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Úvod Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

ÚvodZákladné bezpečnostné pokyny

Používateľské skupiny
● Tento návod na montáž a používanie (informácie pre 

používateľov) je určený osobám, ktoré pracujú s opi-
sovaným systémom/výrobkom firmy Doka a obsa-
huje pokyny pre montáž a určené použitie opísaného 
systému.

● Všetky osoby pracujúce s danými výrobkami sa 
musia oboznámiť s obsahom  a bezpečnostnými 
pokynmi z tejto príručky.

● Osoby, ktoré tieto podklady nemôžu prečítať, alebo 
im nerozumejú, musí zákazník poučiť a zaškoliť. 

● Zákazník je povinný zabezpečiť si informácie (napr. 
informácie pre používateľov, návod na montáž a 
používanie, návod na obsluhu, výkresy atď.), ktoré 
poskytuje firma Doka, umožniť oboznámenie sa s 
nimi a zabezpečiť, aby ich používatelia mali k dispo-
zícii na mieste použitia.

Poznámky k tomuto návodu
● Tieto informácie pre používateľov môžu slúžiť aj ako 

všeobecne platný návod na montáž a používanie 
alebo ich možno začleniť do návodu na montáž a 
použitie na určitej stavbe.

● Ukážky v tomto návode zobrazujú čiastočné 
montážne stavy a preto nie sú  z bezpečnostno-
technického hľadiska vždy úplné. 

● Ďalšie bezpečnostné pokyny, najmä výstražné 
upozornenia, sú uvedené v jednotlivých kapito-
lách!

Návrh
● Pri používaní debnenia navrhujte bezpečné praco-

viská (napr. pre montáž a demontáž, prestavbu deb-
nenia, transport, atď). Na pracoviská musia byť bez-
pečné prístupy!

● Odchýlky od údajov uvedených v tomto návode 
alebo iné ako určené použitie si vyžadujú osobit-
né statické posúdenie a doplnenie k návodu na 
montáž.

Pre všetky fázy použitia platí
● Zákazník musí zabezpečiť, že montáž, demontáž, 

transport a predpísané používanie výrobku bude ria-
dené a kontrolované odborne zdatnými a vyškolený-
mi osobami.

● Produkty Doka sa musia používať výlučne v súlade 
s príslušným Doka-návodom na montáž a používa-
nie alebo inou existujúcou písomnou technickou 
dokumentáciou od firmy Doka. 

● V každej etape výstavby treba zaistiť bezpečnú sta-
bilitu všetkých stavebných prvkov a jednotiek!

● Funkčno-technické návody, bezpečnostné pokyny a 
údaje o zaťaženiach sa musia dôsledne kontrolovať 
a dodržovať. Ich nedodržanie môže byť príčinou 
nehôd, závažného poškodenia zdravia (ohrozenia 
života) a značných škôd.

● V priestore debnenia je zakázané manipulovať s 
otvoreným ohňom. Dovolené je len odborné použí-
vanie vykurovacích zariadení v primeranej vzdiale-
nosti od debnenia.

● Práce sa musia prispôsobiť poveternostným pod-
mienkam (môže hroziť napr. nebezpečenstvo 
pošmyknutia). Pri mimoriadnych poveternostných 
podmienkach sa nevyhnutne musia vykonať preven-
tívne opatrenia na zabezpečenie debnenia, resp. 
okolitých priestorov, ako aj na ochranu pracovníkov.

● Pravidelne treba kontrolovať dosadnutie a funkciu 
všetkých spojov. 
V závislosti od priebehu prác a najmä po mimoriad-
nych udalostiach (napr. po búrke) je obzvlášť potreb-
né preskúšať skrutkované a klinové spoje a podľa 
potreby ich dotiahnuť.

Montáž
● Zákazník je povinný pred použitím skontrolovať, či je 

materiál/systém v zodpovedajúcom stave. Poškode-
né, deformované a opotrebením, koróziou alebo hni-
lobou poškodené diely sa musia vyradiť z používa-
nia.

● Kombinovanie debniacich systémov Doka so systé-
mami iných výrobcov môže byť nebezpečné, môže 
viesť k poškodeniam zdravia a majetku, a preto si 
vyžaduje osobitné preskúšanie.

● Montáž musia vykonávať pracovníci zákazníka, ktorí 
majú príslušnú kvalifikáciu.
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Debnenie
● Produkty/systémy Doka  sa musia montovať a stavať 

tak, aby  boli bezpečne odvedené všetky pôsobiace 
záťaže!

Betónovanie
● Dodržujte dovolený tlak čerstvého betónu. Príliš 

rýchle tempo betonáže preťažuje debnenie, vytvára 
na ňom väčšie priehyby a môže ho zlomiť.

Oddebnenie
● Oddebňujte, len keď betón dosiahne dostatočnú 

pevnosť a nariadi to zodpovedná osoba!
● Pri oddebňovaní neuvoľňujte debnenie žeriavom!  

Na oddebnenie použite vhodné náradie, napr. dre-
vené kliny, páčidlo alebo systémové prvky ako sú 
napr. Framax-oddebňovacie rohy.

● Pri oddebňovaní nenarušte stabilitu stavebného 
lešenia a debniacich prvkov!

Transport, ukladanie a skladovanie
● Dodržujte všetky platné predpisy pri transporte deb-

nenia a lešenia. Je potrebné používať Doka-viazacie 
prostriedky.

● Voľné diely odstráňte alebo ich zabezpečte proti 
zošmyknutiu alebo pádu!

● Všetky stavebné prvky treba bezpečne skladovať. 
Pritom treba dodržiavať pokyny z príslušných kapitol 
tohto Návodu na montáž a používanie!

Predpisy / ochrana zdravia pri práci
● Z bezpečnostno-technického hľadiska je pre naše 

produkty potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa 
ochrany práce a iné bezpečnostné predpisy platné v 
danej krajine používania.

Upozornenie podľa EN 13374:
● Po páde osoby alebo predmetu smerom k bočnému 

ochrannému systému alebo doň, resp. do dielov jeho 
príslušenstva je dovolené dielec systému ďalej pou-
žívať len po preskúšaní odborne spôsobilou osobou.

Údržba
● Ako náhradné diely sa môžu používať len originálne 

prvky od firmy Doka.

Symboly
V tejto príručke sú použité nasledovné symboly:

Iné
S výhradou zmien spôsobených technickým vývojom.

Dôležité upozornenie
Nedodržanie pokynov môže spôsobiť funkč-
né poruchy alebo vecné škody.

POZOR / VÝSTRAHA / NEBEZPEČENSTVO
Nedodržanie pokynov môže byť príčinou 
vzniku vecných škôd aj závažného (životu 
nebezpečného) poškodenia zdravia.

Pokyn 
Tento symbol znamená, že používateľ musí 
vykonať daný úkon.

Vizuálna kontrola
Tento symbol znamená, že vykonané úkony 
treba vizuálne skontrolovať.

Tip
Upozorňuje na užitočné možnosti používa-
nia.

Odkaz
Odkazuje na ďalšiu dokumentáciu.

☞
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Odborníci na debnenie

Eurokódy v Doke
V Európe bol do konca roka 2007 vypracovaný jednot-
ný systém noriem pre stavebníctvo, tzv. eurokódy 
(EC). V celej Európe slúžia ako platný základ pre špe-
cifikácie výrobkov, verejné súťaže a výpočtové metódy 
posudzovania.
EC predstavujú celosvetovo najprepracovanejší sys-
tém stavebných noriem.
V Doka-skupine sa EC budú štandardne používať od 
konca roka 2008. Tento Doka-štandard pre dimenzova-
nie prvkov tak nahradí normy DIN.

Veľmi rozšírený „σdov.-koncept“ (porovnanie medzi sku-
točným a dovoleným napätím) je v EC nahradený 
novým konceptom bezpečnosti.
EC porovnávajú zaťaženia (bremená) s odolnosťou 
(únosnosťou). Doterajší súčiniteľ spoľahlivosti pri dovo-
lených napätiach sa rozdelí na viaceré parciálne súči-
nitele spoľahlivosti. Úroveň bezpečnosti ostane rovna-
ká!

Porovnanie konceptov bezpečnosti (príklad)

Ed Návrhová hodnota účinku zaťaženia 
(E ... effect; d ... design) 
Vnútorné sily od zaťaženia Fd 
(VEd, NEd, MEd)

Rd Návrhová hodnota odolnosti 
(R ... resistance; d ... design) 
únosnosť prierezu 
(VRd, NRd, MRd)

Fd Návrhová hodnota zaťaženia
Oceľ: Rd =

Rk Drevo: Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... force)
Fk Charakteristická hodnota zaťaženia  

"skutočné zaťaženie" 
(k ... characteristic) 
napr. vlastná hmotnosť, užitočné zaťaženie, 
tlak betónu, vietor

Rk Charakteristická hodnota odolnosti 
napr. moment odolnosti na medzi prieťažnosti

γF Parciálny súčiniteľ spoľahlivosti zaťaženia 
(v závislosti od zaťaženia; F ... force) 
napr. pre vlastnú hmotnosť, užitočné zaťaženie, 
tlak betónu, vietor 
Hodnoty z EN 12812

γM Parciálny súčiniteľ spoľahlivosti materiálu 
(v závislosti od materiálu; M...material) 
napr. pre oceľ alebo drevo 
Hodnoty z EN 12812

kmod Opravný súčiniteľ (len pri dreve – na zohľad-
nenie vlhkosti a doby pôsobenia zaťaženia)  
napr. pre Doka-drevený nosník H20 
Hodnoty podľa EN 1995-1-1 a EN 13377

E
d

R
d

σdov-koncept EC/DIN koncept

Fskut. ≤ Fdov. Ed ≤ Rd

A Stupeň využitia

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

F
prie�a�

F
dov.

F
skut.

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

R
k

R
d

E
d

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

„Dovolené hodnoty“ uvedené v Doka-pod-
kladoch (napr.:  Qdov = 70 kN) nezodpoveda-
jú návrhovým hodnotám (napr.: VRd = 
105 kN)!
➤ Za žiadnych okolností tieto hodnoty neza-

mieňajte!
➤ V našich podkladoch budú aj naďalej uvá-

dzané dovolené hodnoty. 
Použijú sa tieto parciálne súčinitele spoľahli-
vosti: 
γF = 1,5 
γM, drevo = 1,3 
γM, oceľ = 1,1 
kmod = 0,9
Pre výpočet podľa eurokódov možno takto 
všetky návrhové hodnoty určiť z dovolených 
hodnôt.
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Poznámky
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Úvod Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

Predslov
Doka-oporné kozy - 
pre bezpečnosť jednostranných debnení stien
Keď sa debniace panely nedajú kotviť do protiľahlej 
steny debnenia, umožnia oporné kozy bezpečné 
odvedenie síl pôsobiacich pri betonáži.
Toto nachádzame napr.:
● pri debnení základových pätiek
● pri podzemných a štetovnicových stenách
● pri zhotovení oporných múrov
● pri jednostrannom betónovaní k murivu
● pri jednostrannom betónovaní k izolačným vrstvám
● pri výstavbe podzemných dráh, keď sa ku stene z 

vŕtaných pilót zhotovuje dodatočná betónová škru-
pina

Oporné kozy sa však používajú aj na zhotovenie 
masívnych betónových konštrukcií:
● napr. na stavbe elektrární, pri budovaní stien s veľ-

kou hrúbkou, keď kotvenie tyčami vzhľadom na ich 
dĺžku už nemá z technických a ekonomických 
dôvodov zmysel.

● na zhotovenie debnenia základových blokov prieh-
rad

Doka ponúka 3 varianty oporných kôz:
● oporný uholník 

pre debnenia do výšky 1,20 m
● oporná koza Variabel 

pre debnenia do výšky max. 4,05 m
● oporná koza Universal F 

pre debnenia do výšky max. 8,10 m
Každý variant sám osebe predstavuje vlastnú staveb-
nicu, a preto ho možno veľmi pružne prispôsobiť pod-
mienkam na stavbe.
Pomocou oporných kôz je možné realizovať aj špe-
ciálne riešenia.
Príklady:
● výstavba tunelov
● konzolové dosky telekomunikačných veží
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Oporný uholníkOporný uholník

Pre výšku betonáže do 1,20 m
Oporný uholník umožňuje bez kotvenia s nízkymi 
nákladmi zhotoviť steny do výšky 1,20 m, napr. obvo-
dové debnenie základových dosiek. 
Odpadnú časovo náročné konštrukcie dodávateľa 
stavby.
Vlastnosti výrobku:
● Je vhodný pre nosníkové a rámové debnenia (Fra-

max Xlife, Frameco, Alu-Framax Xlife a Frami).
● Nízka hmotnosť – preto je optimálnym doplnkom 

ručného debnenia.
● Odvedenie zaťaženia zemnými klincami alebo pris-

krutkovaním do podkladovej vrstvy použitím hmoždi-
niek – nie je potrebná žiadna príprava na vytvorenie 
kotevných miest.

9739-203-01
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Oporný uholník Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

Oblasti použitia / spôsoby vyhotovenia

Do výšky debnenia 1,20 m

Použitie s rámovým debnením Frami
Upevnenie oporného uholníka (A) Frami-zvierkou (B) .

Použitie s rámovým debnením Framax Xlife, 
resp. Alu-Framax Xlife
Upevnenie oporného uholníka (A) Framax-zvieracou 
skrutkou 4-8cm (C) a kotevnou maticou s podložkou 
15,0 (D) .

Použitie s nosníkovým debnením FF20
Upevnenie oporného uholníka (A) klincami 28×65 (E) .

Dimenzovanie

Vertikálne a horizontálne sily (Vk a Hk) sa musia odviesť vhodnými 
opatreniami. Napr.: 2 ks zemných klincov na každý oporný uholník 
alebo priskrutkovaním do podkladnej vrstvy použitím hmoždiniek – 
nie je potrebná žiadna príprava na vytvorenie kotevných miest.

