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Důležitá upozornění

Při používání našich výrobků je nutné dodržovat 
zákony a předpisy v aktuálním znění platné  
v zemi, ve které jsou výrobky používány. 

Technická řešení vyobrazená v tomto prospektu 
vyplývají z momentální situace na stavbě. Nelze  
je proto považovat za obecně platná a závazná,  
obzvláště detaily kotvení či detaily vztahující se  
k bezpečnosti práce podléhají posouzení rizik 
 zhotovitelem stavby. 

Pro zobrazení systémů je použita počítačová grafi-
ka. Pro lepší srozumitelnost jsou tato vyobrazení i 
zobrazené detaily v určitých aspektech částečně 
omezené. Bezpečnostní prvky, které nejsou zob-

razeny, musí být ve skutečnosti přesto k dispozici. 
Uvedené systémy nebo výrobky nemusí být  
k dispozici ve všech zemích. 

Bezpečnostní pokyny a údaje o zatížení je třeba 
přesně dodržovat. Změny a odchylky je nutné 
 doložit zvláštním statickým posudkem.

Technické změny vyhrazeny.  
Omyly, chyby v zápisu a tisku vyhrazeny.

Inženýrství a služby
 24 Služby PERI  

pro nejlepší výsledky
 26 Lešení a inženýrství  

z jednoho zdroje
 28 Spolehlivý partner  

pro lešenářskou techniku  
v průmyslovém odvětví

 30 Bezpečnost podle cyklu  
životnosti výrobku

Příklady na stavbách
 32 Použití pracovních plošin  

PERI UP Flex
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Výhody systému

Pracovní plošiny PERI UP Flex

■■ Velká bezpečnost práce

■■ Rovné pracovní plochy bez nerovností s možností zakopnutí

■■ Rychlá montáž

■■ Hospodárně kombinovatelné s ocelovými díly VARIOKIT

Se systémem lešení PERI UP Flex  
se dají vytvářet různé pracovní plo-
šiny. Systém se vyznačuje vysokou 
mírou bezpečnosti při montáži i bě-
hem používání; s kompletní ochra-
nou proti pádu z výšky a uzavřený-
mi, rovnými podlahami bez nerov- 
ností s možností zakopnutí splňuje 
požadavky na bezpečnost práce  
v průmyslovém sektoru.

Modulový systém lešení PERI UP Flex 
je optimalizován pro nasazení s maxi-
mální flexibilitou. Všechny konstrukční 
díly systému se zakládají na průběž-
ném metrickém modulu délek i šířek 
po 25 cm. To umožňuje libovolnou 
změnu směru uložení podlah uvnitř  
polí lešení. Problematická místa lze tak 
snadno obestavět a pracovní plochy, 
stejně jako plošiny, se dají vytvořit té-
měř bez mezer – bez výškového odsa-
zení a nerovností s možností zakopnutí. 
Protiskluzový povrch podlah, průběžné 
zábradlí a podlahové zarážky zaručují 
velkou bezpečnost v průběhu používání 
lešení. Lešení PERI UP Flex může být 
také montováno s předem montova-
ným zábradlím.

 

Konstruktivním řešením detailů jako 
např. samovolným zajištěním připojení 
horizontál a integrovanými podlahovými 
pojistkami je možné systém snadno a 
rychle montovat téměř bez použití ná-
řadí. Systémové díly s malou hmotností 
činí montáž také rychlou a tím i hospo-
dárnou. Vzhledem k pevným spojům se 
dají také velké sestavy lešení přemísťo-
vat s pomocí jeřábu – další přínos pro 
urychlení montáže a úsporu pracovního 
času. 

S různými doplňkovými systémovými 
konstrukčními díly a příslušenstvím 
mohou být vytvořeny z PERI UP Flex 
pracovní plošiny pro nejrůznější použití 
– téměř bez nákladných spojů trubkami.
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Výhody systému

Velká bezpečnost práce

S kompletním, průběžným zábrad-
lím sestávajícím ze dvou úrovní, 
podlahových zarážek na všech stra-
nách lešení a rovných podlah bez 
nerovností s možností zakopnutí 
splňují pracovní plošiny PERI UP 
Flex všechny požadavky na bezpeč-
nost práce. Bezpečnost uživatelů 
začleněná do systému snižuje rizika 
nehod a poranění a vytváří bezpeč-
ná pracoviště. 

Průběžné zábradlí a podlahové zarážky 
mezi sloupky lešení ohraničují pracovní 
lešení a plošiny ze všech stran.  
Pro  nasazení přes roh se jedna zarážka 
 jednoduše otočí. Zabrání to také pádu 
nečistot nebo malých předmětů z lešení.

Podlahové zarážky jsou nehořlavé a ná-
padné svou signální barvou. Vzhledem 
k tomu je možné zkontrolovat komplet-
nost nasazení také z dálky. 

Vzhledem k perforovanému povrchu se 
hodí ocelové podlahy také pro nasazení 
v místech, kde je naprostou prioritou 
zabezpečení proti uklouznutí.
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Výhody systému

Perforovaný povrch činí ocelové podlahy velmi 
bezpečnými proti uklouznutí a brání vytvoření 
námrazy v zimě.

Promyšlené detaily a bezpečnost uživatelů začleněná do systému 
umožňují hospodárnou a bezpečnou práci.

Pro kompletní uzavření délek mimo daný modul 
mohou být přišroubovány kratší podlahové 
 zarážky na delší zarážky.

