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  W SCAFOM-RUX
DOSTAJĄ PAŃSTWO
WIĘCEJ NIŻ TYLKO
ŚWIETNE RUSZTOWANIA
Jedno jest pewne: do realizacji projektu potrzebują Państwo czegoś więcej niż tylko dobrego
rusztowania. Bliska komunikacja z producentem i odpowiednie wsparcie w codziennej pracy są
tym, co w ostatecznym rozrachunku stanowi dla Państwa różnicę.

W Scafom-rux wspiera Państwa zespół z 50-letnim doświadczeniem w produkcji, sprzedaży i
wynajmie wysokiej jakości systemów rusztowań i szalunków. Wspólnie przyczyniamy się do
sukcesu Państwa projektów, oferując Państwu:
■
■
■
■
■

Wysokiej jakości rozwiązania rusztowaniowe produkowane w certyfikowanych fabrykach Scafom-rux
Elastyczne rozwiązania, w tym atrakcyjny wynajem rusztowań, opcje “rent-and-buy” lub wymianę
Państwa obecnego sprzętu
Techniczne wsparcie inżynieryjne, począwszy od projektowania nowych elementów rusztowań
specjalnie dla Państwa indywidualnych potrzeb, aż po rysunki techniczne i konsultacje
Indywidualne szkolenia, które poprawiają czas i bezpieczeństwo budowy
Doskonała obsługa klienta, bez względu na to, kiedy Państwo jej potrzebują. Od znalezienia
najlepszego rozwiązania, gdy szybko potrzebują Państwo alternatywy do pierwotnych planów, po
krótkoterminowe dostawy materiałów, nawet w dni wolne od pracy - mogą Państwo liczyć na to,
że będziemy Państwa wspierać.
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■
■
■
■
■
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RINGSCAFF
RUSZTOWANIE MODUŁOWE
Bez względu na to jaki projekt masz w planie, rusztowanie modułowe Scafom-rux
RINGSCAFF zapewni Ci niezbędną elastyczność.
Rozeta RINGSCAFF nie tylko sprawia, że montaż i demontaż rusztowania jest wyjątkowo
łatwy, ale także pozwala zaoszczędzić wiele cennego czasu. System składa się tylko z kilku
podstawowych elementów, które są łatwe do magazynowania. RINGSCAFF to wysokiej jakości
system rusztowań modułowych, certyfikowany przez uznane światowe autorytety, takie jak
DIBT, AFNOR, AENOR, LNEC, RISE i inne, który pozwoli ci bezpiecznie pracować przez dziesiątki
lat, nie ponosząc prawie żadnych kosztów konserwacji.

RINGSCAFF JEST STOSOWANY DO KAŻDEGO RODZAJU PROJEKTU W
■
■

BUDOWNICTWIE
PRZY RENOWACJACH

■
■

INFRASTRUKTURZE
PRZEMYŚLE
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RINGSCAFF
WIELOKROTNIE SIĘ
PAŃSTWU OPŁACA
Niezależnie od tego, czy są Państwo odpowiedzialni za montaż rusztowania, czy za podejmowanie
decyzji biznesowych - RINGSCAFF oferuje Państwu decydujące korzyści zarówno po stronie
użytkownika, jak i z finansowego punktu widzenia. Począwszy od oszczędności na kosztach
transportu i eksploatacji, aż po szybki i łatwy montaż bez większych barier szkoleniowych.

RINGSCAFF ROBI
RÓŻNICĘ DLA PAŃSTWA
UŻYWAJ RINGSCAFF PRZEZ DZIESIĘCIOLECIA
Oczywiście decydujące są dla Państwa nie tylko koszty początkowe zakupu rusztowań, ale
również inwestycje, które mogą być konieczne w przyszłości. Dzięki RINGSCAFF Państwa
zespół może pracować przez lata, prawie nie inwestując w konserwację materiału. Zapewnia to
nasza własna certyfikowana produkcja i wysokiej jakości cynkowanie ogniowe. Każdy milimetr
każdego elementu rusztowania RINGSCAFF jest optymalnie chroniony przed korozją i innymi
uszkodzeniami.