9739-202-01 A

B

9739-201-01 A

C D

Výška 
betonáže h [m]

Zaťažovacia 
šírka e [m]

Vertikálna sila 
Vk [kN]

Horizontálna 
sila Hk [kN]

0,30 3,00 0,00 3,40
0,45 3,00 0,20 7,60
0,60 1,80 1,00 8,10
0,75 1,15 1,80 8,10
0,90 0,80 2,60 8,10
1,05 0,60 3,40 8,10
1,20 0,45 4,10 8,10

9739-200-01 A

E

9739-257-01

h

V

H
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Oporná koza VariabelOporná koza Variabel

Pre výšky betonáže do ca. 4,00 m
Oporná koza Variabel je jednoduchou možnosťou zho-
tovenia oporných kôz pre debnenia do výšky ca. 
4,00 m kombináciou normovaných univerzálnych paž-
díkov a príslušenstva.
Vlastnosti výrobku:
● Je vhodný pre nosníkové a rámové debnenia.
● Bezpečné odvedenie ťahových síl šikmými kotvami.
● Hospodárne prispôsobenie príslušnému tlaku 
čerstvého betónu úpravou vzdialeností medzi opor-
nými kozami.

9739-252-01
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Oporná koza Variabel Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

Štandardné zostavy
Zostavy oporných kôz je zásadne možné zhotoviť rov-
nakým spôsobom pre použitie s nosníkovým, príp. 
rámovým debnením.

Na dosiahnutie potrebnej statickej únosnosti sa musia 
jednotlivé kozy zostavy zavetriť pomocou lešenárskych 
rúr.
Príklady znázorňujú odborne zhotovené vystuženie 
zostáv oporných kôz.

1) spravidla zodpovedá zaťažovacej šírke
2) len pri použití s týmito Framax Xlife-rámovými panelmi: 
- 2,70x2,70m 
- 2,70x3,30m 
- . , . . x2,70m - naležato 
(pričom je zaťažovacia šírka vždy 1,35 m)

2 oporné konštrukcie 3 oporné konštrukcie
Nosníkové debnenia Rámové debnenia Nosníkové debnenia Rámové debnenia

Osová vzdialenosť 1) a 
[m] 1,00 alebo 1,25 1,35 alebo 1,552) 1,00 0,90 alebo 1,35

Typ opornej kozy

Oporná koza Variabel

Typ opornej kozy

Oporná koza Variabel 
nadstavená

9739-246-01

a

H

P

I H

I

H
9739-247-01

I

a

a

J

I

I

Q

I

J

J

A

9739-248-01

a

H

H

H

I

H

P

I

9739-249-01
a

a

J

Q

J

J

J

H

H

I

I

I

I

B
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Potreba materiálu pre 2 oporné kon-
štrukcie

Potreba materiálu pre 3 oporné kon-
štrukcie

Platí pre tieto osové 
vzdialenosti "a":
● 1,00 m
● 1,25 m
● 1,35 m
● 1,55 m

1) Potrebná dĺžka lešenárskych rúr pri osovej 
vzdialenosti 1,55 m:  
uvedená dĺžka + 0,50 m

Typ opornej kozy

2) V tabuľke sú uvedené spojovacie čapy 10cm a 
pružinové závlačky 5mm potrebné na premiest-
ňovanie zostavy (pozri kapitolu "Betónovacie plo-
šiny / transport").
3) Dimenzovanie pozri v kapitolách:  
- "Kombinácia s Doka-nosníkovými debneniami"  
- "Kombinácia s Doka-rámovými debneniami"  
- "Varianty ukotvenia oporných kôz"

 (A) Paždík k opornej koze WU14 2 2
 (B) Ťahová príložka 2 2
 (C) Oporná botka 2 2
 (D) Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m 2 2
 (E) Spojovací čap 10cm 2) 10 18
 (F) Pružinová závlačka 5mm 2) 10 18
 (G) Vretenová vzpera 12 3,00m 2 2
 (H) Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m 1) 3 5
 (I) Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 1) 2 2
 (K) Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 7 5
 (L) Otočná spojka 48mm 3 9
 (M) Univerzálny paždík WS10 Top50 1,00m -- 2
 (N) Panelová spojka FF20/50 Z -- 2
 (O) Vretenová vzpera T7 305/355cm -- 2

 (P) Univerzálny paždík 2,00m ako kotevný paž-
dík 3) 1 1

Hmotnosť zostavy [kg] - zaokrúhlená 450 600

9739-246-01
a

A B

9739-311-01 9739-312-01

Platí pre tieto osové 
vzdialenosti "a":
● 0,90 m
● 1,00 m
● 1,35 m

1) Potrebná dĺžka lešenárskych rúr pri osovej 
vzdialenosti 1,35 m:  
uvedená dĺžka + 0,50 m

Typ opornej kozy

2) V tabuľke sú uvedené spojovacie čapy 10cm a 
pružinové závlačky 5mm potrebné na premiest-
ňovanie zostavy (pozri kapitolu "Betónovacie plo-
šiny / transport").
3) Dimenzovanie pozri v kapitolách:  
- "Kombinácia s Doka-nosníkovými debneniami"  
- "Kombinácia s Doka-rámovými debneniami"  
- "Varianty ukotvenia oporných kôz"
4) Dĺžka univerzálneho pažídka:  
- osová vzdialenosť 0,90 m: 2,50m  
- osová vzdialenosť 1,00 m: 2,75m  
- osová vzdialenosť 1,35 m: 3,50m
 (A) Paždík k opornej koze WU14 3 3
 (B) Ťahová príložka 3 3
 (C) Oporná botka 3 3
 (D) Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m 3 3
 (E) Spojovací čap 10cm 2) 14 26
 (F) Pružinová závlačka 5mm 2) 14 26
 (G) Vretenová vzpera 12 3,00m 3 3
 (H) Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m -- 2
 (I) Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 4 4
 (J) Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m 1) 3 4
 (K) Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 11 8
 (L) Otočná spojka 48mm 6 16
 (M) Univerzálny paždík WS10 Top50 1,00m -- 3
 (N) Panelová spojka FF20/50 Z -- 3
 (O) Vretenová vzpera T7 305/355cm -- 3
 (Q) Univerzálny paždík ako kotevný paždík 3) 4) 1 1

Hmotnosť zostavy [kg] - zaokrúhlená 700 950

9739-247-01
a

a

A B

9739-311-01 9739-312-01
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Detaily pripojenia a ukotvenie
Zaťaženie šikmých kotiev prenášajú kotevné paždíky 
(univerzálne paždíky).
Na každej opornej koze sa použijú po dve kotvy vo 
vzdialenosti 15 cm od osi opornej kozy.
Výnimka: Ak na zabezpečenie únosnosti postačí na 
jednu opornú kozu len jedna kotva, je potrebné umiest-
niť kotvy v každej zostave symetricky.

a ... 247 cm 
α ... 45° 
▲ ... Vnútorná strana steny

Detail: Montáž ťahovej príložky 

Nadstavenie opornej kozy
Na nadstavenie sa použije:
● univerzálny paždík WS10 Top50 1,00 m
● panelová spojka FF20/50 Z + spojovací čap 10cm 
● vretenová vzpera T7 na dodatočné podopretie
● doplňujúce zavetrovanie

X
Nosníkové debnenia H20 
Debniaca doska 21 a 
27mm 29,0 cm 

(pri šikmej polohe kotiev 45°)Rámové debnenia v kom-
binácii s dištančným prv-
kom ku koze 20cm

9739-331-01

a

X

A

K

K

B

D C K

G

E F

B

9739-346-01

9739-332-01

M

N

E

H

L

H

O

L
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Príklady z praxe
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Kombinácia s Doka-nosníkovými debneniami

Príklad: Výška debnenia 3,00 m
Osová vzdialenosť a = 1,00 m
Zaťažovacia šírka = 1,00 m
Typ opornej kozy 

a ... 1,00 m 
b ... 2,00 m

Príklad: Výška debnenia 4,00 m
Osová vzdialenosť a = 1,00 m
Zaťažovacia šírka = 1,00 m
Typ opornej kozy 

a ... 1,00 m 
b ... 3,00 m

Upevnenie debnenia
Debniace panely Top50 alebo FF20 sa na opornú kozu 
upevňujú priamo držiakom klinového paždíka. Oce-
ľové paždíky panelov možno pripevniť na ktoromkoľvek 
mieste paždíka k opornej koze WU14.

A

9739-347-01
a

b

A Paždík k opornej koze WU14
T Držiak klinového paždíka

2 oporné 
konštrukcie

3 oporné 
konštrukcie

Počet držiakov klinového 
paždíka 4 6

B

9739-245-01
a

a

b

97
39

-3
33

-0
1
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Dimenzovanie
Hodnoty v tabuľke platia len za predpokladu, že časť 
steny nie je vybetónovaná vopred. Pri väčších častiach 

vopred vybetónovaných stien treba preveriť celkovú 
stabilitu opornej kozy.
Údaje o zaťaženiach platia pre jednu opornú konštruk-
ciu pri šikmej polohe kotvy 45°.
Polia bez údajov (-----) nie sú dovolené – oporná koza 
je preťažená!

Výška betonáže do 3,25 m

Výška betonáže od 3,25 m do 4,00 m

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,00 m

Zaťažovacia šírka 
1,25 m

Výška betoná-
že
H

[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia 
hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia 
hore
[mm]

Oporná koza Variabel

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2 2,50 96 34 2 120 43 2
2,75 110 45 3 138 56 3
3,00 124 56 3 156 70 4
3,25 139 69 4 173 86 5

50
 k

N
/m

2 2,50 106 36 2 133 45 2
2,75 124 47 3 155 59 3
3,00 141 60 4 177 75 5
3,25 159 75 5 199 94 6

A

H

Z
V

9739-306-01

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,00 m

Zaťažovacia šírka 
1,25 m

Výška betoná-
že
H

[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia 
hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia 
hore
[mm]

Oporná koza Variabel 
nadstavená

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2 3,25 139 69 2 173 86 2
3,50 153 83 2 191 104 3
3,75 167 99 3 ---- ---- ----
4,00 181 116 5 ---- ---- ----

50
 k

N
/m

2 3,25 159 75 2 199 94 2
3,50 177 91 3 ---- ---- ----
3,75 194 110 4 ---- ---- ----
4,00 212 130 5 ---- ---- ----

B

H

Z
V

9739-307-01
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Kombinácia s Doka-rámovým debnením Framax Xlife

Príklad: Výška debnenia 3,00 m
Osová vzdialenosť a = 1,35 m
Zaťažovacia šírka = 1,35 m
Typ opornej kozy 

a ... 1,35 m 
b ... 2,70 m 
c ... 2,70 m 
d ...0,30 m

Upevnenie debnenia
Dištančný prvok ku koze 20cm sa pripevní skrutkou 
ku koze 27cm (je súčasťou dodávky) do kotevného 
puzdra debniaceho panelu.

Poloha dištančných prvkov ku koze 20cm zodpovedá 
pravidlám kotvenia obojstranných debnení stien (pozri 
návod na montáž a používanie „Doka-rámové debne-
nie Framax Xlife“, resp. „Alu-Framax Xlife“).

Príklad: Výška debnenia 4,05 m
Osová vzdialenosť a = 0,90 m
Zaťažovacia šírka = 0,90 m
Typ opornej kozy 

a ... 0,90 m 
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m 
c ... 2,70 m 
d ...1,35 m

Potrebné dištančné prvky ku koze 
20cm

1) ... nadstavená nastojato

Pohľad:

A Dištančný prvok ku koze 20cm

A

9739-250-01

a

b

c
d

97
39

-2
53

-0
1

97
39

-3
30

-0
1

Rámový 
panel

Výška deb-
nenia [m]

Dištančný 
prvok ku 

koze 20cm

Počet 
oporných 

konštrukcií

Typ opornej 
kozy

2,70m

2,70 4 2
3,00 4 2
3,15 6 2
3,30 6 2
3,60 9 3

4,05 1) 9 3

3,30m
3,30 6 2
3,60 9 3

2,40x2,70m

2,40 4 2
2,70 4 2
2,85 6 2
3,00 6 2
3,30 6 2

B

9739-251-01

a

b

c
d

a

A

B

B

A

B
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Dimenzovanie
Hodnoty v tabuľke platia len za predpokladu, že časť 
steny nie je vybetónovaná vopred. Pri väčších častiach 

vopred vybetónovaných stien treba preveriť celkovú 
stabilitu opornej kozy.
Údaje o zaťaženiach platia pre jednu opornú konštruk-
ciu pri šikmej polohe kotvy 45°.

Výška betonáže do 3,00 m

Výška betonáže do 3,30 m

Výška betonáže do 4,05 m

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,35 m

Dov. tlak čerstvého 
betónu

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Variabel

40 kN/m2
2,70 145 57 3
3,00 168 76 4

50 kN/m2
2,70 162 60 3
3,00 191 81 5

A

H

Z
V

9739-306-01

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,35 m

Dov. tlak čerstvého 
betónu

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Variabel 
nadstavená

40 kN/m2
3,15 179 86 2
3,30 191 97 2

50 kN/m2
3,15 205 93 2
3,30 220 105 3

B

H

Z
V

9739-307-01

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
0,90 m

Dov. tlak čerstvého 
betónu

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Oporná sila
Vk

[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Variabel 
nadstavená

40 kN/m2

3,60 143 81 2
3,75 150 89 3
3,90 158 98 4
4,05 165 108 4

50 kN/m2

3,60 165 89 3
3,75 175 99 3
3,90 185 109 4
4,05 194 120 5

B

H

Z
V

9739-307-01
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Odborníci na debnenie

Ďalšie možnosti
Okrem riešenia s dištančným prvkom ku koze 20cm, 
uprednostňovaného firmou Doka, sú k dispozícii ďalej 
uvádzané možnosti upevnenia debniacich panelov.
Pri exaktnom návrhu a dimenzovaní Vám rada poradí 
Vaša pobočka Doky. 