UPY 50

L

L

L + 25 cm

L + 50 cm

UPY 75

Pro bezpečný přístup mohou být do konstrukce 
lešení flexibilně začleněná schodiště PERI UP 
Flex s uzavřenými podlahami.
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Výhody systému

Rovné pracovní plochy bez nerovností

S lešením PERI UP Flex je možné 
snadno a rychle zhotovit také kom-
pletní konstrukci z lešení. Vzhledem 
k průběžnému systémovému modu-
lu po 25 cm mohou být problema-
tická místa, jako potrubní vedení 
nebo podpěrné konstrukce, snadno 
obestavěna a plochy podlah zakryty 
téměř bez mezer a výškových pře-
sazení podlah.

Směr uložení podlah může být uvnitř 
pole mezi čtyřmi nosnými sloupky  
v jakémkoli místě libovolně změněn  
v modulu po 25 cm, v případě potřeby  
i několikrát. 

Vzhledem k pravoúhlému tvaru jsou 
horní hrany horizontál stále ve stejné 
výšce a podlahy tvoří bez výškového 
odsazení uzavřené, rovné pracovní 
 plošiny bez nerovností s možností 
 zakopnutí.

Montáží horizontál mezi podlahami je možné 
 každé pole libovolně rozdělit. Sloupy, potrubí, 
nebo různé konstrukce mohou být flexibilně 
 obestavěny lešením.

Změna směru uložení podlah v modulu po 25 cm nabízí enormní  
schopnost přizpůsobení – a to zcela bez trubkových spojů. 

Velká flexibilita změnou směru uložení podlah  
je využívána především v komplikovaných 
 průmyslových provozech. 
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Výhody systému

Připojení horizontála na horizontálu:
držáky horizontály s možností jedno- 
stranného nebo oboustranného připojení.

Připojení horizontál a vertikálních sloupků 
pro libovolné rozdělení polí lešení

Připojení sloupku na horizontálu:
trny s možností nebo bez možnosti 
 uchycení horizontály.

Přizpůsobení v jakémkoli směru
Základní díly systému lešení PERI UP Flex jako 
jsou vertikální sloupky, horizontály a podlahy  
mají jednotný délkový a šířkový modul po 25 cm. 
Tento fakt připouští téměř libovolné přizpůsobení 
místním podmínkám.
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Výhody systému

Rychlá montáž

Zvláštní konstrukční detaily jako  
závora s principem Gravity Lock a 
integrovanou pojistkou podlahy 
Locking Deck umožňují snadnou a 
bezpečnou montáž. Nízká hmotnost 
systémových dílů dále urychluje 
montáž a činí ji hospodárnější.

Horizontály mají více funkcí. Snižují 
 rozmanitost dílů a usnadňují montáž. 
Kromě použití jako zábradlí slouží 
 stejné horizontály na úrovni plošiny  
jako nosník pro uložení podlah. 

Montáž horizontál probíhá bez spojek. 
Jsou tak namontovány rychle a pouze 
několika úkony.

S pomocí PERI UP Flex je možné rychle smontovat pracoviště pro instalaci a údržbu.  
Potrubí může být obestavěno a podlahy osazeny jen v místech, kde jsou skutečně potřebné.

Malá hmotnost a zvláštní tvar umožňují snadné 
stohování podlahových zarážek a jejich manuální 
přemísťování.
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Výhody systému

Gravity Lock
rychlá montáž horizontál téměř bez použití nářadí

Horizontály PERI UP mají připojení ve tvaru klínu, které 
se zavěšuje do otvoru v rozetě. Pojistný klín vlastní  
vahou sám zapadne do otvoru v rozetě a samočinně se 
zajistí. To činí montáž snadnou a bezpečnou. Jedním 
úderem kladiva je klín zajištěn.

Locking Deck
snadné osazení podlahy bez použití nářadí  
a dodatečného zabezpečení

Integrovaná pojistka zapadne pod horizontálu a zajistí tím 
podlahu ve správné poloze. Podlahy PERI UP jsou tak bez 
nutnosti použití dalších konstrukčních dílů zajištěny proti 
nazdvihnutí. V případě potřeby mohou být později podlahy 
demontovány také po jednotlivých polích, např. při vyná-
šení materiálu.
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Výhody systému

Hospodárně kombinovatelné s ocelovými díly VARIOKIT

Pokud je nutné v rámci projektové-
ho řešení vytvoření zvláštních kon-
strukcí, je možné systém lešení do-
plnit pronajímatelnými ocelovými 
díly ze systému pro inženýrské 
stavby VARIOKIT a vytvořit bezpeč-
né a hospodárné systémové řešení 
PERI.

Téměř neomezená možnost kombinace 
lešení PERI UP se standardními, pronají-
matelnými, systémovými konstrukčními 
díly VARIOKIT přispívá k hospodárnému 
vytvoření podpěrných konstrukcí a pře-
mostění. Oba systémy jsou založeny na 
jednotném, metrickém modulu. Pracov-
ní plošiny se tak dají tvarově i staticky 
přizpůsobit průmyslovým objektům.

Díky jednotnému systémovému modulu 
po 25 cm, příp. 12,5 cm mohou být 

ocelové díly stavebnice pro inženýrské 
stavby VARIOKIT ideálně kombinovány 
s lešením PERI UP. Standardní spojova-
cí díly umožňují montáž téměř bez pře-
chodů – bez časově náročné montáže 
trubkových spojek.