LOGISTYCZNIE NIE DO POBICIA
Zaprojektowaliśmy RINGSCAFF w taki sposób, że ma on dla Państwa wielkie zalety również
w zakresie logistyki. Materiał jest bardzo łatwy do układania w stosy, a nasze stojaki
sprawiają, że transport jest jeszcze bardziej efektywny. Jeżeli mają Państwo samochód
ciężarowy, który można załadować 22 tonami materiału rusztowaniowego, to z Scafom-rux
RINGSCAFF mogą być Państwo pewni, że wykorzystają go Państwo w pełni. Średnio mogą
Państwo przewieźć około 10 procent więcej materiału rusztowaniowego niż w przypadku
porównywalnych producentów.
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KOMPATYBILNY Z INNYMI
WIODĄCYMI SYSTEMAMI RUSZTOWAŃ
RINGSCAFF jest dopuszczony do łączenia z systemami rusztowań innych wiodących
producentów. Pozwala to Państwu na zachowanie elastyczności przy jednoczesnym zachowaniu
wartości Państwa zapasów. Dzięki dopuszczeniu RINGSCAFF do mieszania, nie muszą Państwo
wykonywać skomplikowanych obliczeń statycznych, lecz mogą swobodnie korzystać z
materiału. Równocześnie są Państwo dobrze przygotowani na okres szczytu zamówień.

RINGSCAFF TO SILNE PARTNERSTWO
Wysokiej jakości system rusztowań pomoże Państwu w pomyślnej realizacji projektu.
Jednak co najmniej równie ważne jest, aby mogli Państwo pewnie stawić czoła wszystkim
wyzwaniom, które pojawią się na Państwa drodze. Mając u boku Scafom-rux, mogą Państwo
polegać na silnym i ufnym partnerstwie. Może się zdarzyć, że na miejscu realizacji Państwa
projektu pojawi się nagły problem i będą Państwo szybko potrzebować dodatkowego
materiału. W takich przypadkach zawsze mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Bez
względu na to, czy jest to zwykły dzień roboczy, czy święto.
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  RINGSCAFF SPRAWIA,
ŻE PAŃSTWA PRACA
JEST ŁATWIEJSZA NIŻ
KIEDYKOLWIEK

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ
Państwo i Państwa zespół muszą trzymać się
napiętego harmonogramu. Zasada “skrzynki
narzędziowej” RINGSCAFF nie tylko ułatwia, ale i
przyspiesza montaż. Wstępnie ustawione punkty
połączeń są łatwe do zastosowania i oszczędzają
Państwu czasochłonnych pomiarów. Proste
rusztowanie RINGSCAFF mogą Państwo ustawić
jako zespół składający się tylko z 3 osób. W ten
sposób można obniżyć koszty pracy nawet o 70
procent w porównaniu z rusztowaniami rurowo
– złączkowymi.

KOSZTY
PRACY

PROSTA KONSTRUKCJA
Przy montażu i demontażu rusztowania trzeba włożyć dużo wysiłku fizycznego. Nie chcą Państwo
tracić energii na zastanawianie się, która część rusztowania pasuje gdzie, tylko po to, żeby odkryć,
że nie pasuje tak, jak powinna. RINGSCAFF oszczędza Państwu tego kłopotu. Już teraz mogą
Państwo zbudować bezpieczne i stabilne rusztowanie z zaledwie 7 podstawowych elementów
RINGSCAFF. A te zawsze pasują tak, jak powinny dzięki wysokiej jakości produkcji.
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”

PRACA Z RINGSCAFFEM BYŁA WSPANIAŁA. ŁATWO
BYŁO JE MONTOWAĆ, PRZECHOWYWAĆ, UKŁADAĆ W
STOSY I NA STOJAKI

”

Adam Alvarez, Dyrektor Operacyjny, Chaparral Industrial Services.

