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Galvanized, Zn, Art. №

weight, kg

Powder coating, РC, Art. №

weight, kg

Kolon kelepçesi
Column clamp

012025

2,6

L saplama STAYER
STAYER L-bolt

015022

0,9

Kuşak profili saplaması
Waling anchor

012100

0,6

Saplama DW 15, L= 85 cm
Tie rod DW 15, L=85 cm

014005

1,2

Saplama DW 15, L= 100 cm
Tie rod DW 15, L=100 cm

014010

1,4

Saplama DW 15, L= 120 cm
Tie rod DW 15, L=120 cm

014011

1,7

Saplama DW 15, L= 150 cm
Tie rod DW 15, L=150 cm

014015

2,2

Saplama DW 15, L= 600 cm
Tie rod DW 15, L=540 cm

014020

7,6

Oynar başlıklı kelebek DW 15
Dome plate DW15

014030

1,4

Kelebek DW 15 Ø70 mm
Wing nut DW15 Ø70 mm

014050

0,4

Products, innovations
Kalıp aksesuarları çelik olup ısıl işlemle serleştirilmiştir
Formwork accessories are made of steel by hot stamping (forging) or by hot rolling.

PVC- pah çıtası
Vinci chamfer

PVC tapa
Plug

Kalıp çekici
Formwork hammer

Taşıma sandığı
Transporting box

İç köşe söküm bloğu anahtarı
Spanner for stripping corner

Aksesuarlar

Galvanize, Zn, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Toz Boyalı, TB, Ürün Kodu

Ağırlık, kg

Accessories

Galvanized, Zn, Art. №

weight, kg

Powder coating, РC, Art. №

weight, kg

İç köşe söküm bloğu anahtarı
Spanner for stripping corner

015010

2,0

Kalıp çekici
Formwork hammer

015030

0,9

PVC pah çıtası 2х300 cm (mandalla birlikte)
PVC vinci chamfer 2x300 cm with latch

016035

1,4

PVC tapa ROBUD D22-24
PVC plug ROBUD D22-24

016030

Taşıma sandığı 124х85х97
Transporting box – max load 1 mt

016040

80

016040

80
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Kontakte

Contacts

ROBUD GROUP

Euro Vertrieb GmbH & Co. KG
D-59320 Ennigerloh Westkirchener Str. 90 (Germany)
Tel.: +49 2524 / 929-55-95
Fax: +49 2524 / 929-55-93
E-Mail: robud@robud.de
www.robud.de

BETONROFORM LLC
02132, Ukraine,
Dniprovska Naberezhna, 26G, off. 8
Tel.: +38 044 592-40-96;
Fax: +38 044 332-70-78
E-Mail: robud@robud.info

ROBUD-I LLC
664081, Russia, Irkutsk, Piskunova str. 140/5, off.2
Tel.: +7 3952 533-271;
Mob.: +7 3952 624-743;
Mob.: +7 914 949-80-08;
E-Mail: robud_i@mail.ru

ROBUD-A LLC
010000, Republic of Kazakhstan, Astana,
Almaty district, Astana-Karaganda highway 9, office 3
Tel.: +7 777 533-60-65
Tel.: +7 777 533-60-45
E-Mail: robud-a@mail.ru

www.robud.com.tr
www.robud.info/tr

Türkiye Distribütörü:
ABS Yapı Elemanları Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
C2 İş Merkezi, Aydınevler Mah. Sancak Sok. No: 1/2
Küçükyalı, Maltepe, 34854 İstanbul
tel: +90 (216) 518 02 55 - faks: +90 (216) 518 02 57
e-posta: info@absyapi.com.tr - www.absyapi.com.tr
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