Vzhledem k rozsáhlé síti nájemních 
skladů PERI jsou řešení také velmi 
 hospodárná. Standardní konstrukční 
díly mohou být přesně podle potřeb 
projektu pronajímány.
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Výhody systému

Oba systémy mohou být vzhledem k jednotnému modulu po 25 cm,  
případně 12,5 cm kombinovány. 
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Přehled systému

Flexibilní přizpůsobení různým tvarům
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Přehled systému

Styčník PERI UP dovoluje vychýlení  
až do úhlu 45°.

Styčník nabízí 12 možností připojení.  
Ke čtyřem horizontálám je možné připojit  
až 8 diagonál. Každý prvek lze kdykoliv 
 přidat nebo demontovat.

Velká rozteč opěrného bodu konce hori-
zontály na vertikálním sloupku vede k vel-
ké pevnosti v ohybu v místě připojení a  
optimalizuje únosnost.
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Standardní použití

Konzolové řešení pro rozšíření pracovních plošin

S konzolovým řešením mohou  
být pracovní plošiny rozšířeny a 
 přizpůsobeny různým tvarům. 

S různými šířkami od 0,25 m do 1,00 m 
se dají obestavět různé tvary.

S dalším systémovým řešením jako 
např. styčníkovými diagonálami  
s horizontálami mohou být realizována 
vyložení s šířkou až 3,00 m.
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Standardní použití

Velkoplošné pracovní plošiny s rozpětím až do 10 m

Pracovní plošiny s velkým rozpětím 
mohou být podle zatížení realizová-
ny s různými systémovými díly.

Zesílené horizontály mohou ve srovnání 
s normálními horizontálami odvádět 
větší zatížení. Podle rozpětí může být 
upuštěno od šachovnicového uspořá-
dání podlah.

Kombinovaným nasazením sloupků  
a podlah PERI UP Flex lze vytvořit  
s příhradovými nosníky přemostění  
od 3,00 m do 10,00 m hospodárně  
v modulu po 25 cm.

Zesílené horizontály
Každá horizontála se dá po celé délce plně osadit 
systémovými podlahami. Není nutné žádné 
 dodatečné zakrývání mezer.

Příhradové nosníky
Příhradové nosníky mohou být snadno a rychle  
instalovány s pomocí čepů a závlaček na spojova-
cím prvku a umístěny na rozety vertikálních 
 sloupků PERI UP – zcela bez trubkových spojů. 
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Standardní použití

Rychlé vytvoření lešení kruhových  
konstrukcí pouze se systémovými díly

U některých systémů lešení vyža-
duje stavba lešení okolo kruhových 
staveb, jako např. nádrží a jímek, 
velmi často nasazení trubek se spoj-
kami. Se systémem PERI UP Flex a 
krycím plechem PERI je možné obe-
stavět celou stavbu pouze se systé-
movými díly. To umožňuje zkrácení 
doby montáže.

Pro přizpůsobení průměru kruhových 
staveb se pole lešení uspořádají poly-
gonálně a spojí se jako prstenec. Vnější 
strana lešení je kompletně vybavena 
ochrannými systémovými díly t.j. zábra-
dlím a podlahovými zarážkami a to 
všechno v modulu. Pro uložení podlah 
se montuje šikmo horizontála s pomocí 
připojení horizontály.

Otvory v podlahách natočených polí 
 lešení mohou být zakryty krycím 
 plechem. Je pevně spojený s horizon-
tálami.

Podlahový krycí plech stačí k zakrytí otvorů  
v podlahách u natočených polí lešení, nezávisle 
na průměru kruhových staveb.

Ke snadnému nasazení vnitřního zábradlí jsou 
 horizontály s připojením horizontál teleskopické.

Pro vytvoření lešení bez mezer u objektů 
 kruhových staveb s malým průměrem může  
být také použit rohový plech.
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Standardní použití

Malé a lehké konstrukční díly pro montáž  
ve stísněných prostorách nebo průlezech

Malé a lehké systémové díly usnad-
ňují montáž lešení ve stísněných 
prostorech nebo dopravu materiálu 
u ztížených přístupů a úzkých 
 výtahů.

Všechny systémové díly PERI UP Flex 
jako sloupky, horizontály a podlahy mají 
modul délky 25 cm případně modul 
výšky 50 cm. Malé a lehké díly lešení 
mohou být velmi snadno ručně prostr-
čeny skrz úzké otvory nebo montovány 
ve stísněných prostorech. 

Také schodiště PERI UP Flex 100 / 125 
může být vzhledem k malým dílům 
snadno podáváno skrz úzké otvory.

Pokud se průchody instalují ve vnitřní 
části nádrží, jsou často k dispozici vel-
mi malé průlezné otvory pro transport 
materiálu (cca 55 cm, příp. 22 palců).  
V krátkých polích mohou být namonto-
vány také průlezy s šířkou od 50 cm a 
75 cm. Sestávají z rámu s poklopem, 
krátkého dílu podlahy a závěsného 
 žebříku. 

V případě průběžných zarážek se dají poklopy 
žebříkového výstupu bez problémů otevírat.

Kompaktní rozměry s délkami od 50 cm do 150 cm a výškou nosníku 50 cm a malá hmotnost – 
 nejvýše 15,4 kg – umožňují také nasazení příhradových nosníků PERI UP Flex ve stísněných 
 prostorách a jejich transport skrz průlezy.