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
Przy każdym projekcie napotykają Państwo
na różne warunki na placu budowy. Czasami
trzeba postawić platformę dostępową na
szczególnie dużej wysokości. Przy innym
projekcie trzeba postawić rusztowanie dla
obiektów o nieregularnych kształtach lub pod
estakady rurowe... Z RINGSCAFF żadna z tych
rzeczy nie stanowi problemu. Do jednej rozety
RINGSCAFF mogą Państwo przymocować do
8 elementów. W ten sposób mają Państwo
maksymalną elastyczność w montażu i mogą
używać RINGSCAFF do wszystkich projektów w
rusztowaniach.

RINGSCAFF ZAPEWNIA
PAŃSTWU BEZPIECZEŃSTWO
RINGSCAFF zapewnia, bezpieczeństwo nawet w
wymagających środowiskach, takich jak zakłady
chemiczne lub obszary morskie. Pomagają w tym
takie akcesoria, jak pomosty antypoślizgowe,
pomosty do wypełniania szczelin lub rygle,
barierki ochronne i inne. Można je łatwo
dostosować do wymagań Państwa projektu.
Zewnętrzne i wewnętrzne kontrole jakości
zgodnie z międzynarodowymi standardami
również dają Państwu pewność, której
potrzebują Państwo, aby w pełni skoncentrować
się na swojej pracy.
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RINGSCAFF PASUJE
DO KAŻDEGO
PROJEKTU
Kiedy montują Państwo rusztowanie, muszą Państwo wziąć pod uwagę różne rzeczy w
zależności od miejsca zastosowania. W przemyśle morskim mają Państwo często do czynienia
z niewielkimi otworami dostępowymi. Z kolei w zakładach przemysłowych buduje się
rusztowania wokół rur i utrzymuje napięte harmonogramy. Użytkownicy RINGSCAFF na całym
świecie radzą sobie z najróżniejszymi wyzwaniami we wszystkich możliwych branżach, np.

Budownictwo i renowacja

Ropa naftowa i gaz

Infrastruktura

Off-shore

Górnictwo

Elektrownie

Zakłady chemiczne

Przemysł morski

ROPA I GAZ:
RAFINERIA REPSOL
W TARRAGONIE, HISZPANIA
Rusztowanie przy kolumnie rektyfikacyjnej może mieć z łatwością
90 metrów wysokości. Tak było również w przypadku naszego
klienta, EXIN Tecnicas Tubulares, który wykorzystał RINGSCAFF do
prac piaskowania w rafinerii REPSOL w Tarragonie. Ale nie tylko
wysokość stanowiła prawdziwe wyzwanie pod względem statyki.
WYZWANIE:
Wahania temperatury w kolumnie rafinerii sprawiły, że kołysała się ona
nawet o 16 cm. Plandeki ochronne dodatkowo zwiększały obciążenie
wiatrem, a na rusztowaniu nie mogła się zbierać ciecz ani brud czy też
pozostałości po piaskowaniu.
ROZWIĄZANIE:
Starannie zaplanowane zakotwienie skompensowało kołysanie.
Specjalna konfiguracja zapewniła rusztowaniu stabilność statyczną,
a perforowane stalowe podesty sprawiły, że materiał z piaskowania
spadał na ziemię, zamiast gromadzić się na rusztowaniu.
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Erin Mills Town Center, Kanada.
Jeśli chcą Państwo pracować nad szklanym atrium od wewnątrz i od zewnątrz,
potrzebują Państwo wszechstronnego i łatwo adaptowalnego rusztowania. Z
RINGSCAFF mają Państwo dostęp do wszystkich potrzebnych obszarów.