Variant 1 (univerzálny paždík v úrovni kotvenia) 

Variant 2 (univerzálny paždík v úrovni paždíkového 
profilu) 

Príklady pre výšku debnenia 3,30 m.
Pohľad na debnenie bez zavetrenia.
a ... 2,70 m 
b ... max. 0,90 m (nadstavené naležato) 
c ... 18,0 cm

Situácie ukotvenia

e ... 19,0 cm 
α ... 45°

Fixovanie panelov

Zásady:

1. Dĺžka univerzálnych paždíkov WS10 Top50:
- na paneloch nastojato: 2,00 m
- na paneloch naležato: 2,50 m

2. Najvyššie panely sú výhradne panely 1,35m 
nastojato, keď je potrebná maximálna výška deb-
nenia (4,05 m).

Počet univerzálnych paždíkov: Variant
1 2

na paneloch 2,70m nastojato 2 3
na paneloch 3,30m nastojato 3 4
na paneloch 1,35m nastojato 1 --
na paneloch do 0,90m naležato 1 1

9739-345-01

c

a
b

9739-344-01

c

a
b

pri variante 1 pri variante 2

pri nadstaveniach v mieste pane-
lovej spojky FF20/50 Z

Pripevnenie univerzálneho  
paždíka na paneloch  
nadstavených naležato

A Paždík k opornej koze WU14
B Univerzálny paždík WS10 Top50
C Framax-skrutka ku koze 36cm (na montáž použite kľúč ku kotev-

nej tyči 15,0/20,0)
D Kotevná matica s podložkou 15,0
E Držiak klinového paždíka
F Framax-upínacia zvierka
G Kotevné puzdro rámového panelu
H Integrovaný paždíkový profil rámového panelu
I Framax-univerzálna spojka 10-25cm
J Framax-univerzálna spojka 10-16cm
K Kotevná hlava 15,0
L Vlnitá kotva 15,0

9739-336-01

e

97
39

-3
39

-0
1

97
39

-3
40

-0
1

97
39

-3
41

-0
1

97
39

-3
42

-0
1
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Montáž
Montáž opornej kozy Variabel
➤ Postavte predmontovaný debniaci panel a zaistite 

ho panelovými vzperami proti pádu. 
➤ Konštrukčné diely opornej kozy „montujte“ na posta-

vené debnenie v príslušných osových vzdialenos-
tiach.

➤ Opornú kozu zavetrite lešenárskymi rúrami.

➤ Opäť odstráňte panelové vzpery.
➤ Celú zostavu premiestnite žeriavom na miesto pou-

žitia (pozri kapitolu „Betónovacie plošiny / trans-
port“).

Náradie na montáž:

A Debniaci panel
B Panelová vzpera

9739-244-01

Na presnejšie vyrovnanie debnenia zaistite 
horizontálne univerzálne paždíky proti nadvi-
hnutiu.
● rozpínacou jednotkou pre kotvu do skaly 

15,0, kotevnou tyčou 15,0 a kotevnou mati-
cou s podložkou 15,0

● alebo závažím

Oblasť použitia Veľkosť kľúča 
[mm] Náradie

Spojky na zavetrova-
nie

22 Vidlicový kľúč 22/24

Dištančný prvok ku 
koze 20cm

30 / 24 ● Vidlicový kľúč 30/32
● Prepínací rapkáč 1/2" 

 so zakladacím kľúčom 
24 1/2" 
alebo 
vidlicový kľúč 30/32

Osadenie skrutky ku 
koze

Kľúč ku kotevnej tyči 
15,0/20,0

9739-353-01
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Betónovacie plošiny / transport

Plošiny závislé od debnenia
V zásade je možné použiť betónovacie plošiny a kon-
zoly, ktoré sú súčasťou použitého debniaceho systé-
mu. Tieto sa montujú priamo na debnenie, podobne 
ako pri normálnom debnení stien.

Príklad: Framax-betónovacia plošina U 1,25/2,70m 

Plošiny nezávislé od debnenia

Priskrutkovateľná plošina MF75
Vlastnosti:
● Univerzálna pracovná konzola
● Šírka plošiny 75 cm
● Upevnenie pomocou nakláňacej platne MF v paždí-

ku WU14 k opornej koze Variabel
● Nezávislá od použitého debniaceho systému

Fošne podlahy a dosky zábradlia: Na bežný meter 
plošiny je potrebných 0,75 m2 podlahových fošní a 
0,6 m2 dosiek na zábradlie (zabezpečí stavba).
Hrúbky dosiek pri vzdialenosti konzol do 2,50 m:
● Podlahové fošne min. 20/5 cm
● Dosky zábradlia min. 20/3 cm

Upozornenie:
Drevené časti plošín musia spĺňať požiadavky pevnost-
nej triedy minimálne C24 podľa EN 338.
V Nemecku musia byť drevené časti plošín navyše 
označené značkou zhody Ü (Ü-Kennzeichen).

Pripevnenie podlahových fošní: so 4 ks  vrátových 
skrutiek M 10×70 a 1 ks vrátovej skrutky M 10×120 na 
každej konzole (nie sú súčasťou dodávky).
Pripevnenie dosiek zábradlia: klincami

☞ Dôležité upozornenie:
Vzhľadom na flexibilnú konštrukciu zostáv 
oporných kôz v kombinácii s rôznymi debnia-
cimi systémami a výškami je potrebné už pri 
projektovaní preveriť, ktoré vyhotovenie plošiny 
je vhodné na príslušný prípad použitia (kolízna 
kontrola, rešpektovanie max. výšky pádu, atď.).
Pritom sa musia zohľadniť aj situácie pri pre-
miestňovaní, najmä keď sú plošiny nad úchyt-
nými bodmi pre žeriav.
Zohľadnite platné bezpečnostno-technické 
predpisy.

Dodržujte príslušný návod na montáž a použí-
vanie!

97
39

-3
48

-0
1

Detail priskrutkovania 

A Priskrutkovateľná plošina MF75
B Nakláňacia platňa MF

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m2  
(150 kg/m2)
Trieda zaťaženia 2 podľa EN 12811-1:2003
Max. zaťažovacia šírka: 2,00 m

9739-255-01

9739-343-01 97
39

-3
50

-0
1

A

B
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Transport pomocou žeriava
Zavesenie žeriavového lana priamo na paždík k 
opornej koze:
➤ pripevnenie spojovacím čapom 10cm
➤ zaistenie pružinovou závlačkou 5mm

Zhotovenie z lešenárskych rúr 

Náradie: Vidlicový kľúč 22 na montáž 
spojok a lešenárskych rúr.

A Lešenárska rúra 48,3mm
B Priskrutkovateľná spojka 48mm 95

97
39

-3
60

-0
1

97
39

-3
60

-0
2

A

B

A Žeriavové lano
B Paždík k opornej koze
C Spojovací čap 10cm
D Pružinová závlačka 5mm

☞ Dôležité upozornenie:
● Pri premiestňovaní neumiestňujte závesy 

na debniaci panel alebo iné konštrukčné 
časti, napr. na univerzálne paždíky.

● Premiestňovanie spolu s debnením je dovo-
lené len nízko nad zemou.

● Dbajte na dostatočnú dĺžku žeriavového 
závesu (šikmý ťah).

● Neodtŕhajte žeriavom debnenie od betónu!

Max. únosnosť:
1000 kg / miesto žeriavového závesu

97
39

-3
38

-0
1
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Poznámky
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Oporná koza Universal FOporná koza Universal F

Pre max. výšku betonáže do 8,10 m
Vlastnosti výrobku:
● Možnosť nadstavenia stavebnicovým spôsobom.

Optimálne prispôsobenie požadovanej výške beto-
náže od 3,00 do max. 8,10 m kombináciou:
- oporná koza Universal F 4,50m
- podstavbový rám F 1,50m
- podstavbový rám F 2,00m

● Je vhodný pre nosníkové a rámové debnenia.
● Bezpečné odvedenie ťahových síl šikmými kotvami.
● Prispôsobenie nerovnostiam podkladu vretenami s 

kĺbovitou podkladnou platňou.
● Jednoduché a rýchle nadstavenie. Nadstavovacie 

príložky sú predmontované už v podstavbovom 
ráme.

● Integrované žeriavové oká umožňujú premiestňova-
nie v príslušnej rovnovážnej polohe.

● Spojky na pripojenie zavetrovania sú už predmonto-
vané.

● Premiestňovanie bez žeriava pomocou ľahko mon-
tovateľných nasadzovacích kolies.

● Stohy zabezpečené pri skladovaní a doprave integ-
rovanými dištančnými vložkami.

● Hospodárne prispôsobenie príslušnému tlaku 
čerstvého betónu úpravou vzdialeností medzi opor-
nými kozami.

9739-239-01
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Štandardné zostavy
Zostavy oporných kôz je zásadne možné zhotoviť rov-
nakým spôsobom pre použitie s nosníkovým, príp. 
rámovým debnením.
Na dosiahnutie potrebnej statickej únosnosti sa musia 
jednotlivé kozy zostavy zavetriť pomocou lešenárskych 
rúr.

Príklady znázorňujú odborne zhotovené vystuženie 
zostáv oporných kôz.
Priskrutkovateľné spojky sú na oporných kozách Uni-
versal F už predmontované, čo umožňuje rýchlu mon-
táž na stavbe.

1) spravidla zodpovedá zaťažovacej šírke
2) len pri použití s týmito Framax Xlife-rámovými panelmi: 
- 2,70x2,70m 
- 2,70x3,30m 
- . , . . x2,70m - naležato 
(pričom je zaťažovacia šírka vždy 1,35 m)

2 oporné konštrukcie 3 oporné konštrukcie
Nosníkové debnenia Rámové debnenia Nosníkové debnenia Rámové debnenia

Osová vzdialenosť 1) a 
[m] 1,00 alebo 1,25 1,35 alebo 1,552) 1,00 0,90 alebo 1,35

Typ opornej kozy

Oporná koza Universal 
F 4,50m

Typ opornej kozy

Nadstavenie s 
podstavbovým rámom

F 1,50m

Typ opornej kozy

Nadstavenie s 
podstavbovým rámom 

F 2,00m

9739-234-01

a

9739-235-01

a

a
A

B

C



Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy Oporná koza Universal F

27999739024  - 04/2009 NK Odborníci na debnenie

Potreba materiálu pre 2 oporné kon-
štrukcie
Platí pre tieto osové vzdialenosti "a":
● 1,00 m
● 1,25 m
● 1,35 m
● 1,55 m

Potreba materiálu pre 3 oporné kon-
štrukcie
Platí pre tieto osové vzdialenosti "a":
● 0,90 m
● 1,00 m
● 1,35 m

Typ opornej kozy
1) Potrebná dĺžka lešenárskych rúr pri osovej vzdialenosti 1,55 m:  
uvedená dĺžka + 0,50 m
2) Dimenzovanie pozri v kapitolách:  
- "Kombinácia s Doka-nosníkovými debneniami"  
- "Kombinácia s Doka-rámovými debneniami"  
- "Varianty ukotvenia oporných kôz"

 (A) Oporná koza Universal F 4,50m 2 2 2
 (B) Podstavbový rám F 1,50m -- 2 2
 (C) Podstavbový rám F 2,00m -- -- 2
 (D) Lešenárska rúra 48,3mm 1,50m 1) 4 6 8
 (E) Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 1) 1 1 3
 (F) Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m 1) 2 4 4
 (G) Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m 1) -- -- 1
 (H) Otočná spojka 48mm 5 8 12
 (I) Kotevný paždík 1,95m 2) 1 1 1
 (K) Držiak kotevného paždíka 2 2 2
 (L) Kotevná matica s podložkou 15,0 2 2 2

Hmotnosť zostavy [kg] - zaokrúhlená 750 1250 2200

A B C

9739-313-01 9739-314-01 9739-315-01

Typ opornej kozy
1) Potrebná dĺžka lešenárskych rúr pri osovej vzdialenosti 1,35 m:  
uvedená dĺžka + 0,50 m
2) Dimenzovanie pozri v kapitolách:  
- "Kombinácia s Doka-nosníkovými debneniami"  
- "Kombinácia s Doka-rámovými debneniami"  
- "Varianty ukotvenia oporných kôz"
3) Pri transportných jednotkách s osovou vzdialenosťou 0,90 alebo 
1,35 m: 
Príp. použite 3 ks kotevných paždíkov 0,70 m namiesto 1 ks kotev-
ného paždíka 2,95m.

 (A) Oporná koza Universal F 4,50m 3 3 3
 (B) Podstavbový rám F 1,50m -- 3 3
 (C) Podstavbový rám F 2,00m -- -- 3
 (E) Lešenárska rúra 48,3mm 2,00m 1) 6 6 10
 (F) Lešenárska rúra 48,3mm 2,50m 1) 4 10 12
 (G) Lešenárska rúra 48,3mm 3,00m 1) -- -- 2
 (H) Otočná spojka 48mm 10 16 24
 (J) Kotevný paždík 2,95m 2) 3) 1 1 1
 (K) Držiak kotevného paždíka 3 3 3
 (L) Kotevná matica s podložkou 15,0 3 3 3

Hmotnosť zostavy [kg] - zaokrúhlená 1150 1900 3350

A B C

9739-313-01 9739-314-01 9739-315-01
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Upevnenie kotevného paždíka
Držiak kotevného paždíka spolu s kotevnou maticou 
s podložkou 15,0 zaisťujú kotevný paždík proti preklo-
peniu a zošmyknutiu.

Situácia ukotvenia
Zaťaženie šikmých kotiev prenášajú kotevné paždíky.
Na každej opornej koze sa použijú po dve kotvy vo 
vzdialenosti 15 cm od osi opornej kozy.
Varianty ukotvenia pozri v kapitole „Varianty ukotvenia 
oporných kôz“.
Výnimka: Ak na zabezpečenie únosnosti postačí na 
jednu opornú kozu len jedna kotva, je potrebné umiest-
niť kotvy v každej zostave symetricky.

e ... 15,0 cm 
α ... 45° 
▲ ... Vnútorná strana steny

9739-294-01

M Kotevná hlava
N Vlnitá kotva

X
Nosníkové debnenia H20 
Debniaca doska 21 a 
27mm 29,0 cm 

(pri šikmej polohe kotiev 45° 
a výške h = 18,0 cm)Rámové debnenia v kom-

binácii s dištančným prv-
kom ku koze 20cm

e e 97
39

-3
27

-0
1

9739-326-01

X

h
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Poznámky
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Kombinácia s Doka-nosníkovými debneniami

Príklad: Výška debnenia 4,50 m
Osová vzdialenosť a = 1,00 m
Zaťažovacia šírka = 1,00 m
Typ opornej kozy 

a ... 1,00 m 
b ... 2,00 m

Upevnenie debnenia
Debniace panely Top50 alebo FF20 sa na opornú kozu 
upevňujú priamo držiakom klinového paždíka. Opor-
né kozy sú nadimenzované tak, aby bolo možné pri-
pevniť oceľové paždíky panelov na ktoromkoľvek 
mieste.

Počet držiakov klinových paždíkov:

Príklad: Výška debnenia 8,00 m
Osová vzdialenosť a = 1,00 m
Zaťažovacia šírka = 1,00 m
Typ opornej kozy 

a ... 1,00 m 
b ... 3,00 mO Držiak klinového paždíka

Výška debnenia 2 oporné kon-
štrukcie

3 oporné kon-
štrukcie

do 4,50 m 4 6
do 6,00 m 6 9
do 8,00 m 8 12

A

a

b

9739-224-01

97
39

-2
95

-0
1

C

9739-222-01 a
a

b
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Dimenzovanie
Hodnoty v tabuľke platia len za predpokladu, že časť 
steny nie je vybetónovaná vopred. Pri väčších častiach 

vopred vybetónovaných stien treba preveriť celkovú 
stabilitu opornej kozy.
Údaje o zaťaženiach platia pre jednu opornú konštruk-
ciu pri šikmej polohe kotvy 45°.
Polia bez údajov (-----) nie sú dovolené – oporná koza 
je preťažená!