50 cm

100 cm
125 cm

150 cm
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Standardní použití

Řešení pojízdných pracovních plošin  
a zavěšeného lešení

Pro případy, kdy je třeba lešení 
 posunovat, je možné vertikální 
sloupky s pojezdy zavěsit nebo na-
sadit na válcované ocelové I-profily. 
Pojezd přenáší zatížení do 19,7 kN  
a umožňuje posun celých plošin, 
např. na spodní straně ropných 
 plošin nebo mostů.

Vzhledem k praktické konstrukci je 
 pojezd možné nasadit na různé ocelové
profily. Je možné přizpůsobení šířce 
nosníků 20 cm až 32 cm s tloušťkou 
příruby do 40 mm. Variabilním nastave-
ním uložení sloupků nezávislým na 
 šířce příruby je možná konstrukce v 
systémovém modulu.
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Standardní použití

Řešení pro posunutí zavěšených pracovních plošin s pomocí pojezdu
Pro osazení se dá jeden z čepů držáku koleček posunout. Vzdálenost koleček je možno přizpůsobit  
na ocelovém nosníku a zajistit čepem.

Řešení pro posuvné pracovní lešení
S pomocí koleček s lehkým chodem jako  
systémovým dílem může být lešení snadno  
posunováno.

Řešení pro tuhé zavěšené pracovní lešení
Pro hospodárnou realizaci řešení odpovídajících projektu mohou být pro podpěrnou konstrukci nasazeny 
pronajímatelné ocelové konstrukční díly stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT.
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Systémové doplňky

Lešenářské schodiště pro náročné požadavky  
na zatížení a schůdnost

Schodiště PERI UP Flex 100 / 125 
může být nasazeno jako protisměr-
né nebo stejnosměrné schodiště s 
výškou konstrukce 2,00 m – 50,00 m. 
Schodiště může být smontováno 
jako schodišťová věž nebo jako 
schodiště okolo schodišťového  
zrcadla.

S šířkou ramene 100 cm nebo 125 cm 
a samostatnými podestami je schodiš-
ťová věž velmi pohodlná také při chůzi 
v pracovním oděvu a s vhodným och- 
ranným vybavením – také při obou- 
směrném provozu nabízí schodiště 
 dostatek prostoru. Maximální zatížení 
jedné věže je 40 kN. Schodiště je tak 
nejvýhodnější pro větší pohyb uživatelů 
a může se na něm pohybovat součas-
ně až 50 osob.

Neklouzavý povrch je – kromě odvedení 
zatížení – důležitým požadavkem na 
všechna schodiště. Stupně mají proto 
perforovaný povrch jako podlahy lešení 

U vysokých výstupů nabízejí protisměrná 
 schodiště větší volný prostor nad hlavou a kratší 
výstupy. 

Výhodou stejnosměrných schodišť je, že jsou  
kromě schodišťových ramen k dispozici také  
podesty.

a zajišťují bezpečnou chůzi i v botách 
zašpiněných olejem. Perforovaný po-
vrch zároveň brání vytvoření námrazy  
v zimě, protože na něm neulpívá téměř 
žádná voda a nemůže tak zmrznout. 
Uzavřené stupně brání propadnutí 
 malých předmětů.

Montáž schodišťových stupňů probíhá 
snadno a rychle bez použití nářadí: 
montované schodišťové nosníky jsou 
jednoduše osazovány stupni, které při 
montáži bez dalšího připevnění bezpeč-
ně zapadnou. Nejvyšší stupeň zajišťuje 
všechny ostatní.
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Služby PERI pro nejlepší výsledky
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Zákazníci PERI mohou 
 využívat rozsáhlý program 
 inženýrských a servisních 
 služeb.

V popředí všech aktivit PERI  
stojí partnerská spolupráce se 
 zákazníky a hospodárná řešení 
projektů – důsledná, úzká spolu-
práce během celého projektu je 
pro nás samozřejmostí.

S integrovaným programem 
 lešení (ISP) nabízíme našim 
 zákazníkům v průmyslu služby, 
které jim pomáhají v průběhu 
 celého jejich projektu. 
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Lešení a inženýrství z jednoho zdroje

Jádrem našeho podnikání je na jed-
né straně vývoj a výroba systémů 
bednění a lešení, které mají vést  
k urychlení prací a činit je bezpeč-
nějšími. Na straně druhé se vidíme  
v roli dodavatele nápadů a podporo-
vatele, který ve spolupráci se zákaz-
níky vypracuje vždy to nejlepší 
 řešení zcela podle individuálních 
potřeb.

Protože známe své zákazníky, jejich tvr-
dou práci i jejich konkurenci, jde vždy  
o to, aby naše výrobky a služby usnad-
ňovaly a urychlovaly postupy, zvyšovaly 
bezpečnost a především pomáhaly při 
snižování nákladů a zkracování doby vý-
stavby. Výrobky PERI jsou tedy zkon-
struované tak, aby přinášely uživatelům 
a firmám výhody při manipulaci, usnad-
nily práci, zajistily bezpečnost a úsporu 
nákladů a pracovních sil. 

U našich doplňkových služeb máme 
stále na zřeteli podnikatelskou činnost 
našich zákazníků, jejich užitek a přida-
nou hodnotu. Řešení PERI je vždy sou-
hrnem výrobků, přípravy práce a reali-
zace. S našimi zkušenostmi z meziná- 
rodních projektů pomáháme našim zá-
kazníkům ve všech fázích projektů –  
od vypracování studie proveditelnosti  
u velmi náročných projektů, přes návr-
hy bednění a lešení pro provádění, až 
ke stálé podpoře po celou dobu trvání 
projektu. Systémová zařízení připravu-
jeme ve více než 120 nájemních skla-
dech umístěných po celém světě a 

 zákazníkům tak nabízíme ekonomicky 
výhodnou variantu v době špičky nebo 
u zvláštních projektů.