PRZEMYSŁ MORSKI:
PRACE REMONTOWE NA GAZOWCU LNG
W budowie i konserwacji statków rusztowania muszą się
dopasowywać do indywidualnego kształtu statku i być szczególnie
wytrzymałe. W celu wymiany membrany zbiornika na gazowcu
LNG, klient Scafom-rux, GABADI S.L., zmontował platformę
roboczą z 800 ton materiału RINGSCAFF.
WYZWANIE:
Dostawa materiału była możliwa tylko przez jeden otwór w zadaszeniu
zbiornika. Ze względu na ośmiokątny kształt zbiornika potrzebne
były specjalne części. Ponadto, wrażliwy materiał membranowy
musiał być chroniony przed zanieczyszczeniem.
ROZWIĄZANIE:
Dostawy materiałów zostały dostosowane do kolejności montażu
wewnątrz zbiornika. Specjalne części zostały wynajęte w celu
uzyskania optymalnej efektywności kosztowej. Wynajęty materiał
rusztowania był również nowy i czysty, aby uniknąć zanieczyszczenia
membrany.
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  RINGSCAFF SPEŁNIA
NAJWYŻSZE STANDARDY
TECHNICZNE

Czasami potrzebne są tylko fakty. Oto one: Scafom-rux dostarcza system rusztowań modułowych
RINGSCAFF w wymiarach metrycznych, imperialnych i 07. Dalsze szczegóły techniczne to:
■
■
■
■
■
■

Pokłady stalowe o nośności do 6,0 kN/m2 pozwalają pomieścić ponad 600 kg materiału
budowlanego na jednym metrze kwadratowym rusztowania RINGSCAFF*
Każde złącze RINGSCAFF może przenieść do 2,6 tony (25,7 kN)
klasyfikowane przez WorkSafe jako rusztowanie do prac lekkich, średnich i ciężkich
Stal cynkowana ogniowo, co zapewnia dłuższą żywotność
Kompatybilne z innymi systemami rusztowań dostępnymi na rynku
Posiadają międzynarodowe certyfikaty i są kontrolowane przez zewnętrzne instytucje

OD CIĘŻARÓWEK PO SŁONIE
RINGSCAFF UDŹWIGNIE WSZYSTKO

611
KG

Na jednym m2 rusztowania RINGSCAFF można zmieścić do 611 kg. Na poziomie rusztowania o
powierzchni 20 m2 z pomostami o wysokości 2,07 m to około 12,2 tony materiału budowlanego,
średnia lub ciężka ciężarówka lub - jeśli chcemy być kreatywni - dwa dorosłe słonie, które z
łatwością udźwigną Państwa rusztowania RINGSCAFF.
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STOJAK Z ŁĄCZNIKIEM RINGSCAFF
Stojaki z rozetami stanowią rdzeń systemu RINGSCAFF. Dostępne
są w wersji z łącznikiem czopowym lub bez, co zapewnia większą
przestrzeń roboczą na najwyższym poziomie.
■
■
■

Rozety RINGSCAFF mają nośność do 25,7 kN
Rozety w stałych odstępach 50 cm
Dostępne w długościach od 0,5 m do 4,00 m

Stojak z rozetą

POMOSTY STALOWE I ALUMINIOWE
Od prac malarskich do murarskich lub składowania ciężkich narzędzi
na rusztowaniu - to wszystko jest możliwe dzięki pomostom
modułowym i przerzutowym. Perforowana powierzchnia zapobiega
poślizgnięciu się i gromadzeniu się materiałów budowlanych.
Zintegrowane zabezpieczenie przed podnoszeniem i uchwyty na
dole dla wygodnej obsługi i transportu.
■
■
■

Pomosty stalowe
i aluminiowe

Klasy obciążenia 4,5,6
Zatwierdzone przez WorkSafe do prac lekkich, średnich i ciężkich
Dostępne długości od 0,65 m do 3,07 m

PODSTAWKA ŚRUBOWA
Niezbędne do kompensowania nierówności powierzchni. Płynna
regulacja wysokości daje Państwu elastyczność w budowaniu
stabilnego rusztowania nawet na trudnych powierzchniach.
■
■

