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Systematyczne bezpieczeństwo

Implementacja systemów bezpieczeństwa na placu budo-
wy często kojarzy się z progiem hamowania ze względu na 
dodatkową wymaganą pracę przy montażu systemów. Dla-
tego Doka opracowała szybkie i łatwe w obsłudze syste-
my dla każdego rodzaju deskowania. Większość systemów 
Doka zawiera już kompletne elementy w zakresie  zabez-
pieczeń – wyposażone są w zintegrowane pomosty robo-
cze i barierki ochronne oraz schodnie.

Dbanie o higienę i ochronę pracy zaczyna się już na etapie 
rozwoju produktu. Systematycznie wprowadzane są inno-
wacyjne rozwiązania oraz nowe technologie do portoflio 
produktowego Doka.

FreeFalcon to jeden z najnowszych projektów firmy Doka 
w dziedzinie ochrony wykonawcy pracującego na wysoko-
ści. Rozwiązanie to wypełnia lukę w obszarze wszechstron-
nego systemu, oferującego napowietrzny punkt zaczepie-
nia uprzęży na placach budowy, stanowiąc idealną syntezę 
ochrony i swobody ruchu. Mobilne urządzenie gwarantu-
je pełne bezpieczeństwo pracowników – nawet w obliczu 
najtrudniejszych warunków wykonawczych. 

W tym miejscu warto wspomnieć również o siatce zabez-
pieczającej SNF, która poprawia bezpieczeństwo pracy na 

placu budowy i minimalizuje ryzyko upadku części podczas 
prac budowlanych. Uniwersalna konstrukcja trójwarstwo-
wej siatki, w połączeniu z elementami uzupełniającymi, po-
zwala na dopasowanie do dowolnej konstrukcji budynku.

Doka rozumie bezpieczeństwo jako całościową koncepcję. 
Traktuje te zagadnienia w sposób kompleksowy, oferując ak-
tywne wsparcie już we wstępnych fazach realizacji projektu 

– od jego opracowania, poprzez świadczenie usług dorad-
czych, aż po przygotowanie bogatej oferty sprawdzonych 
produktów i rozwiązań. 

Bezpieczny przebieg prac montażowych uwzględniany jest 
już na etapie opracowywania oferty i doboru rozwiązań. 
W celu zagwarantowania prawidłowej i tym samym bez-
piecznej obsługi systemów pracownicy budowy korzysta-
ją z udostępnionych instrukcji oraz biorą udział w licznych 
szkoleniach. Ponadto mogą liczyć na wsparcie Instrukto-
rów Montażu firmy Doka, którzy na miejscu udzielają fa-
chowych wskazówek w zakresie prawidłowego stosowa-
nia i montażu deskowania.

Marta Modrzejewska
Dyrektor Marketingu Doka Polska

Zagwarantowanie bezpieczeństwa na placu budowy ma dla firmy Doka kluczowe znaczenie. 
W pełni bezpieczne rozwiązania firmy Doka stanowią prawdziwy fundament filozofii produkcyjnej 
oraz wspierają dążenia do zwiększenia wydajności na placu budowy. Wszystkie rozwiązania 
spełniają najwyższe standardy jakości, zmniejszają ryzyko wypadków, przyspieszają przebieg 
procesu budowlanego oraz pomagają dotrzymać terminów wykonania prac. 

FreeFalcon Trójwarstwowa siatka zabezpieczająca SNF
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