Naším cílem je přitom spokojenost 
 našich zákazníků. Na to soustředíme 
všechny naše obchodní činnosti a  
z toho také vyplývá naše striktní orien-
tace na užitek pro zákazníka. Chceme, 
aby naši zákazníci profitovali z výrobků 
firmy PERI a ze spolupráce s námi a 
měli tak na trhu velký náskok – technic-
ky i ekonomicky.

Partnerství s našimi zákazníky je výho-
dou pro šance na trhu, flexibilitu a kon-
kurenceschopnost. Pracujeme na tom, 
abychom trvale pozitivně ovlivňovali 
vývoj jejich obchodní činnosti.



8
0

8
0

8
0

8
0

8080

27

Inženýrství a služby

Více než 1 300 techniků PERI proto pracuje denně 
v celém světě na vypracování efektivních návrhů 
a prováděcích výkresů projektů, které realizují 
naši zákazníci.

Školení týkající se výrobků PERI jsou pro nás 
 důležitým aspektem našich služeb s přidanou 
hodnotou: uživatelé se tak učí efektivnímu 
 používání systémů již od prvního nasazení.

Individuální řízení projektu PERI přímo na místě 
nebo také profesionální instruktáž na stavbě 
 prováděná zkušeným šéfmontérem PERI zvyšují 
hospodárnost v průběhu realizace.

Pro techniky PERI není největší 
 prioritou při vývoji produktů pouze 
bezpečnost integrovaná v systé-
mech a malý počet konstrukčních 
dílů. V popředí stojí vždy také snad-
ná a praktická logistika výrobků. 
Systém lešení PERI UP tak nabízí 
mnohými praktickými detaily další 
ekonomické výhody a podporuje  
ergonomickou a bezpečnou práci.

 
 

Tvar rozet brání sloupkům PERI v 
 kutálení po zemi a umožňuje jejich 
snadné stohování. Několik sloupků 
na sobě tak může být snadno vyná-
šeno po schodišti. Neposunou se a 
jednou rukou je možné se přidržovat 
zábradlí.

Také podlahy PERI se dají dobře a 
úsporně stohovat. Vzhledem k pro-
myšlenému tvaru zapadají podlahy 
do sebe, stejně jako sloupky.
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Spolehlivý partner pro lešenářskou techniku  
v průmyslovém odvětví

Integrovaný program lešení (ISP)  
od firmy PERI nabízí zákazníkům  
v průmyslu z různých odvětví kom-
plexní řešení pro lešení. Vedle prů-
myslového lešení PERI UP jsou zá-
kazníkovi nabízeny služby, které  
mu s realizací projektu pomáhají. 

ISP bylo vyvinuto specialisty na prů- 
mysl s cílem relevantní, avšak doposud 
opomíjené bloky nákladů činit transpa-
rentními. S ISP a integrací lešení do 
celkového plánování se dají zákazníkovi 
do ruky řídící nástroje, které mu umožní 
průběžně zasahovat do procesů ještě  
 
 

před tím, než by mohlo dojít k překro-
čení rozpočtu: větší možnost plánování, 
snížení nákladů na zásoby a zvýšená 
efektivita.
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Větší možnost plánování

Snížené náklady za zásoby

Zvýšená efektivita

Skenování
Nasazením skenovacích technologií budou vytvořeny přesné modely ve 3D, do kterých bude zahrnut návrh lešení. 
To s sebou přináší především u projektů v oblasti oprav a údržby výraznou úsporu času, protože jsou často k dispo-
zici pouze nedostatečné výkresy stávajících objektů.

Design a optimalizace
Plynulou integrací návrhů lešení ve 3D do celkových projektových plánů a uspořádáním příslušných činností, může 
být optimalizováno nejen množství materiálu, ale také potřebné pracovní výkony. 

Zajištění kvality a příslib kvality
Jako výrobce lešení PERI UP podléhá firma PERI ustanovením a požadavkům různých certifikačních a zkušebních 
institucí. Nejen kontroly různých orgánů, ale také vlastní nároky na dodržení slibů daných zákazníkům, vedou k to- 
mu, že výrobní procesy a design výrobků odpovídají požadavkům na bezpečnost a kvalitu.

PERIpath
S pomocí 5D software PERIpath je zobrazen celý projekt od fáze plánování až do dokončení projektu. PERIpath 
umožňuje zákazníkovi navrhnout lešení, sledovat jeho montáž a řídit demontáž včetně opětovného použití.  
Díky přehlednému informačnímu portálu jsou viditelné potřeba a použití materiálu i pracovních sil. Po ukončení 
projektu jsou údaje uloženy a mohou být použity jako referenční hodnoty pro další projekt.

Programový management
Programový manažer PERI pomáhá zákazníkovi na místě se správným používáním ISP. 

Školení
PERI nabízí školení výrobků a software (PERIpath a PERI CAD). Mohou být prováděna na místě nebo  
ve školicím centru PERI.