Podstawka śrubowa

Nośność do 50 kN, co odpowiada ciężarowi ponad 5 ton
metrycznych
Dostępna również jako podstawka uchylna o nośności 25,4 kN
do bezstopniowej regulacji kąta podparcia

RYGLE, TRAWERSY, STĘŻENIA
Nie ma rusztowania bez rygli, trawersów i stężeń. Bez względu
na to jakich wymiarów Państwo potrzebują, otrzymają Państwo
odpowiednie.
■
■
■

Rygiel

Rygle, trawersy dostępne są w długościach od 0,25 do 3,07 m
Klasy obciążenia od 1 do 6 / lekka, średnia, ciężka
Stężenia są dostępne dla długości przęseł od 0,67 m do 3,07 m i
wysokości przęseł od 1,00 m do 2,00 m
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  ZWIĘKSZCIE PAŃSTWO
ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI
AKCESORIOM RINGSCAFF
Dzięki odpowiednim akcesoriom do rusztowań, zawsze mają Państwo najlepsze rozwiązanie dla
wszystkich możliwych zastosowań. Począwszy od wyboru materiału, aż po odpowiednie wymiary.
Spośród różnych rozwiązań pomostów i podestów mogą Państwo wybrać najlepszą opcję dla
swojego zastosowania. Zawsze można dostosować się do rynku, na którym Państwo pracują.

RINGSCAFF JEST JEDNYM
Z NAJBEZPIECZNIEJSZYCH
SYSTEMÓW RUSZTOWAŃ
NA ŚWIECIE
Kiedy pracują Państwo w przemyśle chemicznym, elektrowniach lub w przemyśle naftowym i gazowym,
mają Państwo do czynienia z indywidualnymi wymaganiami danego operatora. Szczególnie w tak
wymagających środowiskach, bezpieczeństwo wszystkich uczestników zawsze stoi na pierwszym
miejscu. Dzięki akcesoriom do rusztowań RINGSCAFF mogą Państwo zrealizować każdy wymóg
bezpieczeństwa. Na przykład, RINGSCAFF jest jednym z niewielu systemów rusztowań, który jest
dopuszczony do wysokich wymagań bezpieczeństwa w zakładach chemicznych dużych operatorów.
Do wyboru
■
■
■
■
■
■
■

Różne warianty schodów i drabin
Podesty ze stali lub drewna
Poręcze ochronne i bramki bezpieczeństwa
Pomosty i rygle z wypełnieniem szczelinowym
Stałe i regulowane narożniki
Wsporniki do 4 desek
I wiele więcej

Wysokie wymagania bezpieczeństwa często wymagają specjalnych rozwiązań w zakresie rusztowań.
Nasi inżynierowie wspierają Państwa, projektując materiały rusztowaniowe na miarę, dostosowane do
wymagań Państwa projektu.
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JEDEN SYSTEM, NIESKOŃCZONE
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
Schody, dachy, ochrona placu budowy i inne - wszystko jest
możliwe dzięki komponentom systemu RINGSCAFF. RINGSCAFF
jest wyjątkowo wszechstronny i znajduje szerokie zastosowanie.
Na przykład, mogą Państwo użyć złącza RINGSCAFF do montażu
okładziny rusztowania SCAFFGUARD. A może potrzebują Państwo
dachu? Proszę wykorzystać materiał RINGSCAFF, który już mają
Państwo w magazynie, do zbudowania naszego dachu MULTIROOF o rozpiętości 40 m. Nawet bardzo stabilne wieże schodowe
można łatwo i bezpiecznie zrealizować z RINGSCAFF. Jeden system
dla wszystkich przypadków.
Wieża schodowa