Výška betonáže do 4,50 m

Výška betonáže od 4,50 m do 6,00 m

Výška betonáže od 6,00 m do 8,00 m

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,00 m

Zaťažovacia šírka 
1,25 m

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Universal 
F 4,50m

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2 3,00 124 55 1 156 68 2
3,50 153 81 2 191 101 2
4,00 181 113 3 226 141 4
4,50 209 150 10 262 188 12

50
 k

N
/m

2 3,00 141 59 1 177 73 2
3,50 177 89 2 221 111 2
4,00 212 126 4 265 158 4
4,50 247 170 10 309 213 12

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,00 m

Zaťažovacia šírka 
1,25 m

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Universal 
F 4,50m + 

podstavbový rám F 1,50m

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2 4,50 209 105 3 262 131 3
5,00 238 135 5 297 168 7
5,50 266 168 9 332 210 11
6,00 294 206 16 368 257 20

50
 k

N
/m

2 4,50 247 119 3 309 148 4
5,00 283 154 5 354 193 7
5,50 318 194 9 398 243 12
6,00 354 239 17 ----- ----- -----

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
1,00 m

Zaťažovacia šírka 
1,25 m

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Universal 
F 4,50m + 

podstavbový rám F 1,50m +
podstavbový rám F 2,00m

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2

6,00 294 145 5 368 182 6
6,50 322 174 6 403 218 7
7,00 351 206 7 438 258 9
7,50 379 241 9 474 301 12
8,00 407 278 15 ----- ----- -----

50
 k

N
/m

2

6,00 354 169 6 442 211 7
6,50 389 204 7 486 255 8
7,00 424 242 8 ----- ----- -----
7,50 460 284 10 ----- ----- -----
8,00 495 329 16 ----- ----- -----

A

V

H

Z

9739-308-01

B

V

H

Z

9739-309-01

C

V

H

Z

9739-310-01
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Kombinácia s Doka-rámovým debnením Framax Xlife

Príklad: Výška debnenia 4,50 m
Osová vzdialenosť a = 1,35 m
Zaťažovacia šírka = 1,35 m
Typ opornej kozy 

a ... 1,35 m 
b ... 2,70 m 
c ... 3,30 m 
d ... 0,90 m 
e ... 0,30 m

Príklad: Výška debnenia 8,10 m
Osová vzdialenosť a = 0,90 m
Zaťažovacia šírka = 0,90 m
Typ opornej kozy 

a ... 0,90 m 
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m

A

9739-236-01

b

a

c
d

e

C

9739-220-01

b

a
a
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Dimenzovanie
Hodnoty v tabuľke platia len za predpokladu, že časť 
steny nie je vybetónovaná vopred. Pri väčších častiach 

vopred vybetónovaných stien treba preveriť celkovú 
stabilitu opornej kozy.
Údaje o zaťaženiach platia pre jednu opornú konštruk-
ciu pri šikmej polohe kotvy 45°.
Polia bez údajov (-----) nie sú dovolené – oporná koza 
je preťažená!

Výška betonáže do 4,50 m

Výška betonáže od 4,50 m do 6,00 m

Výška betonáže od 6,00 m do 8,00 m 

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
0,90 m

Zaťažovacia šírka 
1,35 m

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Universal 
F 4,50m

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2 3,15 120 56 1 179 84 2
3,60 143 78 2 214 118 3
4,05 165 105 3 248 157 5
4,50 188 135 9 283 203 13

50
 k

N
/m

2 3,15 137 60 1 205 90 2
3,60 165 86 2 248 129 3
4,05 194 117 3 291 176 5
4,50 223 153 9 334 230 13

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
0,90 m

Zaťažovacia šírka 
1,35 m

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Universal 
F 4,50m + 

podstavbový rám F 1,50m

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2 4,65 196 102 3 294 153 4
5,10 219 127 5 328 191 8
5,55 242 155 9 363 232 13
6,00 265 185 15 397 278 22

50
 k

N
/m

2 4,65 232 116 3 348 174 5
5,10 261 146 6 391 218 8
5,55 290 179 9 434 268 13
6,00 318 215 15 ----- ----- -----

Typ opornej kozy Zaťažovacia šírka 
0,90 m

Zaťažovacia šírka 
1,35 m

Výška 
betonáže

H
[m]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Kotevná sila
Zk

[kN]

Sila 
do vretien

Vk
[kN]

Deformácia
 hore
[mm]

Oporná koza Universal 
F 4,50m + 

podstavbový rám F 1,50m +
podstavbový rám F 2,00m

D
ov

. t
la

k 
če

rs
tv

éh
o 

be
tó

nu

40
 k

N
/m

2

6,00 265 131 4 397 196 7
6,45 288 154 5 431 231 8
6,90 311 180 6 466 269 9
7,20 326 198 7 489 296 11
7,65 349 226 9 ----- ----- -----
8,10 372 257 15 ----- ----- -----

50
 k

N
/m

2

6,00 318 152 5 477 228 8
6,50 347 180 6 ----- ----- -----
6,90 375 211 7 ----- ----- -----
7,20 395 233 8 ----- ----- -----
7,65 423 267 10 ----- ----- -----
8,10 452 304 17 ----- ----- -----

A

V

H

Z

9739-308-01

B

V

H

Z

9739-309-01

C

9739-216-01

H

V
Z
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Upevnenie debnenia
Dištančný prvok ku koze 20cm sa pripevní skrutkou 
ku koze 27cm (je súčasťou dodávky) do kotevného 
puzdra debniaceho panelu.

Poloha dištančných prvkov ku koze 20cm zodpovedá 
pravidlám kotvenia obojstranných debnení stien (pozri 
návod na montáž a používanie „Doka-rámové debne-
nie Framax Xlife“, resp. „Alu-Framax Xlife“).

na opornej koze Universal F 4,50m  
a podstavbovom ráme F 1,50m

na podstavbovom ráme F 2,00m

Podopretie najvyššie umiestneného 
rámového panelu
Framax-príložka ku koze slúži na predĺženie opornej 
kozy a bezpečné podopretie najvyššie umiestneného 
rámového panelu.
Priskrutkovanie dištančného prvku ku koze 20cm k 
Framax-príložke ku koze skrutkou so šesťhrannou hla-
vou M16×60 (je súčasťou dodávky).

Počas montáže možno skrutku ku koze zaistiť 
proti vypadnutiu tesniacou objímkou 15,0 5cm 
(čierna).

Pohľad:

A Dištančný prvok ku koze 20cm

Pohľad:

A Dištančný prvok ku koze 20cm
B Zvierka pre dištančný prvok ku koze 20cm

97
39

-2
42

-0
1

97
39

-3
30

-0
1

97
39

-3
59

-0
1

A
B

97
39

-3
59

-0
2

A

B

A Dištančný prvok ku koze 20cm
B Framax-príložka ku koze

97
39

-2
41

-0
1
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Potrebné dištančné prvky ku koze 
20cm

1) ... nadstavená nastojato 
2) ... nadstavená naležato 
3) ... dov. tlak čerstvého betónu: 40 kN/m2

R
ám

ov
ý 

pa
ne

l

V
ýš

ka
 d

eb
ne

ni
a 

[m
]

D
iš

ta
nč

ný
 p

rv
ok

 k
u 

ko
ze

 2
0c

m

Zv
ie

rk
a 

pr
e 

di
št

an
čn

ý 
pr

vo
k 

ku
 k

oz
e 

20
cm

Fr
am

ax
-p

ríl
ož

ka
 k

u 
ko

ze

P
oč

et
 o

po
rn

ýc
h 

ko
nš

tru
kc

ií

Ty
p 

op
or

ne
j k

oz
y

2,70m

3,15 / 3,30 / 3,60 6 -- -- 2
4,05 2) 8 -- -- 2
4,05 1) 6 -- -- 2
4,35 8 -- 2 2
4,65 / 4,95 10 -- -- 2
5,40 / 5,70 8 -- -- 2
6,00 10 -- 2 2
6,30 10 4 -- 2
6,60 / 6,75 / 7,05 12 4 -- 2
7,20 14 4 -- 2
7,35 / 7,65 21 6 3 3
7,95 21 6 3 3
8,10 18 6 3 3

3,30m

3,30 / 3,60 / 3,75 6 -- -- 2
3,90 8 -- -- 2
4,20 /4,50 8 -- 2 2
4,65 / 4,95 8 -- -- 2
5,10 / 5,25 10 -- -- 2
5,55 / 6,00 10 -- 2 2
6,60 / 6,90 10 4 -- 2
7,05 12 4 -- 2
7,50 18 6 3 3
7,95 1) 21 6 3 3

2,40x2,70m

3,30 6 -- -- 2
3,60 8 -- -- 2
3,75 /4,05 8 -- 2 2
4,35 10 -- -- 2
4,80 / 5,10 8 -- -- 2
5,25 / 5,40 / 5,70 / 6,00 10 -- 2 2
6,15 / 6,45 12 4 -- 2
6,60 / 6,75 / 7,05 14 4 -- 2
7,20 3) 12 4 -- 2

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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Ďalšie možnosti
Okrem riešenia s dištančným prvkom ku koze 20cm, 
uprednostňovaného firmou Doka, sú k dispozícii ďalej 
uvádzané možnosti upevnenia debniacich panelov.
Pri exaktnom návrhu a dimenzovaní Vám rada poradí 
Vaša pobočka Doky. 

Variant 1 (univerzálny paždík v úrovni kotvenia) 

Variant 2 (univerzálny paždík v úrovni paždíkového 
profilu) 

Príklady pre výšku debnenia 4,05 m.
Pohľad na debnenie bez zavetrenia.
a ... 2,70 m 
b ... 1,35 m 
c ... 18,0 cm

Situácie ukotvenia

X ... 19,0 cm (pri šikmej polohe kotiev 45° a výške h = 18,0 cm) 
α ... 45°

Fixovanie panelov

Zásady:

1. Dĺžka univerzálnych paždíkov WS10 Top50:
- na paneloch nastojato: 2,00 m
- na paneloch naležato: 2,50 m

2. Najvyššie panely sú výhradne panely 1,35m 
nastojato, keď sú potrebné nasledujúce max. výš-
ky debnenia (vzhľadom na konštrukciu opornej 
kozy).
4,50 m:  
oporná koza Universal F 4,50m
6,00 m:  
oporná koza Universal F 4,50m 
+ podstavbový rám F 1,50m
8,10 m:  
oporná koza Universal F 4,50m 
+ podstavbový rám F 1,50m 
+ podstavbový rám F 2,00m

3. V každej opornej konštrukcii sa pod jeden univer-
zálny paždík namontuje jedno vreteno výškového 
nastavenia.

Počet univerzálnych paždíkov: Variant
1 2

na paneloch 2,70m nastojato 2 3
na paneloch 3,30m nastojato 3 4
na paneloch 1,35m nastojato 1 2
na paneloch do 0,90m naležato 1 1
na paneloch 1,35m naležato 2 2

9739-304-01

a
b

c

pri variante 1 pri variante 2

Pripevnenie univerzálneho  
paždíka na paneloch  
nadstavených naležato

A Oporná koza Universal F
B Univerzálny paždík WS10 Top50
C Framax-skrutka ku koze 36cm (na montáž použite kľúč ku kotev-

nej tyči 15,0/20,0)
D Kotevná matica s podložkou 15,0
E Držiak klinového paždíka

9739-303-01

a
b

c

X

h

9739-305-01

L
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Variant 3 (panely naležato – priamo na opornej 
koze) 

Pohľad na debnenie bez zavetrenia.
a ... 1,35 m 
b ... 0,30 m (nadstavenie nad Framax-príložkou ku koze max. pane-
lom 0,30m) 
c ... 2,70 m 
d ... 1,55 m

Situácie ukotvenia

X ... 17,0 cm (pri šikmej polohe kotiev 45° a výške h = 10,0 cm) 
α ... 45°

Fixovanie panelov
Pri použití naležato možno rámové panely upnúť 
priamo na opornú kozu. Pripevnenie sa realizuje Fra-
max-skrutkou ku koze 36cm cez kotevný otvor panela.

Upozornenie:
Vzhľadom na veľké vzdialenosti profilov oporných kôz 
sa na fixovanie debnenia použije kotevná podložka  
15/20 s krídlovou maticou 15,0.

F Framax-upínacia zvierka
G Kotevné puzdro rámového panelu
H Integrovaný paždíkový profil rámového panelu
I Framax-univerzálna spojka 10-16cm
J Kotevná hlava 15,0
K Vlnitá kotva 15,0
L Vreteno výškového nastavenia

Framax-príložka ku koze:
● predĺži opornú kozu natoľko, aby sa kvôli fixovaniu 

dosiahlo na najvyšší kotevný otvor panelu.
● používa sa v mieste predného vretena a umožňuje 

fixovanie v najnižšom kotevnom otvore panelu

9739-317-01

a
a

b
a

c

d

9739-318-01
X

h

A Framax-príložka ku koze
B Framax-skrutka ku koze 36cm (na montáž použite kľúč ku kotev-

nej tyči 15,0/20,0)
C Kotevná matica s podložkou 15,0
D Kotevná podložka 15/20
E Krídlová matica 15,0
F Framax-tlaková podložka 6/15
G Šesťhranná matica 15,0
H Kotevná hlava
I Vlnitá kotva

9739-320-01
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Vytvorenie vnútorného rohu

Všeobecne
Podľa možnosti je potrebné vyhnúť sa pri jedno-
strannom debnení vytváraniu vnútorných rohov – 
preložením pracovnej škáry do rohu (prestavba, pro-
jektovanie, časová náročnosť).
Keď sa napriek tomu musia zhotoviť rohy v jednom pra-
covnom cykle, sú k dispozícii dva štandardné dielce:
● Rohová príložka - oporná koza
● Kotevný paždík 0,70m

Príklad s nosníkovým debnením 
FF20

Do výšky debnenia 2,75 m je v mieste rohu potrebná 
len 1 oporná koza Universal F 4,50m.