Spolupracující partner
PERI disponuje mezinárodní sítí spolupracujících partnerů, kteří mohou zákazníkům zajistit montáž  
i demontáž PERI UP.
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Bezpečnost podle cyklu životnosti výrobku

Firma PERI dokazuje nejen staveb-
nicovým systémem lešení PERI UP, 
že bezpečnost nevylučuje hospo-
dárnost. Řídíme se zásadou, že nej-
lepší řešení pro zákazníka musí být 
vždy jedním z nejbezpečnějších.

Firma PERI přitom chápe bezpečnost 
ve smyslu procesů, kdy je zahrnuto in-
ženýrství PERI i technika lešení včas a 
přesně do realizace projektu zákazníka.

Fungující koncept bezpečnosti obsahu-
je všechny aspekty týkající se celého 
cyklu životnosti výrobku. Musí být 
komplexní, a proto sledujeme také té-
mata jako jsou soulad s právem a záru-
ky do budoucnosti. Také závazné nabíd-
ky a jasně stanovená nájemní kritéria a 

Ochrana personálu stavby
Lehké jednotlivé díly pro snadnou manipulaci, integrovaná bezpečnost uživatelů a snadno 
 pochopitelný systém s logickými montážními postupy podmíněnými konstrukcí mohou být 
 přínosem pro velkou spokojenost Vašich zaměstnanců.

Právní jistota
PERI Vám nabízí kompletní a obecně platnou dokumentaci, která zohledňuje aktuální normy, po-
žadavky a zákony. Může být použita také jako podklad pro dokumentaci zákazníka na staveništi, 
například montážní návod a posouzení rizik.

Kvalita
Moderní výrobní a zkušební metody zaručují, že jsou systémy PERI později vhodné pro každo-
denní náročnou práci na stavbách a mohou být bezpečně nasazovány. Celý proces následné 
sériové výroby podléhá stálému zajišťování kvality.

kritéria vracení materiálu Vám nabízejí 
jistotu. Mnoho výrobků je také v rámci 
projektu možné pronajmout. Využijte 
jednoduchou přípravu práce a kontrolu 
provádění prostřednictvím našich soft-
warů PERI pro navrhování konstrukcí 
lešení. Standardní výpisy prvků a snad-
ná a rychlá možnost objednání a vráce-
ní materiálu umožňují optimalizované 
nasazení materiálu i personálu.



PERI UP Flex
Treppe 100 und 125 mit Belag UDG

Aufbau- und Verwendungsanleitung – Regelausführung – Ausgabe 11/2017

PERI UP Flex
Hängegerüst

Aufbau- und Verwendungsanleitung – Regelausführung

Ausgabe 01 | 2017

PERI UP Flex 
Kernbauteile

Aufbauanleitung – Ausgabe 03/2018

31

Inženýrství a služby

Plynulý průběh: nejmodernější techno-
logií materiálů, schvalováním a typový-
mi zkouškami, stejně jako obsáhlými 
servisními službami, přispívá firma 
PERI k podpoře zákazníků při úspěšné 
realizaci stavebního záměru. Posouzení 
rizik a pokyny k montáži jsou s podpo-

Německý institut pro 
stavební techniku 
(DIBt)

rou specialistů a předloženou doku-
mentací snadno proveditelné. Návody  
k montáži a používání jsou podkladem 
pro hospodárnou a bezpečnou práci. 
Firma PERI zaručuje velkou bezpeč- 
nost při montáži předložením Návodů  
k montáži a používání v různých jazy-

cích. Znázornění jednotlivých montáž-
ních kroků a celkového návrhu jsou 
zobrazena jednoduše a srozumitelně.

Německý institut pro 
normování e. V. (DIN)

Association française 
de normalisation  
(NF ANFOR)

Poland Approvel: 
B-Symbol

Research Institutes of 
Sweden (SP)
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Použití pracovních plošin PERI UP Flex
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Následující stránky ukazují 
 referenční projekty, které 
 vytváří přehled z různých 
 oblastí nasazení.
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Použití pracovních plošin PERI UP Flex

S kapacitou 90 000 t za rok nahrazuje 
nové zařízení pracující podle světově 
nejefektivnějších výrobních postupů 
předchozí závod. Acetylen je důležitým 
meziproduktem a hlavní výchozí surovi-
nou pro cca 20 výrobních zařízení v síd-
le BASF Ludwigshafen.

Nejen nová stanice pracuje s celosvě-
tově nejmodernějšími technickými zaří-
zeními a procesy. Již při stavbě byly 
aplikovány moderní metody plánování a 
práce – základ pro dodržení náročného 
časového harmonogramu. Ve špičce 
pracovalo na stavbě, která je vysoká  
90 m a s plochou okolo 55 000 m2 vel-
ká zhruba jako osm fotbalových hřišť, 
až 1 300 lidí.

Novostavba acetylenové stanice, BASF Ludwigshafen, Německo
Inovativní koncepce lešení – BIM v průmyslové výstavbě

Pro efektivní a bezpečnou instalaci sys-
témové techniky s více než 400 stroji a 
zařízeními, celkem 90 km potrubních 
systémů a elektrickou instalací, bylo ve 
druhé fázi nasazeno modulové lešení 
PERI UP Flex. Téměř každý den vznika-
ly nové pracovní plošiny a přístupy pro 
montážní a instalační práce.

