
w
w

w
.b

au-f
orm

.p
l

s p r z e d a ż  wyn a j em  r u s z t o w a n i a  s z a l u n k i 

k a t a l o g P R O D U K T Ó W



3

BAU-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - 

jesteśmy firmą z kadrą pracowniczą posiadającą wieloletnie 

doświadczenie w zakresie szalunków i rusztowań. Oferujemy sprzęt, 

który spełnia najwyższe wymagania. Prowadzimy także profesjona-

lne doradztwo techniczne w zakresie optymalnego i prawidłowego 

wykorzystania sprzętu. Naszym klientom proponujemy zawsze 

najkorzystniejsze rozwiązania.  
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SKLEJKA SZALUNKOWA        13

AKCESORIA SZALUNKOWE        14

Główne obszary działalności firmy to sprzedaż i dzierżawa:

ź lekkich szalunków fundamentowych,

ź szalunków ściennych,

ź szalunków stropowych,

ź akcesoriów szalunkowych,

ź rusztowań elewacyjnych, 

ź rusztowań modułowych przejezdnych oraz aluminiowych,

ź ogrodzeń tymczasowych,

ź kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych oraz magazynowych,

ź sklejki topolowej, panelowej, brzozowej. Zachęcamy do kontaktu!
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Przeznaczone do szalowania prostych odcinków ścian. Składają się z ramy i 

sklejki. Rama płyty jest wykonana z zamkniętych profili z wysokogatunkowej 

stali, a jej zabezpieczenie antykorozyjne wykonano przez malowanie 

proszkowe. Na życzenie można wykonać ramy zabezpieczone przez ocynk 

ogniowy.

Poszycie wykonano z wielowarstwowej wodoodpornej sklejki pokrytej 

obustronnie powłoką żywiczną.

Gwarantuje to wysoką jakość powierzchni betonu oraz bardzo długą 

żywotność powierzchni szalunkowych. Dopuszczalne parcie betonu na płyty 
2wynosi 80 kN/m .

SZALUNEK  ŚCIENNY  BF  120

Wymiary i masa płyt ściennych BF 120:

       wysokość [cm] 120 150 270 300 330

       szerokość [cm]                                     masa [kg]

 240   327,60 365,10 398,70

 120 71,50 85,70 171,20 190,70 212,30

 110 65,10 78,30 152,60 172,60 201,30

 100 60,70 73,20 138,40 158,30 175,60

 90 56,40 68,00 114,30 126,00 140,20

 80 49,80 60,50 103,00 113,60 126,70

 75 47,60 57,80 98,80 109,00 121,40

 70 45,50 55,30 94,50 104,30 116,20

 65 43,3 52,80 90,30 99,70 111,00

 60 41,20 50,20 86,10 95,00 105,60

 55 39,00 49,30 81,90 90,40 100,50

 50 36,80 45,00 77,60 85,70 95,20

 45 34,60 42,20 73,40 81,20 89,30

 40 32,40 39,60 69,00 76,00 84,20

 35 28,00 34,50 64,70 71,40 79,80

 30 27,30 34,50 60,40 66,70 73,30

 25 26,50 32,20 56,30 62,10 68,50

 20 25,50 30,60 52,30 57,50 65,40

Konstrukcja płyty uniwersalnej różni się od konstrukcji płyty liniowej, ze względu na 

kilka rzędów otworów dla ściągów w odległościach co 50 mm. 

Płyta uniwersalna służy do formowania słupów kwadratowych i prostokątnych oraz 

do tworzenia połączeń płyt w kształcie "T" i "П".

PŁYTY  UNIWERSALNE  BFS  120 

Wymiary i masa płyt uniwersalnych BFS 120:

       wysokość [cm] 120 150 270 300 330

       szerokość [cm]                                     masa [kg]

 120 73,00 90,70 182,30 199,80 211,30

 90 55,00 63,00 121,10 134,50 148,30

 75 45,00 63,00 94,50 117,20 129,40

Stalowe szalunki ścienne BF 120 firmy Bau-Form są produktem najwyższej 

jakości, wykonanym z najwyższej klasy materiałów. Konstrukcja stalowych 

wielkopowierzchniowych szalunków ściennych umożliwia ich łączenie 

w dowolnej kolejności. Płyty szalunkowe są przeznaczone do wielokrotnego 

użytku, zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Płyty mogą być wykonane 

z otworami mocującymi kompatybilnymi z szalunkami stalowymi takich 

producentów, jak DOKA, PERI.

Konstrukcja deskowania ramowego firmy Bau-Form wykonana jest z profili 

stalowych o grubości 12 cm, które wypełnione są laminowanym poszyciem 

sklejkowym o grubości 18 mm. System szalunkowy wytrzymuje ciśnienie 
2świeżego betonu do 80 kN/m . Płyty można stosować przy użyciu żurawia 

(płyty o szerokości od 90 do 240 cm) lub też bez jego użycia (płyty o 

szerokości od 25 do 90 cm). Dzięki szalunkom stalowym firmy Bau-Form 

można realizować wiele różnych konstrukcji żelbetowych, takich jak np. 