Max. výška betonáže: 4,10 m
Dov. tlak čerstvého betónu: 50 kN/m2

Debniaca doska Oblasť rohu – rozmer E
21mm 255,0 cm
27mm 255,6 cm
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Detail rohovej príložky - opornej kozy

Potreba materiálu pre oblasť rohu E

Tabuľka zohľadňuje spojovacie diely na jednej strane smerom k 
susednému panelu.
1) Dodržujte maximálnu výšku betonáže 4,10 m!

Poloha kotevných miest

Pôdorys 

Pohľad 

Rozmery platia pre nosníkové debnenia H20 s debniacou doskou 21 
a 27mm a vzťahujú sa na: 
- h = 18,0 cm 
- uhol šikmej polohy kotiev α = 45°
a ... 236,0 cm 
b ... 88,0 cm 
c ... 49,0 cm 
d ... 15,0 cm 
X ... 29,0 cm

Výška debnenia
2,75 m 4,25 m 1)

 (A) Rohová príložka - oporná koza 2 3
 (B) Kotevný paždík 0,70m 3 3
 (C) Oporná koza Universal F 4,50m 3 4
 (D) Držiak klinového paždíka 4 6
 (E) Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m 5 5
 (F) Otočná spojka 48mm 4 4
 (G) Spojovací čap 10cm 20 30
 (H) Pružinová závlačka 5mm 12 18
 (I) Panel FF20 2,00x3,75m -- 2
 (J) Nadstavovací panel FF20 2,00x0,50m -- 2
 (K) Vnútorný roh FF20 2,75m 1 1
 (L) Vnútorný roh FF20 1,00m -- 2
 (M) Upínací čap FF20 -- 12
 (N) Hviezdicová matica 15,0 G -- 12
 (O) Panelová spojka FF20/50 Z 2 3
 (P) Panel FF20 2,00x2,75m 2 --

Celková hmotnosť [kg] - zaokrúhlená 2100 3030

97
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9739-296-01

a

X

X

b

a

b

c

c

d d

d
d

9739-243-01

X

h
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Príklad s rámovým debnením 
Framax Xlife

Do výšky debnenia 2,70 m je v mieste rohu potrebná 
len 1 oporná koza Universal F 4,50m.

E ... 3,00 m

Max. výška debnenia: 4,05 m
Dov. tlak čerstvého betónu: 50 kN/m2

9739-237-01

E

E
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Detail rohovej príložky - opornej kozy

Potreba materiálu pre oblasť rohu 
3,00 x 3,00 m

Tabuľka zohľadňuje spojovacie diely na jednej strane smerom k 
susednému panelu.

Poloha kotevných miest

Pôdorys 

Pohľad 

Rozmery platia pre rámové debnenia Framax Xlife a Alu-Framax 
Xlife a vzťahujú sa na: 
- h = 18,0 cm 
- uhol šikmej polohy kotiev α = 45°
a ... 226,0 cm 
b ... 78,0 cm 
c ... 39,0 cm 
d ... 15,0 cm 
X ... 19,0 cm

Výška debnenia
2,70 m 4,05 m

 (A) Rohová príložka - oporná koza 3 5
 (B) Kotevný paždík 0,70m 3 3
 (C) Oporná koza Universal F 4,50m 3 4
 (D) Držiak klinového paždíka 4 6
 (E) Framax Xlife-rámový panel 1,35x2,70m 4 6
 (F) Framax Xlife-vnútorný roh 2,70m 1 1
 (G) Framax Xlife-vnútorný roh 1,35m -- 1
 (H) Fasádny paždík WS10 2,50m 6 10
 (I) Spojovací čap 10cm 12 20
 (J) Pružinová závlačka 5mm 12 20
 (K) Framax-univerzálna spojka 10-16cm 12 20
 (L) Kotevná matica s podložkou 15,0 12 20
 (M) Framax-univerzálny upínač 10 24
 (N) Lešenárska rúra 48,3mm 1,00m 5 5
 (O) Otočná spojka 48mm 4 4

Celková hmotnosť [kg] - zaokrúhlená 2440 3560

9739-226-01

9739-296-01

a

X

X

b

a

b

c

c

d d

d
d
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Betónovacie plošiny

Plošiny závislé od debnenia
V zásade je možné použiť betónovacie plošiny a kon-
zoly, ktoré sú súčasťou použitého debniaceho systé-
mu. Tieto sa montujú priamo na debnenie, podobne 
ako pri normálnom debnení stien.

Príklad: Framax-betónovacia plošina U 1,25/2,70m 

Plošiny nezávislé od debnenia

Priskrutkovateľná plošina MF75
Vlastnosti:
● Univerzálna pracovná konzola
● Šírka plošiny 75 cm
● Upevnenie priamo vo zvislom profile opornej kozy 

Universal F
● Nezávislá od použitého debniaceho systému

Fošne podlahy a dosky zábradlia: Na bežný meter 
plošiny je potrebných 0,75 m2 podlahových fošní a 
0,6 m2 dosiek na zábradlie (zabezpečí stavba).
Hrúbky dosiek pri vzdialenosti konzol do 2,50 m:
● Podlahové fošne min. 20/5 cm
● Dosky zábradlia min. 20/3 cm

Upozornenie:
Drevené časti plošín musia spĺňať požiadavky pevnost-
nej triedy minimálne C24 podľa EN 338.
V Nemecku musia byť drevené časti plošín navyše 
označené značkou zhody Ü (Ü-Kennzeichen).

Pripevnenie podlahových fošní: so 4 ks  vrátových 
skrutiek M 10×70 a 1 ks vrátovej skrutky M 10×120 na 
každej konzole (nie sú súčasťou dodávky).
Pripevnenie dosiek zábradlia: klincami

☞ Dôležité upozornenie:
Vzhľadom na flexibilnú konštrukciu zostáv 
oporných kôz v kombinácii s rôznymi debnia-
cimi systémami a výškami je potrebné už pri 
projektovaní preveriť, ktoré vyhotovenie plošiny 
je vhodné na príslušný prípad použitia (kolízna 
kontrola, rešpektovanie max. výšky pádu, atď.).
Pritom sa musia zohľadniť aj situácie pri pre-
miestňovaní, najmä keď sú plošiny nad úchyt-
nými bodmi pre žeriav.
Zohľadnite platné bezpečnostno-technické 
predpisy.

Dodržujte príslušný návod na montáž a použí-
vanie!
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Detail priskrutkovania 

Dov. prevádzkové zaťaženie: 1,5 kN/m2  
(150 kg/m2)
Trieda zaťaženia 2 podľa EN 12811-1:2003
Max. zaťažovacia šírka: 2,00 m

Zhotovenie z lešenárskych rúr 

Náradie: Vidlicový kľúč 22 na montáž 
spojok a lešenárskych rúr.

A Lešenárska rúra 48,3mm
B Priskrutkovateľná spojka 48mm 95
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Špeciálne použitie
Debnenia klenby tunelov je možné z veľkej časti kom-
pletne zhotoviť z Doka-normovaných dielcov.
Nosným prvkom sú v týchto príkladoch akoby dolu hla-
vou postavené Doka-oporné kozy Universal F.
Okrem toho je možné vytvoriť konzolové platformy, kto-
ré sa používajú napr. pri stavbe mostov alebo na zho-
tovenie konzolových dosiek napr. telekomunikačných 
veží.

a ... napr. 11,7 m

a
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Príklady z praxe
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Transport

Transport pomocou žeriava
Oporná koza Universal F má 3 úchytné body pre žeria-
vový záves. Preto je možné, napriek rôznej konštrukcii 
debnenia a opornej kozy (nadstavenia s podstavbovým 
rámom), vždy nájsť optimálnu rovnovážnu polohu celej 
zostavy.

Zavesenie na žeriav pri použití betónovacej 
plošiny
Ak žeriavový záves nemožno zavesiť priamo, napr. pre 
plošiny umiestnené nad závesom, môžete si zvoliť nie-
ktorú z 2 možností.

A Závesné miesta pre žeriav

Max. únosnosť:
2500 kg / závesné miesto

☞ Dôležité upozornenie:
● Pri premiestňovaní neumiestňujte závesy 

na debniaci panel alebo iné konštrukčné 
časti, napr. na univerzálne paždíky.

● Premiestňovanie spolu s debnením je dovo-
lené len nízko nad zemou.

● Dbajte na dostatočnú dĺžku žeriavového 
závesu (šikmý ťah).

● Neodtŕhajte žeriavom debnenie od betónu!

Výstraha!
➤ Pri odstavení zostáv oporných kôz dbajte v 

každej fáze na zabezpečenie dostatočnej 
stability! (Podľa potreby ich zaťažte, ukotvite 
lanom alebo podoprite.)
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Variant 1 Variant 2
Žeriavové lano so slučkou 3,50m 

ako variabilné predĺženie.
Prechodové otvory (napr. sklápa-

cie fošne) v podlahe plošiny.

B Žeriavové lano so slučkou 3,50m
C Sklápacia fošňa

Dodržujte návod na obsluhu „Žeriavové lano so 
slučkou 3,50m“

9739-328-01

9739-223-01
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Transport pomocou pojazdných 
podvozkov

Pre opornú kozu Universal F do výšky 6,00 m
● Rýchle premiestnenie zostavy oporných kôz, keď nie 

je k dispozícii žeriav (napr. v tuneloch)
● Všade tam, kde nie je možné zabezpečiť žeriav
Možno namontovať na:
● oporná koza Universal F 4,50m
● podstavbový rám F 1,50m

Rez 

a ... 27 cm

Dodržujte návod na obsluhu „Zdvihák s pre-
pravným kolesom“!

Max. únosnosť: 
Nasadzovacie koleso 250: 1400 kg 
Nasadzovacie koleso 200: 1000 kg

A Zdvihák s prepravným kolesom
B Nasadzovacie koleso 250
C Nasadzovacie koleso 200
D Závažie

9739-225-01

9739-329-01 a
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Montáž / transport, ukladanie a skladovanie
Príklad nadstavenia:

Predbežná montáž
➤ Opornú kozu Universal F 4,50m a podstavbový rám 

F 1,50m položte na podlahu (príp. aj podstavbový 
rám F 2,00m).

➤ Odmontujte z opornej kozy Universal F 4,50m pred-
né vreteno vrátane podložky pre maticu a namon-
tujte ich na príslušný podstavbový rám (veľkosť kľú-
ča 24 mm).

➤ Vyskrutkujte zadné vreteno z opornej kozy Universal 
F 4,50m a zaskrutkujte ho do príslušného podstav-
bového rámu (veľkosť kľúča 46 mm).

➤ Opornú kozu Universal F 4,50m zoskrutkujte s pod-
stavbovým rámom (veľkosť kľúča 30 mm).

➤ Zoskrutkovanú opornú kozu postavte a zaistite proti 
preklopeniu.

➤ Rovnakým postupom postavte ďalšiu opornú kozu v 
požadovanej osovej vzdialenosti a obe oporné kozy 
zavetrite lešenárskymi rúrami (veľkosť kľúča 
22 mm).
Umiestnenie zavetrenia lešenárskymi rúrami pozri v 
kapitole „Štandardné zostavy“.

Debnenie

➤ Celú zostavu oporných kôz postavte pomocou žeria-
va (pozri kapitolu "Transport").

➤ Namontujte kotevný paždík.
➤ Žeriavom pristavte predmontovanú zostavu panelov 

k zostave oporných kôz.

➤ Zostavu panelov zafixujte k zostave oporných kôz 
(spojovací materiál závisí od použitého systému 
debnenia).

➤ Zveste zostavu panelov zo žeriava.

➤ Žeriavom premiestnite celú zostavu debnenia na 
miesto použitia (pozri kapitolu „Transport“).

➤ Zostavu nastavte pomocou vretien.
➤ Zostavu ukotvite.

Upozornenie:
Vreteno výškového nastavenia zaisťuje debniace 
panely v správnej výške a umožňuje dodatočné jemné 
nastavenie ich polohy.

Výstraha!
➤ Pri odstavení zostáv oporných kôz dbajte v 

každej fáze na zabezpečenie dostatočnej 
stability! (Podľa potreby ich zaťažte, ukotvite 
lanom alebo podoprite.)

9739-231-01

9739-232-01

A Vreteno výškového nastavenia

9739-233-01
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Náradie na montáž:

Náradie na obsluhu:

Transport, ukladanie a skladovanie
Privarené dištančné diely zaisťujú stabilnú polohu jed-
notlivých úrovní proti preklopeniu a chránia pred 
zošmyknutím.
Deliteľnosť oporných kôz umožňuje nielen vysokú pris-
pôsobivosť rôznym výškam debnenia, ale aj jednodu-
chú a vďaka integrovaným dištančným dielom bezpeč-
nú prepravu nákladnými vozidlami.

Oporná koza Universal F 4,50m

Stoh s 8 kusmi (hmotnosť ca. 2500 kg) 

a ... 188 cm

Podstavbový rám1,50m

Stoh s 5 kusmi (hmotnosť ca. 1200 kg) 

a ... 116 cm

Podstavbový rám F 2,00m

Stoh s 5 kusmi (hmotnosť ca. 2300 kg) 

a ... 126 cm

Oblasť použitia Veľkosť 
kľúča [mm] Náradie

Nadstavenie 30 ● Prepínací rapkáč 1/2" so 
zakladacím kľúčom 30 1/2"  
alebo 
vidlicový kľúč 30/32

Spojky na zavetrova-
nie

22 ● Vidlicový kľúč 22/24

Osadenie vretien výš-
kového nastavenia

24 ● Prepínací rapkáč 1/2" so 
zakladacím kľúčom 24 1/2" 
alebo 
vidlicový kľúč 22/24

Demontáž / výmena 
predných vretien vrá-
tane podložky pre 
maticu

24 ● Prepínací rapkáč 1/2" so 
zakladacím kľúčom 24 1/2" 
alebo 
vidlicový kľúč 22/24

Dištančný prvok ku 
koze 20cm

30 / 24 ● Vidlicový kľúč 30/32
● Prepínací rapkáč 1/2" so 

zakladacím kľúčom 24 1/2" 
alebo 
vidlicový kľúč 22/24

Osadenie skrutky ku 
koze

● Kľúč ku kotevnej tyči 
15,0/20,0

Oblasť použitia Veľkosť 
kľúča [mm] Náradie

Vreteno výškového 
nastavenia

19 ● Prepínací rapkáč 1/2" s 
trúbkovým kľúčom 
19 1/2" L a predĺžením 
11cm

Vreteno predné a 
zadné

46 ● Prepínací rapkáč 3/4" so 
zakladacím kľúčom 46 3/4" 
a predĺžením 20cm 3/4"

Nasadzovacie koleso 
200 (zadné)

22 ● Vidlicový kľúč 22/24
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Všeobecná čast’Všeobecne
V tejto kapitole nájdete všetky technické informácie a 
vyobrazenia, ktoré platia rovnako pre nasledujúce 
varianty oporných kôz.
● Oporná koza Variabel
● Oporná koza Universal F
● čiastočne pre oporný uholník
Špeciálne sú to:
● Podklady pre dimenzovanie
● Ukotvenie v betóne
● Osadenie vlnitých kotiev, resp. príchytných 

kotiev
● Ponuky servisu Doka
● Návrh debnenia s programom Tipos
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Podklady pre dimenzovanie

Minimálna pevnosť betónu a tlak 
čerstvého betónu
Bezpodmienečne treba dodržať max. dovolenú rých-
losť betónovania a dovolený tlak čerstvého betónu pod-
ľa DIN 18218. Pamätajte, že okrem konzistencie betó-
nu aj iné faktory môžu ovplyvniť tlak čerstvého betónu.
Predpoklady:
● objemová hmotnosť čerstvého betónu: 25 kN/m3

● koniec tuhnutia betónu: 5 h
● tesné debnenie
● zhutnenie ponornými vibrátormi
● teplota čerstvého betónu: +15°C
Každá odchýlka od týchto podmienok uvedených v 
norme má za následok zmenu tlaku čerstvého betónu. 
Tomu sa musí adekvátne prispôsobiť rýchlosť betóno-
vania.
DIN 18218, prevzatá do Doka-pomoci pri dimenzovaní, 
uľahčí riešenie konkrétneho prípadu zaťaženia tlakom 
čerstvého betónu podľa normy.