Kombinace metodiky BIM při plánování 
a provádění a vysoké standardy bez-
pečnosti práce tvořily hlavní projektové 
nasazení. Na základě inovační koncep-
ce lešení, vyvinuté společně se spolu-
pracujícím partnerem, mohlo obsáhlé 
řešení pro správu lešení, plánování ve 
3D, koordinaci a provádění minimalizo-
vat čas a náklady na plánování. Lešení 

PERI UP Flex se přitom se svým mo-
dulem po 25 cm postaralo ve spojení 
se systémovými díly VARIOKIT o dobré 
přizpůsobení konstrukce a bezpečnost 
práce na vysoké úrovni.
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Již pouhá velikost těžké ethanové kra-
kovací jednotky u Chevron Philips Che-
mical, s objemem výroby až 1,5 mil. t 
je ohromující. Komplexnost zařízení se 
projevuje také při pohledu na prostavě-
nou ocel a vinoucí se potrubí. Pro stav-
bu bylo důležité, aby byl pracovníkům 
umožněn bezpečný přístup do všech 
míst. Zde bylo na jedné straně potřeb-
né velké množství lešenářského mate-
riálu. Na straně druhé je u projektů této 
velikosti důležité, aby byly všechny re-
levantní informace týkající se kompo-
nentů lešení stále k dispozici.

Integrovaný program lešení PERI, krát-
ce ISP, obsahuje 5D software PERI 
Path a umožňuje včasný odhad ná 

Gulf Coast petrochemický projekt, Baytown, Texas, USA
Vysoká míra bezpečnosti a zvýšená produktivita

kladů, plánování nasazení a správu ma-
teriálu, stejně jako předem naplánovaná 
množství zásob materiálu. V Baytownu 
hlídal software nasazení cca 750 000 
komponentů lešení, stovky konstrukcí 
lešení a všechny s tím spojené činnos-
ti. Údaje umožňovaly detailní analýzu 
pracovních časů a staraly se o transpa-
rentnost. Tak mohlo být plánováno 
přesněji, sníženy náklady na práci a 
 logistiku a nasazení lešení řízeno efek-
tivněji.

Nasazený systém lešení PERI UP Flex 
mohl být velmi přesně přizpůsoben 
všem válcovým reaktorům a nesčet-
ným potrubím a nabízel během celého 
procesu výstavby nejvyšší bezpečnost 

pro všechny zaměstnance. Doplnění 
příhradovými nosníky GT 24 umožnilo 
efektivní řešení dočasného podepření 
při instalaci řídícího systému.
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Použití pracovních plošin PERI UP Flex

Moderní biorafinérie v českém Paskově 
rozšířila a zmodernizovala výrobu. Spe-
ciální buničina, která je zde vyráběna, 
je důležitou surovinou pro výrobu vyso-
ce kvalitních vláken. Výrobní závod  
v Paskově tímto zajišťuje nejvyšší kvali-
tu vláken s optimální hospodárností. 
Bylo zde postaveno pět ocelových kru-
hových nádrží s různými průměry a 
výškou 13 m. Pro náročné svářečské a 
izolatérské práce nabízelo lešení PERI 
UP bezpečné a komfortní pracovní pod-
mínky.

Nádrže byly ošetřené trvanlivým nátě-
rem a před zaizolováním nesměly být  
v žádném případě zašpiněné. Konstruk-

Biocel, Paskov, Česká republika
Systematické přizpůsobení pro dokonalou bezpečnost

ce lešení proto byla postavena bez kot-
vení a bez vzpěr a ještě byla opatřena 
dočasným zastřešením. Na základě 
metrického systémového modulu nabí-
zelo modulové lešení PERI UP Flex 
možnost kombinace délek polí mezi 
1,50 m a 3,00 m po 50 cm a délek polí 
0,75 m až 1,50 m v modulu po 25 cm. 
Schopnost přizpůsobení prostřednic-
tvím vnitřních konzol a šachovnicově 
pokládaných ocelových podlah způsobi-
la, že byla všechna pracoviště optimál-
ně přístupná a zároveň nabídla maxi-
mální bezpečnost při používání lešení.

Výhodná byla i skutečnost, že podlahy 
mohly být podle potřeby kdykoliv vy-

jmuty a opět osazeny v jiném místě. 
Lešení se tak dalo přizpůsobovat pře-
dem neznámým technickým úpravám i 
dodatečně bez nákladných přestaveb 
lešení a při dodržení vysokého stupně 
bezpečnosti.
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Elektrárna Eemshaven s 1 600 mega-
watty je vysoce efektivní elektrárnou 
spalující černé uhlí s možností připojení 
vytápění biomasou, vybavenou nejmo-
dernější čisticí a filtrační technikou. 
Oba elektrické filtry k odsíření spalin 
jsou dlouhé 64 m a vysoké 35 m. Bez-
pečné kvalitní provádění svářečských a 
izolačních prací umožnily vybudované 
pracovní plošiny a schodišťové výstupy 
postavené z modulového systému le-
šení PERI UP Flex. Pracovní lešení s in-
tegrovaným schodišťovým ramenem 
širokým 75 cm na vnější straně tak 
sloužilo pro montáž celkem osmi vstup-
ních kanálů. Řešení lešení bylo možné 
až k 4,50 m vyložené trychtýřovité for-

Elektrárna Eemshaven, Holandsko
Vysoká bezpečnost práce při montáži a používání lešení

mě optimálně přizpůsobit v metrickém 
modulu - částečně zavěšené na jedné 
části konstrukce vytvořené ze systé-
mových dílů lešení PERI UP. Montáž le-
šení následovala velmi bezpečně s pře-
dem montovaným zábradlím. Návrh 
lešení PERI se přizpůsobil místním 
podmínkám na stavbě a zohlednil také 
stávající ocelovou konstrukci s namon-
tovanými lávkami.