MULTI-ROOF

Regulowany pomost narożny

Stały podest narożny

SCAFFGUARD
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MOGĄ PAŃSTWO
LICZYĆ NA
CERTYFIKOWANĄ
JAKOŚĆ RINGSCAFF
Certyfikaty i dopuszczenia niezależnych instytucji pomagają Państwu stwierdzić, czy
rusztowanie spełnia Państwa oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
Jakość naszych systemów rusztowań stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Dużą rolę
odgrywa tu zaopatrywanie się w surowce wyłącznie u zaufanych partnerów. Ze względu na
to zapotrzebowanie na jakość, nasz system rusztowań RINGSCAFF posiada liczne certyfikaty
renomowanych instytucji na całym świecie. Ponadto, regularnie przeprowadzamy audyty przez
niezależne strony trzecie, takie jak angielska Narodowa Federacja Dostępu i Rusztowań (NASC).
Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że rusztowania RINGSCAFF zawsze spełniają aktualne
wymogi bezpieczeństwa - niezależnie od tego, gdzie na świecie chcą je Państwo stosować.

RINGSCAFF POSIADA MIĘDZY INNYMI CERTYFIKATY
I DOPUSZCZENIA NASTĘPUJĄCYCH INSTYTUCJI:
■
■
■
■

AENOR
AFNOR
DIBt
LNEC

■
■
■
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WorkSafe
DIBt
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STRONGER. TOGETHER.

ŁĄCZENIE RINGSCAFF
Z INNYMI SYSTEMAMI RUSZTOWAŃ
Scafom-rux RINGSCAFF jest oficjalnie certyfikowany przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
(DIBt) do łączenia z innymi wiodącymi systemami rusztowań.
W ten sposób mogą Państwo zwiększyć elastyczność planowania, optymalnie wykorzystać swoje
zapasy i dać sobie swobodę wyboru zawsze najlepszego produktu z najlepszym serwisem.
RINGSCAFF posiada następujące dopuszczenia do mieszania od DIBt:
■
■
■

Z-8.22-901: dopuszczenie do mieszania z Layher Allround K2000+
Z-8.22.911: dopuszczenie do mieszania z Plettac Assco Contur
Z-8.22.971: podwójne zezwolenie na mieszanie z Layher Allround i Plettac Assco Contur/Altrad Futuro
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RINGSCAFF RUSZTOWANIE MODUŁOWE

  WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRODUKCJA SYSTEMÓW
RUSZTOWAŃ, KTÓRE
TRWAJĄ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Trzeba przyznać, że jesteśmy dość dumni z własnych zakładów produkcyjnych. Ponieważ nazywanie fabryk, w
których powstają nasze produkty, naszymi własnymi, daje nam 100-procentową kontrolę nad całym procesem
produkcji. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie, że jesteśmy w stanie przekazać Państwu nasze systemy
rusztowań z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

CERTYFIKOWANY PROCES PRODUKCJI
Nasz proces zapewnienia jakości rozpoczyna się od wyboru certyfikowanych surowców i trwa przez
cały łańcuch produkcyjny, aż do bezpiecznego załadunku towaru do wysyłki i transportu. Oznacza
to, że zawsze otrzymują Państwo produkty o niezmiennie wysokiej jakości - niezależnie od tego,
z której z naszych fabryk pochodzi Państwa zamówienie. Jest to regularnie potwierdzane poprzez
wewnętrzne i zewnętrzne kontrole naszych produktów i produkcji.

WYBÓR SUROWCÓW
KONTROLA
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PRODUKCJA

TESTOWANIE

CYNKOWANIE

PAKOWANIE

TRANSPORT
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WYSOKIEJ JAKOŚCI
WYKOŃCZENIE
Wielką zaletą naszej własnej produkcji jest wykończenie materiału rusztowania: nasz proces cynkowania chroni
każdy element rusztowania ze wszystkich stron, wewnątrz i na zewnątrz, przed zewnętrznymi wpływami
środowiska i uszkodzeniami. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, że będą mogli korzystać ze swoich rusztowań
przez dziesiątki lat.