Odvedenie vznikajúcich síl
Veľké kotevné a podperové sily pri použití oporných 
kôz si vyžadujú rad dodatočných bezpečnostných 
opatrení.
● Na ťahové ukotvenie – v závislosti od pôsobiacej 
ťahovej sily – vyberte vhodný Doka-kotevný systém 
15,0, 20,0 alebo 26,5.
Používajte len schválené kotevné prvky. Použitie 
iných kotevných systémov musí používateľ osobitne 
preskúšať.

● Stavebné konštrukcie dostatočne vystužte.
● Len pri dostatočne nadimenzovaných betónových 

doskách (d) možno sily bezpečne odviesť do pod-
kladu ukotvenia.

● Preverte stabilitu jednotlivých konštrukcií – prípadne 
aj celého stavebného objektu.

● Postavenie na stropoch: Vznikajúce zaťaženia 
odveďte dostatočne nadimenzovanými podperami 
do stropov ležiacich pod nimi, príp. do základov tak, 
aby ich tieto mohli zachytiť.

● Prípadne vykonajte posúdenie na prieraz.
● Posúďte únosnosť „protiľahlej strany“ (steny, hor-

niny) a podľa potreby zabezpečte jej samostatné 
podopretie.

● Vyhotovenia odlišné od týchto podmienok sa musia 
samostatne staticky posúdiť.
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Varianty ukotvenia oporných kôz

Všeobecne
Vyobrazené varianty platia pre opornú kozu Variabel a 
opornú kozu Universal F.
Zásadne sú pri každom kotevnom systéme k dispozícii 
dva varianty:
● s vlnitými kotvami

Toto je práve ten prostriedok na ukotvenie oporných 
kôz, ktorý najlepšie odvedie vysoké ťahové sily do 
podkladných dosiek.

● s príchytnými kotvami

Dovolené zaťaženia kotevného paždíka

Dimenzovanie miesta ukotvenia

Kotevný systém 15,0

Variant s vlnitými kotvami

a ... min. 39,5 cm - max. 52 cm

1) Stratený kotevný prvok 
2) Vhodná len pre opornú kozu Variabel

Upozornenie:
Kotevné hlavy sa dodávajú s tesniacimi objímkami. Aby 
sa lepšie uvoľnili, použite pri každom ďalšom nasadení 
nové tesniace objímky!

Náradie na uvoľnenie kotevnej hlavy:
● kľúč ku kotevnej tyči 15,0/20,0 alebo
● vidlicový kľúč 24

Alternatívne zhotovenie predstihu

Náradie na uvoľnenie:
● predstižného kónusu: predstižný kľúč 15,0 DK
● na otáčanie kotevnej tyče: kľúč ku kotevnej tyči  

15,0/20,0

M Označenie je vždy na strane pripojenia

Pozor!
➤ Používajte len schválené kotevné prvky.
➤ Kotevné tyče nezvárajte a nenahrievajte, 

hrozí nebezpečenstvo zlomenia!
➤ Zmiešavať závesné diely s rôznou krycou 

vrstvou betónu je zakázané!
➤ Kotevné prvky zatiahnite vždy na doraz. V 

zabudovanom stave je  na príchytnej či vlni-
tej kotve ešte vidieť 1 cm závitu až po ozna-
čenie.

Kotevný paždík Dov. kotevná sila Z
Univerzálny paždík WS10 Top50 175 kN
Univerzálny paždík WU12 Top50 259 kN
Kotevný paždík 1,95m a 2,95m (WU16) 430 kN
Kotevný profil 0,55m 700 kN

☞ Uvedené ťahové sily platia len pod podmienkou 
presného dodržania polohy kotiev vždy oboj-
stranne 15cm od osi opornej kozy.

Potrebná kocková pevnosť betónu v okamihu zaťa-
ženia (najmenej B10, resp. fck,cube,current ≥ 10 N/mm2) 
závisí od týchto faktorov:
● skutočne pôsobiace zaťaženie
● dĺžka príchytnej kotvy resp. vlnitej kotvy
● výstuž, resp. prídavná výstuž
● vzdialenosť od okraja
Navyše je potrebné zvlášť posúdiť únosnosť ocele 
kotevných prvkov.

M

A Vlnitá kotva 15,01)

B

Kotevná hlava 15,0 5cm2) (menovitá dĺžka l=65 cm) vrátane (C) 
alebo
kotevná hlava 15,0 5cm 1,20m (menovitá dĺžka l=120 cm) vrá-
tane (C)

C Tesniaca objímka 15,0 5cm1) (čierna)
D Kotevná matica s podložkou 15,0

- Predstižný kónus 15,0 5cm s tesniacou objímkou 15,0 5cm 1)  
(čiernou)

- Kotevná tyč 15,0mm (dĺžka podľa potreby)

l

97
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1

a

9739-205-01
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Ďalšia možnosť
Vlnitá kotva vyčnieva z betónu: 
Namiesto kotevnej hlavy pripevnite na vlnitú kotvu 
kotevnú tyč 15,0mm pomocou spojovacej objímky 
15,0.

b ... min. 8,0 cm - max. 10,0 cm

Variant s príchytnými kotvami

1) Stratený kotevný prvok 
2) Vhodná len pre opornú kozu Variabel

Upozornenie:
Kotevné hlavy sa dodávajú s tesniacimi objímkami. Aby 
sa lepšie uvoľnili, použite pri každom ďalšom nasadení 
nové tesniace objímky!

Náradie na uvoľnenie kotevnej hlavy:
● kľúč ku kotevnej tyči 15,0/20,0 alebo
● vidlicový kľúč 24

Alternatívne zhotovenie predstihu

Náradie na uvoľnenie:
● predstižného kónusu: predstižný kľúč 15,0 DK
● na otáčanie kotevnej tyče: kľúč ku kotevnej tyči  

15,0/20,0

Ďalšia možnosť
Príchytná kotva vyčnieva z betónu: 
Namiesto kotevnej hlavy pripevnite na príchytnú kotvu 
kotevnú tyč 15,0mm pomocou spojovacej objímky 
15,0.

b ... min. 8,0 cm - max. 10,0 cm

dodatočné ukotvenie v betóne
● Kotevná tyč 15,0mm
● Rozpínacia jednotka pre kotvu do skaly 15,0 1)

1) Stratený kotevný prvok

Doplnkové diely na zhotovenie kotevného miesta:
● predpínacie zariadenie B, skladá sa z:

- 1 ks valec s dutým piestom
- 1 ks ručné hydraulické čerpadlo
- 1 ks prítlačný kozlík
- 1 ks transportný kufrík

● montážna rúra pre kotvu do skaly
● kľúč ku kotevnej tyči 15,0/20,0
● kotevná matica s podložkou 15,0
● vrták do kameňa ø 37 alebo 38 mm

Upozornenie:
Pre použitie predpínacieho zariadenia pri 45° je potreb-
né dodatočne vytvoriť protišmykový podklad.

A Vlnitá kotva 15,0
E Kotevná tyč 15,0mm
F Spojovacia objímka 15,0

a
Príchytná kotva 15,0 40cm 33,5 cm
Príchytná kotva 15,0 16cm 16,5 cm

A Príchytná kotva 15,0 16cm1) alebo príchytná kotva 15,0 40cm1)

B

Kotevná hlava 15,0 5cm2) (menovitá dĺžka l=65 cm) vrátane (C) 
alebo
kotevná hlava 15,0 5cm 1,20m (menovitá dĺžka l=120 cm)  
vrátane (C) 

C Tesniaca objímka 15,0 5cm1) (čierna)
D Kotevná matica s podložkou 15,0

- Predstižný kónus 15,0 5cm s tesniacou objímkou 15,0 5cm 1)  
(čiernou)

- Kotevná tyč 15,0mm (dĺžka podľa potreby)

b

9739-258-01

l
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1

a

9739-206-01

B

C

A

D

➤ Príchytná kotva 15,0 16cm nie je vhodná!
Príliš malá hĺbka zabudovania!

A Príchytná kotva 15,0 40cm
E Kotevná tyč 15,0mm
F Spojovacia objímka 15,0

Dodržujte návod na obsluhu "Rozpínacia jed-
notka pre kotvu do skaly 15,0"!

9739-259-01

b
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Kotevný systém 20,0

Variant s vlnitými kotvami

a ... min. 48 cm - max. 65 cm

1) Stratený kotevný prvok

Upozornenie:
Kotevné hlavy sa dodávajú s tesniacimi objímkami. Aby 
sa lepšie uvoľnili, použite pri každom ďalšom nasadení 
nové tesniace objímky!

Náradie na uvoľnenie kotevnej hlavy:
● kľúč ku kotevnej tyči 15,0/20,0 alebo 20,0/26,5 

alebo
● vidlicový kľúč 36/41

Ďalšia možnosť
Vlnitá kotva vyčnieva z betónu: 
Namiesto kotevnej hlavy pripevnite na vlnitú kotvu 
kotevnú tyč 20,0mm pomocou kotevného kónusu 20,0.

b ... min. 10,0  cm

Náradie na uvoľnenie kotevného kónusu 20,0:
● kónusový kľúč 20,0

Variant s príchytnými kotvami

1) Stratený kotevný prvok

Upozornenie:
Kotevné hlavy sa dodávajú s tesniacimi objímkami. Aby 
sa lepšie uvoľnili, použite pri každom ďalšom nasadení 
nové tesniace objímky!

Náradie na uvoľnenie kotevnej hlavy:
● kľúč ku kotevnej tyči 15,0/20,0 alebo 20,0/26,5 

alebo
● vidlicový kľúč 36/41

Ďalšia možnosť
Príchytná kotva vyčnieva z betónu: 
Namiesto kotevnej hlavy pripevnite na príchytnú kotvu 
20,0 45cm kotevnú tyč 20,0mm pomocou kotevného 
kónusu 20,0.

b ... min. 10,0  cm

Náradie na uvoľnenie kotevného kónusu 20,0:
● kónusový kľúč 20,0

A Vlnitá kotva 20,01)

B Kotevná hlava 20,0 (menovitá dĺžka l=125 cm) vrátane (C)
C Tesniaca objímka 20,01) (sivá)
D Kotevná matica s podložkou 20,0 B

A Vlnitá kotva 20,0
E Kotevná tyč 20,0mm
F Kotevný kónus 20,0

l

97
39

-3
55

-0
1

a

A

B

C

D

9739-207-01

9739-260-01

b

a
Príchytná kotva 20,0 45cm 34 cm
Príchytná kotva 20,0 22cm 18 cm

A Príchytná kotva 20,0 22cm1) alebo príchytná kotva 20,0 45cm1)

B Kotevná hlava 20,0 (menovitá dĺžka l=125 cm) vrátane (C)
C Tesniaca objímka 20,01) (sivá)
D Kotevná matica s podložkou 20,0 B

➤ Príchytná kotva 20,0 22cm nie je vhodná!
Príliš malá hĺbka zabudovania!

A Príchytná kotva 20,0 45cm
E Kotevná tyč 20,0mm
F Kotevný kónus 20,0

l

97
39

-3
56

-0
1

a

9739-208-01

A

B

C

D

9739-261-01

b



Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy Všeobecná čast’

55999739024  - 04/2009 NK Odborníci na debnenie

Kotevný systém 26,5

Variant s vlnitými kotvami

a ... min. 41,5 cm - max. 58,5 cm 
b ... min. 11,5 cm

1) Stratený kotevný prvok

Variant s príchytnými kotvami

b ... min. 11,5 cm

1) Kombinácia 
- kotevná tyč 26,5mm 
- kotevná podložka 26,5 
- šesťhranná matica 26,5 
slúži ako súprava príchytnej kotvy, a preto sa považuje za stratený 
kotevný prvok.

A Vlnitá kotva 26,51)

B Spojovacia objímka 26,5
C Kotevná tyč 26,5mm
D Kotevná podložka 26,5
E Šesťhranná matica 26,5

b

97
39

-3
57

-0
1

a

A

B
C

ED

9739-209-01

A Kotevná tyč 26,5mm1)

B Spojovacia objímka 26,5
C Kotevná podložka 26,51)

D Šesťhranná matica 26,51)

b

97
39

-3
58

-0
1

9739-210-01

C D

A
B

C
D

A
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Osadenie šikmých kotiev
Miesta predstihu pre šikmé kotvy pod určitým uhlom 
(väčšinou 45°) sa v praxi riešia rôznymi spôsobmi v 
závislosti od podmienok na stavbe.
Nasledujúce príklady zobrazujú možné a účelné 
varianty a možno ich podľa toho považovať za príklady 
použitia vlnitých a príchytných kotiev.