Systémový modul PERI UP byl velmi 
výhodný především v místě filtračního 
trychtýře: stávající ocelová stavba moh-
la být bez problémů obestavěna leše-
ním bez nákladné montáže konstrukce 
z trubkového lešení. Pole lešení zde 

bylo možné dle potřeby rozdělovat jak 
ve vodorovném, tak i svislém směru, 
například byla 300cm pole lešení u 
upravovaných částí rozdělena do třech 
částí s šířkou 75 cm, 150 cm a 75 cm – 
zatímco velkoryse dimenzovaná pole 
lešení základen minimalizovala nasaze-
ní materiálu a zároveň zlepšovala pří-
stupnost.
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Použití pracovních plošin PERI UP Flex

ThyssenKrupp Steel Europe provozuje 
v pobočce v Duisburgu celkem čtyři 
vlastní vysoké pece. Pro realizaci ne-
dávných, rozsáhlých, modernizačních 
opatření byl ve vysoké peci 9 přerušen 
provoz a provedeny úpravy podle nej-
novějších technologií. V rámci těchto 
opatření musela být vyměněna izolace 
licích hal odprašovacího zařízení. Tech-
nici lešení PERI zde navrhli pracovní le-
šení přesně přizpůsobené požadavkům 
stavby ze dvou kompatibilních stavebni-
cových systémů: PERI UP a VARIOKIT. 
Oba systémy jsou založeny na jednot-
ném, metrickém modulu.

Optimální pracovní podmínky v průbě-

Odlučovač prachu vysoké pece 9, ThyssenKrupp, Duisburg, Německo
PERI UP a VARIOKIT: 2 systémy – 1 modul

hu izolačních prací nabídl systém mo-
dulového lešení PERI UP Flex. Velká 
variabilita umožnila požadované přizpů-
sobení v modulu po 25 cm a bezpečné 
pracovní plošiny téměř bez mezer. 
 Důsledným využitím systémových 
 konstrukčních dílů lešení nevznikaly v 
podlahách žádné mezery ani výstupky,  
o které by bylo možné zakopnout. Bez 
mezer se daly osadit i zábradlí a podla-
hové zarážky. Bezpečný a rychlý pří-
stup ke všem úrovním umožňovaly 
 integrované schodišťové věže s hliní- 
kovými rameny širokými 75 cm.

Pro zpřístupnění upravovaných částí 
stavby, v místě nenosné ploché stře-

chy, byl ve výšce 12 m pro přenos zatí-
žení v návrhu lešení PERI UP umístěn 
nosný rošt z pronajímatelných ocelo-
vých závor ze stavebnice pro inženýr-
ské stavby VARIOKIT. Díky systémové-
mu modulu po 12,5 cm mohl být 
VARIOKIT ideálně kombinován s leše-
ním PERI UP Rosett Flex. Standardizo-
vané spojovací díly umožnily běžnou 
montáž se systémovými konstrukčními 
díly bez nákladného doplňování leše-
nářskými trubkami a spojkami.
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Severovýchodně od Edmontonu/Alberta 
vzniká nejmodernější rafinerie olejo-
vých směsí na světě. Denně má být 
vyrobeno 150 000 barelů, tedy skoro 
2,5 mil. litrů oleje. Jednotlivé objekty, 
které jsou součástí celého areálu o 
 rozloze 2 km2, byly budovány od roku 
2013. Na podzim 2017 byl uveden  
do provozu první ze tří úseků.

Severoameričtí specialisté na lešení 
PERI navrhli a dodali průmyslové lešení 
PERI UP a postarali se o včasnou 
 přípravu odpovídajícího množství mate-
riálu. Denně zde bylo nasazeno cca  
1 500 t lešení, v době špičky pracovalo 
na stavbě cca 1 500 osob. Bezpečnost 
byla na prvním místě. Jedním z hlav-

Northwest Redwater Project (NWR), Edmonton, Kanada
Zkrácení času, snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti

ních cílů všech účastníků projektu bylo 
odpracovat 1 mil. hodin bez jakékoliv 
nehody.

Lešení PERI UP zde nabídlo systémové 
výhody jak při montáži lešení, tak při 
jeho užívání. Například na základě met-
rického modulu po 25 cm, kde jsou 
 jednotlivé díly lešení ideálně vzájemně 
přizpůsobeny, bylo možné tyto části 
systematicky a bez použití klasických 
trubek se spojkami dodanými stavbou 
přestavět a vytvořit tak bezpečné pra-
covní plošiny. Detailní trojrozměrný ná-
vrh lešení v PERI CAD umožnil na mís-
tě odsouhlasení řešení všemi partnery 
projektu již v přípravné fázi. Tak se dala 
možná problémová místa včas identifi-

kovat a pracovní lešení optimalizovat 
pro další využití. Improvizovaná řešení 
tak nebyla v průběhu vlastní stavby le-
šení nutná. Urychlilo to práci a zvýšilo 
bezpečnost.



PERI, spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
fax +420 222 359 315
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Nesystémové příslušenství

Sloupová bedněníStěnová bednění Stropní bednění

Šplhavé systémy Bednění mostů Bednění tunelů Podpěrné lešení

Pracovní lešení na staveništích Pracovní lešení v průmysluFasádní pracovní lešení Schodišťové systémy

Zastřešení Bezpečnostní systémy Služby

Optimální systém pro 
každý projekt a jakýkoliv 
požadavek