ZLOKALIZOWANE
WSZĘDZIE NA
ŚWIECIE
Łącznie pięć naszych fabryk znajduje się w Chinach, Belgii, Polsce
i Rumunii. Pozwala nam to na utrzymanie jak najkrótszych tras
dostaw i zapewnienie Państwu zawsze łatwego i szybkiego
dostępu do naszych produktów rusztowaniowych.
Produkty Scafom-rux są wytwarzane zgodnie z europejskimi
standardami we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych na
świecie. Nasze certyfikowane i wykwalifikowane zespoły w naszych
fabrykach dbają o to, aby zarówno ręczne, jak i zautomatyzowane
etapy produkcji zawsze spełniały najwyższe standardy jakości. W ten
sposób otrzymujemy najlepszy produkt, który sprawi, że Państwa
praca na rusztowaniach będzie tak bezpieczna i efektywna, jak to
tylko możliwe.
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RINGSCAFF RUSZTOWANIE MODUŁOWE

WYBIERZ
IDEALNĄ OPCJĘ
DLA SWOJEGO
NASTĘPNEGO
PROJEKTU
Współpraca z Scafom-rux to coś więcej niż tylko doskonały produkt. Z RINGSCAFF otrzymują
Państwo nie tylko jeden z wiodących systemów rusztowań modułowych, ale także Scafomrux jako partnera, który razem z Państwem stawia czoła wyzwaniom.
Państwa możliwości wykraczają poza zakup RINGSCAFF i obejmują elastyczne opcje wynajmu,
szkolenia dla Państwa zespołu, wsparcie techniczne, aż po dostosowanie materiału rusztowania
do Państwa indywidualnych wymagań.

SPRZEDAŻ RUSZTOWAŃ
Z RINGSCAFF kupują Państwo nie tylko system rusztowań na kilka najbliższych projektów,
ale także na przyszłość. Będą go Państwo mogli używać przez dziesięciolecia i do różnych
zastosowań i branż. Zapewnia to wyjątkowa uniwersalność RINGSCAFF i wysokiej jakości proces
produkcji. Również certyfikowana kompatybilność z innymi wiodącymi systemami rusztowań
modułowych pozwala zachować długoterminową wartość Państwa zapasów.

WYNAJEM RUSZTOWAŃ
Czasami planują Państwo projekt, który wymaga specjalnych części do rusztowań, których
potrzebują Państwo tylko raz. Albo jest duża liczba zamówień i muszą Państwo zaopatrzyć się w
materiał na krótki okres. Dla takich przypadków i nie tylko, Scafom-rux oferuje Państwu elastyczne
możliwości wynajmu rusztowań RINGSCAFF i wszystkich naszych systemów rusztowań.*

DOSTOSOWANIE RUSZTOWAŃ
Dobry system rusztowań dostosowuje się do wyzwań, przed którymi Państwo stoją. Dlatego
w każdej chwili możemy dostosować Państwa rusztowanie RINGSCAFF do Państwa potrzeb.
Kolory i naklejki
Na placu budowy zawsze powinno być rozpoznawalne, który element rusztowania należy do której
firmy. Scafom-rux dostosowuje rusztowania do Państwa potrzeb, malując go w kolorach firmowych,
drukując nazwę firmy na niektórych elementach lub wykonując naklejki z Państwa logo.
Indywidualne projekty produktów
Wysokie standardy bezpieczeństwa, takie jak w zakładach chemicznych lub rafineriach, często
wymagają specjalnych rozwiązań. Bez względu na to, z jakimi wyzwaniami chcą się Państwo
zmierzyć, nasz zespół inżynierów jest po Państwa stronie, dostosowując istniejące produkty lub
projektując zupełnie nowe produkty specjalnie do Państwa zastosowań.
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* Wypożyczalnie rusztowań znajdują się w następujących krajach:
SCAFOM-RUX

Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Niemcy, Francja, Holandia, Peru, Hiszpania, Słowacja, USA

STRONGER. TOGETHER.