Drevená šablóna
Tento variant umožňuje variabilné rozloženie miest 
predstihu, a preto ho možno znovu univerzálne použiť.
Ako alternatívu k tomu  možno vykonať nemenné roz-
loženie miest predstihu nasadením klinov z drevených 
hranolov.
Možno si predstaviť ľubovoľnú obmenu tohto príkladu, 
optimalizovanú pre konkrétny prípad použitia.

Previazanie s výstužou

Variant 1
Spoľahlivé previazanie s výstužou je možné vytvoriť - 
počas betónovania - pomocou dvoch prídavných prú-
tov výstuže v pozdĺžnom smere.
Polohu spodného prúta výstuže relatívne presne určuje 
prídavný strmienok.

Variant 2
Príchytnú alebo vlnitú kotvu je možné fixovať k pozdĺž-
nej výstuži pomocou prídavného strmienka.
Presné určenie polohy uľahčí dištančná doska prísluš-
nej šírky.

▲ ... Vnútorná strana steny

☞ Kotvu zabudujte pod uhlom 45°!
Pri strmšie zabudovanej kotve sa zvyšuje úči-
nok zaťaženia.
Zaťaženie kotevnej tyče sa pri odchýlke o 10° 
(na 55°) zvýši o vyše 20 % a môže znamenať 
značné preťaženie.

A Vlnitá kotva alebo príchytná kotva
B Kotevná hlava s tesniacou objímkou
C Drevená šablóna

9739-271-01

A Vlnitá kotva alebo príchytná kotva
D prídavný prút výstuže
E prídavný strmienok

A Príchytná kotva 15,0 40cm, resp. 20,0 45cm
F Strmienok s príchytnou kotvou pripevnený k výstuži
G Dištančná doska

9739-272-01

9739-273-01
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Držiaky kotiev a voľne nastaviteľné 
kónusy
Na montáž kotevných prvkov pod uhlom 45° pre zabez-
pečenie stability polohy a smeru.

a ... 30 mm

➤ Držiak kotvy namontujte na kotevnú tyč a priviažte k 
hornej výstuži.

➤ Zaskrutkujte voľne nastaviteľný kónus.
➤ Po zabetónovaní voľne nastaviteľný kónus nahraďte 

kotevnou hlavou.

A Príchytná kotva alebo vlnitá kotva
B Voľne nastaviteľný kónus
H Držiak kotvy

9739-352-01

a
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Ponuky servisu Doka

Doka - servis debnenia

Aby bolo Vaše debnenie v perfektnom stave 
dobre pripravené na ďalšie použitie:
Kontrolu, čistenie a údržbu Vášho Doka-debnenia – to 
za Vás rád prevezme Doka-servis debnenia. Jeho kva-
lifikovaní pracovníci pomocou špeciálnych zariadení 
zabezpečia, aby bolo Vaše debnenie rýchlo a s malými 
nákladmi opäť vo výbornom stave.
Vaša výhoda: Máte debnenie, ktoré je vždy priprave-
né na použitie a navyše predĺžite jeho životnosť. 
Len s dobre udržiavaným debnením dosiahnete doko-
nalé povrchy betónu.
V moderných zariadeniach Vaše debnenie starostlivo 
očistí technika, ktorá šetrí energiu i životné prostredie.
Napokon sa panely preskúšajú z hľadiska poškodení a 
rozmerovej stálosti a poprípade sa opravia. Poškodená 
debniaca škrupina sa opraví a keď je to nutné, vymení.

Doka - tréning zákazníkov

Tréning debnenia sa opláca.
Náklady na debniace práce predstavujú v rámci mzdo-
vých nákladov na betónových stavbách najväčší 
podiel. Moderné debniace systémy prácu racionalizujú. 
Ale aj účinné vylepšenie pracovného procesu na 
stavbe prináša viditeľné zvyšovanie úrovne dosahova-
ných výsledkov.
Aby ste to však dosiahli, je vhodné, aby ste o dobrom 
systéme mali i potrebné informácie. Pritom pomáha 
Doka tréningovým programom, aby každý na svojom 
mieste prispel k zvyšovaniu výkonu a znižovaniu nákla-
dov. 
Doka-tréningový program obsahuje aj informácie o 
vybavení debnenia a jeho manipulácii z bezpečnostno-
technického hľadiska, čím sa zvyšuje bezpečnosť pri 
práci.
Vaša najbližšia pobočka Doky Vás bude ochotne 
priebežne informovať o ponuke Doka-tréningov. 
 Doka-tréningový program si zaslúži Váš záujem.



Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy Všeobecná čast’

59999739024  - 04/2009 NK Odborníci na debnenie

Projektovanie debnenia s Tiposom

Tipos Vám pomôže debniť ešte 
výhodnejšie
Tipos bol vyvinutý preto, aby Vás podporil pri pro-
jektovaní Vášho debnenia Doka. Pre stenové a 
stropné debnenie ako i pre plošiny sú k dispozícii 
rovnaké nástroje, aké používa pri projektovaní aj 
firma Doka.

Jednoduchá obsluha, rýchle a spo-
ľahlivé výsledky
Jednoduchá obsluha programu urýchľuje Vašu prácu. 
Od zadania pôdorysu pomocou “debniaceho ježka” až 
po manuálne prispôsobenie riešenia debnenia. Vaša 
výhoda: Ušetríte čas.
Mnohé vzorové riešenia z praxe zaručujú pre Váš prob-
lém s debnením optimálne technické a hospodárne rie-
šenie. Tým sa vytvára spoľahlivosť používania a šetre-
nie nákladov.
S výpisom materiálu, výkresmi, situačnými pohľadmi, 
rezmi a perspektívami môžete okamžite pracovať. 
Detailnosť výkresov zvyšuje spoľahlivosť používania.

Takto jasne sa dá zobraziť debnenie a plošiny. Tak pri pôdorysoch 
ako i priestorových zobrazeniach udáva Tipos-Doka nové akcenty.

Vždy správne množstvo debniaceho 
materiálu a príslušenstva

Automaticky zostavený výpis materiálu môžete importovať do mno-
hých programov a tam ďalej s ním pracovať.
Debniaci materiál a príslušenstvo, ktoré sa v prípade 
potreby navrhuje v poslednej chvíli alebo improvizáci-
ou, je najdrahšie. Preto Tipos poskytuje kompletné 
výpisy materiálu vylučujúce akúkoľvek improvizáciu. 
Projektovanie pomocou programu Tipos zabraňuje 
vzniku zbytočných nákladov. A Váš sklad môže opti-
málne využiť svoje zásoby.
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Prehľad výrobkov Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

Prehľad výrobkovDoka-podperné systémyOporné kozy

Oporný uholník 10,7 588477000
Abstützwinkel

Framax-zvieracia skrutka 4-8cm 0,39 588107000
Framax-Klemmschraube 4-8cm

Frami-zvierka 1,1 588441000
Frami-Klemme

Oporná koza Variabel 3,30m 187,8 580516000
Abstützbock Variabel 3,30m
skladá sa z:
(A) Paždík k opornej koze WU14 99,0 580510000

lakované namodro
výška: 252 cm

(B) Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
lakované namodro
vzdialenosť profilov pásnic: 5,3 cm
moment zotrvačnosti: 412,0 cm4

Prierezový modul: 82,4 cm3

(C) Ťahová príložka 2,5 580534000
lakované namodro
dĺžka: 19 cm

(D) Oporná botka 9,5 580532000
lakované namodro
dĺžka: 28 cm

(E) Spojovací čap 10cm 0,34 580201000
pozink.
dĺžka: 14 cm

(F) Pružinová závlačka 5mm 0,05 580204000
pozink.
dĺžka: 13 cm

(G) Vretenová vzpera 12 3,00m 32,0 580521000
lakované namodro
dĺžka: 201 - 234 cm

(H) Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 0,84 682002000
pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

Paždík k opornej koze WU14 99,0 580510000
Abstützbockriegel WU14
skladá sa z:
(A) Profil k opornej koze WU14 81,0 580509000

lakované namodro
výška: 250 cm

(B) Tlaková botka 6,2 580531000
lakované namodro
výška: 32 cm

(C) Kotevná botka 12,0 580533000
lakované namodro
výška: 51 cm

Oporná botka 9,5 580532000
Stützschuh

Ťahová príložka 2,5 580534000
Zuglasche

Univerzálny paždík WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Univerzálny paždík WS10 Top50 1,75m 35,0 580006000
Univerzálny paždík WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
Univerzálny paždík WS10 Top50 2,50m 48,7 580009000
Univerzálny paždík WS10 Top50 2,75m 54,2 580010000
Univerzálny paždík WS10 Top50 3,00m 60,2 580011000
Univerzálny paždík WS10 Top50 3,50m 68,4 580012000
Univerzálny paždík WS10 Top50 4,00m 79,4 580013000
Mehrzweckriegel WS10 Top50

Oceľový stenový paždík WS10 Top50 1,00m 20,2 580040000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 1,75m 35,8 580043000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 2,00m 40,2 580044000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 2,50m 51,0 580046000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 2,75m 56,1 580047000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 3,00m 60,4 580048000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 3,50m 71,5 580050000
Oceľový stenový paždík WS10 Top50 4,00m 82,1 580052000
Stahlwandriegel WS10 Top50

pozink.
dĺžka: 66 cm
šírka: 37 cm
výška: 91 cm

pozink.
dĺžka: 19 cm

pozink.
dĺžka: 16 cm

lakované namodro

D

C

E

B

F

A

G

H

lakované namodro
výška: 252 cm

lakované namodro
dĺžka: 28 cm

lakované namodro
dĺžka: 19 cm

lakované namodro
vzdialenosť profilov pásnic: 5,3 cm
moment zotrvačnosti: 412,0 cm4

Prierezový modul: 82,4 cm3

lakované namodro
vzdialenosť profilov pásnic: 5,3 cm
moment zotrvačnosti: 412,0 cm4

Prierezový modul: 82,4 cm3
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Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy Prehľad výrobkov

Odborníci na debnenie

Vretenová vzpera 12 3,00m 32,0 580521000
Spindelstrebe 12 3,00m

Vretenová vzpera T7 305/355cm 35,0 584327000
Spindelstrebe T7 305/355cm

Panelová spojka FF20/50 Z 6,0 587533000
Elementverbinder FF20/50 Z

Spojovací čap 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Pružinová závlačka 5mm 0,05 580204000
Federvorstecker 5mm

Oporná koza Universal F 4,50m 306,0 580500000
Abstützbock-Universal F 4,50m

Podstavbový rám F 1,50m 236,0 580502000
Anbaurahmen F 1,50m

Podstavbový rám F 2,00m 451,0 580501000
Anbaurahmen F 2,00m

Vreteno opornej kozy predné 8,5 580508000
Abstützbockspindel vorne

Vreteno opornej kozy zadné 18,3 580515000
Abstützbockspindel hinten

Kotevný paždík 0,70m 27,0 580517000
Kotevný paždík 1,95m 76,3 580545000
Kotevný paždík 2,95m 110,0 580546000
Ankerriegel

lakované namodro
dĺžka: 201 - 234 cm

pozink.

lakované namodro
dĺžka: 55 cm
moment zotrvačnosti: 97,2 cm4

Prierezový modul: 21,6 cm3

pozink.
dĺžka: 14 cm

pozink.
dĺžka: 13 cm

lakované namodro
dĺžka: 196 cm
výška: 365 - 394 cm
Upozornenie: Oporné kozy dosiahnu 
potrebnú statickú nosnosť len pomo-
cou zabudovaného zavetrovania.

lakované namodro
dĺžka: 280 cm

lakované namodro
dĺžka: 394 cm

pozink.

pozink.

lakované namodro
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Prehľad výrobkov Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

Univerzálny paždík WU12 Top50 2,00m 50,0 580022000
Univerzálny paždík WU12 Top50 3,00m 75,7 580024000
Mehrzweckriegel WU12 Top50

Kotevný profil 0,55m 44,5 582904000
Ankerprofil 0,55m

Držiak kotevného paždíka 0,62 580539000
Ankerriegelhalter

Rohová príložka - oporná koza 44,4 580518000
Ecklasche Abstützbock

Fasádny paždík WS10 2,50m 50,0 580692000
Fassadenriegel WS10 2,50m

Dištančný prvok ku koze 20cm 9,4 580519000
Bockdistanz 20cm

Zvierka pre dištančný prvok ku koze 20cm 5,0 582920000
Klemme für Bockdistanz 20cm

Držiak klinového paždíka 2,5 580526000
Keilriegelhalter

Framax-univerzálna spojka 10-16cm 0,60 588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm

Framax-univerzálna spojka 10-25cm 0,69 583002000
Framax-Universalverbinder 10-25cm

Framax-upínacia zvierka 1,5 588152000
Framax-Spannklemme

Framax-príložka ku koze 15,0 580506000
Framax-Bocklasche

Framax-skrutka ku koze 36cm 0,62 580505000
Framax-Bockschraube 36cm

Framax-tlaková podložka 6/15 0,80 588183000
Framax-Druckplatte 6/15

Nasadzovacie koleso 200 19,3 580538000
Ansteckrolle 200

Nasadzovacie koleso 250 47,0 580537000
Ansteckrolle 250

Zdvihák s prepravným kolesom 37,0 580541000
Hubwinde mit Transportroller

lakované namodro
vzdialenosť profilov pásnic: 5,3 cm
moment zotrvačnosti: 728,0 cm4

Prierezový modul: 121,4 cm3

lakované namodro

pozink.
dĺžka: 31 cm

lakované namodro
dĺžka: 92 cm
šírka: 92 cm

lakované namodro
vzdialenosť profilov pásnic: 5,3 cm

pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 19 cm
výška: 20 cm

pozink.
dĺžka: 36 cm
šírka: 7 cm

pozink.
dĺžka: 26 cm
výška: 31 cm

pozink.
dĺžka: 26 cm

pozink.
dĺžka: 36 cm

pozink.
dĺžka: 21 cm

lakované namodro
výška: 77 cm

pozink.

pozink.

lakované namodro
výška: 38 cm
max. nosnosť: 1000 kg
Upozornenie:Nasadzovacie kolesá 
sa hodia výlučne na pevný terén.

lakované namodro
výška: 78 cm
max. nosnosť: 1400 kg
Upozornenie:Nasadzovacie kolesá 
sa hodia výlučne na pevný terén.

lakované namodro
výška: 127 cm
max. nosnosť: 1400 kg
Dodržujte návod na obsluhu!
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Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy Prehľad výrobkov

Odborníci na debnenie

Priskrutkovateľná spojka 48mm 50 0,84 682002000
Priskrutkovateľná spojka 48mm 95 0,71 586013000
Anschraubkupplung

Otočná spojka 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Lešenárska trubka 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Lešenárska trubka 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Lešenárska trubka 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Lešenárska trubka 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Lešenárska trubka 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Lešenárska trubka 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Lešenárska trubka 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Lešenárska trubka 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Lešenárska trubka 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Lešenárska trubka 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Lešenárska trubka 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Lešenárska trubka 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Priskrutkovateľná plošina MF75 19,0 580669000
Anschraubbühne MF75

Nakláňacia platňa MF 4,5 580672000
Schwenkplatte MF

Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Žeriavové lano so slučkou 3,50m 8,8 580461000
Kranseilschlaufe 3,50m

Skúš.podstavec pre šikmú kotvu 15,0/20,0 13,5 580514000
Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

Univerzálna súprava náradia 15,0 9,1 580392000
Universal-Werkzeugbox 15,0
Súčasťou dodávky je:
(A) Prepínací rapkáč 1/2" 0,73 580580000

pozink.
dĺžka: 30 cm

(B) Vidlicový kľúč 13/17 0,08 580577000
(C) Vidlicový kľúč 22/24 0,22 580587000
(D) Vidlicový kľúč 30/32 0,80 580897000
(E) Vidlicový kľúč 36/41 1,0 580586000
(F) Prstencový kľúč 17/19 0,27 580590000
(G) Štvorhranný zakladací kľúč 22 0,31 580589000
(H) Zakladací kľúč 41 0,99 580585000
(I) Predĺženie 11cm 1/2" 0,20 580581000
(J) Predĺženie 22cm 1/2" 0,31 580582000
(K) Kardánový kĺb 0,16 580583000
(L) Trubkový kľúč 19 1/2" L 0,16 580598000
(M) Zakladací kľúč 13 1/2" 0,06 580576000
(N) Zakladací kľúč 24 1/2" 0,12 580584000
(O) Zakladací kľúč 30 1/2" 0,20 580575000
(P) Predstižný kľúč 15,0 DK 0,30 580579000

pozink.
dĺžka: 8 cm
veľkosť kľúča: 30 mm

Prepínací rapkáč 3/4" 1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"

Šesťhranný zakladací kľúč 46 3/4" 0,70 580512000
Sechskantnuss 46 3/4"

Predĺženie 20cm 3/4" 0,68 580683000
Verlängerung 20cm 3/4"

Kónusový kľúč 20,0 3,5 581471000
Konusschlüssel 20,0

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.
veľkosť kľúča: 22 mm

pozink.

pozink.
dĺžka: 113 cm
výška: 152 cm

pozink.
dĺžka: 29 cm
výška: 20 cm

pozink.
výška: 123 - 171 cm

priemer: 16 cm
max. nosnosť: 1950 kg
Dodržujte návod na obsluhu!

pozink.
dĺžka: 32 cm
šírka: 25 cm
výška: 19 cm

pozink.
dĺžka: 50 cm

pozink.
dĺžka: 57 cm
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Prehľad výrobkov Návod na montáž a používanie Doka-oporné kozy

Odborníci na debnenie

Kotevný systém 15,0

Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 0,50m 0,72 581821000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 0,75m 1,1 581822000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m 1,4 581823000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,25m 1,8 581826000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,50m 2,2 581827000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 1,75m 2,5 581828000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná 2,00m 2,9 581829000
Kotevná tyč 15,0mm pozinkovaná .....m 1,4 581824000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 0,50m 0,73 581870000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 0,75m 1,1 581871000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,00m 1,4 581874000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,25m 1,8 581886000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,50m 2,1 581876000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 1,75m 2,5 581887000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 2,00m 2,9 581875000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 2,50m 3,6 581877000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 3,00m 4,3 581878000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 3,50m 5,0 581888000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 4,00m 5,7 581879000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 5,00m 7,2 581880000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 6,00m 8,6 581881000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná 7,50m 10,7 581882000
Kotevná tyč 15,0mm neupravovaná .....m 1,4 581873000
Ankerstab 15,0mm

Kotevná matica s podložkou 15,0 2,0 581966000
Superplatte 15,0

Šesťhranná matica 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0

Krídlová matica 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Kotevná podložka 15/20 1,8 581929000
Ankerplatte 15/20

Kotevná hlava 15,0 5cm 1,20m 2,5 581832000
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

Kotevná hlava 15,0 5cm 1,7 581972000
Ankerkopf 15,0 5cm

Predstižný kónus 15,0 5cm 0,43 581969000
Vorlaufkonus 15,0 5cm

Tesniaca objímka 15,0 5cm 0,007 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm

Spojovacia objímka 15,0 0,49 581981000
Verbindungsmuffe 15,0

Vlnitá kotva 15,0 0,92 581984000
Wellenanker 15,0

dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: 195 kN
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

pozink.
výška: 6 cm
priemer: 12 cm
veľkosť kľúča: 27 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 195 kN)

pozink.
dĺžka: 5 cm
veľkosť kľúča: 30 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 195 kN)

pozink.
dĺžka: 10 cm
výška: 5 cm
veľkosť kľúča: 27 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 195 kN)

pozink.
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN (uloženie na oceľ), 45 kN 
(uloženie na drevo)
dovolená nosnosť DIN 18216: 90 kN 
(uloženie na oceľ), 30 kN (uloženie 
na drevo)

pozink.
dĺžka: 131 cm
veľkosť kľúča: 24 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 195 kN)
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

pozink.
dĺžka: 76 cm
veľkosť kľúča: 24 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 195 kN)
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

pozink.
dĺžka: 11 cm
priemer: 3 cm
nástroj: predstižný kľúč 15,0 DK

čierny
dĺžka: 10 cm
priemer: 3 cm

neuprav.
dĺžka: 11 cm
priemer: 3 cm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
120 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
90 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 195 kN)
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

neuprav.
dĺžka: 67 cm
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!
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Odborníci na debnenie

Príchytná kotva 15,0 40cm 1,4 581999000
Sperranker 15,0 40cm

Príchytná kotva 15,0 16cm 0,83 581997000
Sperranker 15,0 16cm

Držiak kotvy 15,0 0,43 581835000
Ankerhalter 15,0

V-držiak 15,0 0,42 581950000
V-Halter 15,0

Voľne nastaviteľný kónus 15,0 0,51 581865000
Freistellkonus 15,0

Rozpínacia jednotka pre kotvu do skaly 15,0 0,41 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0

Montážna rúra pre kotvu do skaly 0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr

Predpínacie zariadenie B 34,5 580570000
Vorspanngerät B

Kľúč ku kotevnej tyči 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Kotevný systém 20,0

Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná 0,50m 1,3 581411000
Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná 0,75m 1,9 581417000
Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná 1,00m 2,5 581412000
Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná 1,25m 3,2 581418000
Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná 1,50m 3,8 581413000
Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná 2,00m 5,0 581414000
Kotevná tyč 20,0mm pozinkovaná .....m 2,5 581410000
Kotevná tyč 20,0mm neupravovaná 0,50m 1,3 581405000
Kotevná tyč 20,0mm neupravovaná 0,75m 1,9 581416000
Kotevná tyč 20,0mm neupravovaná 1,00m 2,5 581406000
Kotevná tyč 20,0mm neupravovaná 1,50m 3,8 581407000
Kotevná tyč 20,0mm neupravovaná 2,00m 5,0 581408000
Kotevná tyč 20,0mm neupravovaná .....m 2,5 581403000
Ankerstab 20,0mm

Kotevná matica s podložkou 20,0 B 2,0 581424000
Superplatte 20,0 B

Kotevná hlava 20,0 5,6 581435000
Ankerkopf 20,0

Tesniaca objímka 20,0 0,03 581441000
Dichtungshülse 20,0

Kotevný kónus 20,0 1,0 581437000
Ankerkonus 20,0

Vlnitá kotva 20,0 2,0 581450000
Wellenanker 20,0

neuprav.
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!
Dodržujte montážne predpisy!
V závislosti od statických požiada-
viek je nutné vykonať dodatočné vy-
stuženie.

neuprav.
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!
Dodržujte montážne predpisy!
V závislosti od statických požiada-
viek je nutné vykonať dodatočné vy-
stuženie.

neuprav.

neuprav.
dĺžka: 30 cm

čierny
modrý
dĺžka: 20,6 cm
priemer: 7 cm

pozink.
dĺžka: 9 cm
priemer: 4 cm
Dodržujte montážny návod!

pozink.
dĺžka: 50 cm
priemer: 3 cm
Dodržujte montážny návod!

pozink.
max. dosiahnuteľná predpínacia sila: 
214 kN

pozink.
dĺžka: 37 cm
priemer: 8 cm

dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
220 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
150 kN
medza pevnosti: 354 kN
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

pozink.
výška: 7 cm
priemer: 14 cm
veľkosť kľúča: 34 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
220 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
150 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 354 kN)

pozink.
dĺžka: 140 cm
priemer: 5 cm
veľkosť kľúča: 41 mm
dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
220 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
150 kN
medza pevnosti: vyššia ako medza 
pevnosti tyče (> 354 kN)
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

sivá
dĺžka: 16 cm
priemer: 5 cm

pozink.
dĺžka: 15 cm
priemer: 5 cm
nástroj: kónusový kľúč 20,0

neuprav.
dĺžka: 76 cm
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!
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Odborníci na debnenie

Príchytná kotva 20,0 45cm 2,3 581453000
Sperranker 20,0 45cm

Príchytná kotva 20,0 22cm 1,9 581452000
Sperranker 20,0 22cm

Držiak kotvy 20,0 0,43 581427000
Ankerhalter 20,0

V-držiak 20,0 0,42 581423000
V-Halter 20,0

Voľne nastaviteľný kónus 20,0 0,49 581866000
Freistellkonus 20,0

Kotevný systém 26,5

Kotevná tyč 26,5mm neupravovaná .....m 4,5 581883000
Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

Šesťhranná matica 26,5 0,73 581985000
Sechskantmutter 26,5

Kotevná podložka 26,5 3,4 581986000
Ankerplatte 26,5

Vlnitá kotva 26,5 3,6 581900000
Wellenanker 26,5

Spojovacia objímka 26,5 1,4 581988000
Verbindungsmuffe 26,5

Držiak kotvy 26,5 0,43 581943000
Ankerhalter 26,5

V-držiak 26,5 0,41 581994000
V-Halter 26,5

Voľne nastaviteľný kónus 26,5 0,46 581867000
Freistellkonus 26,5

Kľúč ku kotevnej tyči 20,0/26,5 1,7 580593000
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

neuprav.
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!
Dodržujte montážne predpisy!
V závislosti od statických požiada-
viek je nutné vykonať dodatočné vy-
stuženie.

neuprav.
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!
Dodržujte montážne predpisy!
V závislosti od statických požiada-
viek je nutné vykonať dodatočné vy-
stuženie.

neuprav.

neuprav.
dĺžka: 30 cm

čierny
žltý
dĺžka: 20,6 cm
priemer: 7 cm

dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej 
bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 
350 kN
dovolená nosnosť podľa DIN 18216: 
250 kN
medza pevnosti: 560 kN
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

pozink.
dĺžka: 8 cm
veľkosť kľúča: 46 mm

pozink.
dĺžka: 15 cm
šírka: 12 cm

neuprav.
dĺžka: 80 cm
Kotevné tyče nezvárajte a nezohrie-
vajte – hrozí nebezpečenstvo zlome-
nia!

neuprav.
dĺžka: 15 cm
veľkosť kľúča: 46 mm

neuprav.

neuprav.
dĺžka: 30 cm

čierny
sivá
dĺžka: 20,6 cm
priemer: 7 cm

pozink.
dĺžka: 37 cm
priemer: 8 cm
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Odborníci na debnenie

Doka-oporné kozy -
pre bezpečnosť jednostranných debnení.

Doka-oporné kozy sú nadimenzované obzvlášť masívne a možno ich kombinovať s každým Doka-debnením. Vďaka 
vysokej únosnosti a jednoduchým možnostiam pripájania sú ideálnym riešením pre jednostranné debnenia stien.

Doka-oporné kozy si môžete prenajať, vziať na lízing alebo kúpiť.
V každej pobočke Doky vo Vašej blízkosti.

Jednoducho len zavolajte.

Centrálny závod združenia Doka, Amstetten

Doka medzinárodne
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A 3300 Amstetten / Rakúsko
Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: info@doka.com
Internet:  www.doka.com

Česká republika:

Česká Doka
Bednící technika spol. s r.o.
Za Avií 868
CZ 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 284 001 311
Fax: +420 284 001 312
E-Mail: Ceska@doka.com
Internet: www.ceskadoka.cz

Doka-pobočky a
generálne zastupiteľstvá: 

Maďarsko
Malajzia
Maroko
Mexiko
Nemecko
Nórsko
Nový Zéland
Panama
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
SAE
Saudská Arábia
Senegal
Singapur
Slovinsko
Španielsko
Srbsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taiwan
Taliansko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
USA
Veľká Británia
Vietnam

Alžírsko
Bahrajn
Belgicko
Brazília
Bulharsko
Chorvátsko
Čile
Čína
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Guatemala
Holandsko
India
Irán
Írsko
Island
Izrael
Japonsko
Jordánsko
Južná Afrika
Katar
Kórea
Kuvajt
Libanon
Líbya
Litva
Lotyšsko
Luxembursko

Pobočka Brno
Kšírova 265
CZ 619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.: +420 543 424 711
Fax: +420 543 424 712
E-Mail: Brno@doka.com

Pobočka Ostrava
Palackého ul. 1144
CZ 702 00 Ostrava - Přívoz
Tel.: +420 595 134 611
Fax: +420 595 134 612
E-Mail: Ostrava@doka.com

Pobočka Prešov
Košická 48
SK 080 01 Prešov 1
P.O.Box 34, 080 05 Prešov 5
Tel.: +421 (0)51 772 39 19
Fax: +421 (0)51 748 52 19

Slovensko:
Doka Slovakia
Debniaca technika s.r.o.
Ivanská cesta 28
SK 821 04 Bratislava 2
P.O.Box 39, 820 02 Bratislava 22
Tel.: +421 (0)2 43 42 14 26
Fax: +421 (0)2 48 20 21 20
E-Mail: Slovakia@doka.com
Internet: www.doka.sk
IČO: 31 354 335
OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, 
Vložka č.: 5405/B

Pobočka Banská Bystrica
Majerská cesta 138
(areál Stavomontáže a.s.)
SK 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0)48 47 00 48 0 - 4
Fax: +421 (0)48 47 00 48 8
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