TECHNICZNE WSPARCIE INŻYNIERYJNE
Zespół inżynierów Scafom-rux z przyjemnością udzieli Państwu wsparcia w zakresie wielu
usług rusztowaniowych i technicznych, aby Państwa projekt zakończył się sukcesem, w tym
w zakresie tworzenia projektów, rysunków i obliczeń statycznych, wsparcia technicznego,
gdy tylko będzie ono potrzebne, wizyt na miejscu realizacji projektu, jak również pełnego
planowania projektu od początku do końca.
* Niedostępne w Polsce

SZKOLENIA I SEMINARIA
Właściwe planowanie, prawidłowa obsługa i wiedza, co robić w razie niebezpieczeństwa,
są równie ważne jak wysokiej jakości systemy rusztowań. Dlatego Scafom-rux oferuje
regularne szkolenia, jak również specjalne szkolenia dla monterów rusztowań, inżynierów
lub Państwa partnerów zewnętrznych.
* Niedostępne w Polsce

DOŚWIADCZENIA NASZYCH KLIENTÓW

”

ZAWSZE KORZYSTALIŚMY I LUBILIŚMY
KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ, JAKĄ ZAPEWNIŁ
NAM SCAFOM-RUX, PONIEWAŻ W OSTATECZNYM
ROZRACHUNKU PRZEKŁADA SIĘ TO NA CZAS,
A W KONSEKWENCJI NA OSZCZĘDNOŚCI
EKONOMICZNE I OBSŁUGĘ NASZYCH KLIENTÓW
KOŃCOWYCH

”

Mario Cuetos Silva, Dyrektor Generalny ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS ASTURIAS

”

OBSŁUGA KLIENTA JEST ŚWIETNA, SZYBKO
REAGUJĄ ZA KAŻDYM RAZEM, GDY ICH
POTRZEBUJEMY. ZESPÓŁ ZAWSZE BYŁ W
STANIE DOSTARCZYĆ NAM ODPOWIEDNICH
INFORMACJI, KTÓRYCH POTRZEBOWALIŚMY, ABY
ZAPEWNIĆ SUKCES PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU
RUSZTOWAŃ. JESTEŚMY RÓWNIEŻ W STANIE
UZYSKAĆ NA CZAS WSZELKIE INFORMACJE, O
KTÓRE PROSZĄ NASI KLIENCI

”

Adam Alvarez, Director of Operations, Chaparral Industrial Services
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SCAFOM-RUX
PAŃSTWA PARTNER W RUSZTOWANIACH
Scafom-rux jest producentem, dystrybutorem i dostawcą najwyższej jakości rozwiązań w
zakresie rusztowań. Cały nasz zespół stara się zrozumieć potrzeby i wymagania profesjonalistów
w dziedzinie rusztowań w takich branżach jak budownictwo, oil & gas, górnictwo, przemysł
stoczniowy i inne. W ten sposób możemy służyć radą i doświadczeniem, aby znaleźć najlepsze
możliwe rozwiązanie dla każdego projektu rusztowań na całym świecie. Do tego dochodzą
dodatkowe usługi, takie jak profesjonalne szkolenia lub inżynieria techniczna.
Dzięki pomysłowości i wieloletniemu doświadczeniu, produkty Scafom-rux są zaprojektowane i
skonstruowane tak, aby zawsze zapewniać bezpieczeństwo rusztowaniom. Jednocześnie zachowują
najwyższe standardy w zakresie trwałości i zrównoważonego rozwoju. Nasz system rusztowań
modułowych RINGSCAFF jest niezwykle wszechstronny i wykorzystywany przez klientów na całym
świecie do wielu różnych projektów.
Więcej informacji o Scafom-rux, naszych produktach i usługach w zakresie rusztowań znajdą Państwo
na stronie www.scafom-rux.com
lub na naszym kanale YouTube
www.youtube.com/c/scafom-rux-scaffolds.

BIURA

ZAKŁADY PRODUKCYJNE
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