ściany, ławy fundamentowe, słupy i podciągi.

Ochrona ramy przed korozją

Powłoka

Poszycie płyty

Wagowo średni wskaźnik
2Wytrzymałość parcia betonu, kN/m

Fosforanowanie

Proszek polimerowy

Sklejka laminowana gr. 18mm

52 kg / mkw.

80

Główne cechy techniczne:

Wysokość

Szerokość

Profil

od 120 do 330

od 20 do 240

12

Wymiary całkowite płyt, cm:

SZALUNEK ŚCIENNY BF 120
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NAROŻNIKI  WEWNĘTRZNE

Narożniki zaprojektowane są do tworzenia wewnętrznej strony 

prostego kąta ściany budynku. Składają się z ramy i poszycia.

Rama narożnika wewnętrznego ma grubość 12 cm, zaś poszycie 

sklejkowe jest o grubości 18 mm.

Wymiary i masa narożników zewnętrznych:

       wysokość [cm] 120 150 270 300 330

       szerokość [cm]                                     masa [kg]

 12 19,80 24,78 44,08 48,74 53,72

Wymiary i masa narożników wewnętrznych:

       wysokość [cm] 120 150 270 300 330

       szerokość [cm]                                     masa [kg]

 30 40,00 49,00 84,70 93,60 102,50

NAROŻNIKI PRZEGUBOWE

Narożniki przegubowe przeznaczone są do tworzenia 

pośrednich kątów ścian budynku (deskowanie wewnętrzne 

i zewnętrzne). Składają się z dwóch ram połączonych zawiasem 
Ooraz poszyciem. Narożniki rozciągają się od minimalnie 60  do 

Omaksymalnie 270 .

Wymiary i masa narożników przegubowych:

       wysokość [cm] 120 150 270 300 330

       szerokość [cm]                                     masa [kg]

 30 42,00 55,00 89,20 98,40 108,30

7

PODPORA PIONUJĄCA

Dwa rodzaje:

ź Podpora jednoramienna składająca się z jednej części 

teleskopowej. Podpory jednoramienne są długości od 2,5 - 4,5 m.

ź Podpora dwuramienna składająca się z dwóch części 

teleskopowych. Jednej dłuższej i drugiej krótszej. Podpory 

dwuramienne są długości od 2,5 - 12 m.

Na górnej części podpory zainstalowana jest głowica służąca do 

przymocowania do ramy płyty. W dolnej części znajduje się stopa 

podpory służąca do przymocowania podpory do podłoża.

Przeznaczona do montażu i wyrównywania płyt lub paneli w pozycji pionowej.

CZĘŚCI SKŁADOWE
DO SZALOWANIA 
ŚCIAN I SŁUPÓW

NAROŻNIK ROZSZALOWUJĄCY

Narożnik rozszalowujący również zwany powszechnie 

narożnikiem windowym przeznaczony jest do otwierania 

wewnętrznych pętli zamkniętych (np. ściany windy lub 

szachty).  Umożliwia to wykonanie rozszalowania 

wewnętrznego deskowania szachtu bez konieczności 

demontażu elementów.

       wysokość [cm] 270 300 330

       szerokość [cm]                         masa [kg]

 30 178,60 198,30 217,60

Wymiary i masa narożników rozszalowujących:
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WStosowany do łączenia ze sobą płyt szalunkowych. Elementem zaciskowym zamka jest specjalny klin. Zamknięcie zamka 

odbywa się za pomocą młotka o masie nie większej niż 400 g.

ZAMEK PODSTAWOWY BF 120

Stosowany do łączenia ze sobą płyt szalunkowych. Elementem zaciskowym zamka jest nakrętka. Umożliwia umieszczenie 

pomiędzy płytami wstawki o szerokości do 200 mm.

ZAMEK WYRÓWNUJĄCY BF 120

Ma szerokie zastosowanie w systemach szalunkowych. Używany podczas łączenia płyt uniwersalnych w kształcie „T” ; podczas 

łączenia płyt liniowych ze sobą; podczas instalowania belek poziomujących  itp. Ma kilka modyfikacji, w zależności od 

przeznaczenia i systemu szalowania.

ZACZEP CZOŁOWY BF 120

Służy do mocowania zaczepów bocznych oraz napinaczy narożnika w szalunkach ściennych i słupowych.

NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA

Stosowany do łączenia ze sobą płyt. Elementem zaciskowym zamka jest specjalny klin. Zamknięcie zamka odbywa się za 

pomocą młotka o masie nie większej niż 400 g. Jest on montowany bezpośrednio na ramie nośnej płyty, a dodatkowo odgrywa 

rolę belki poziomującej. Umożliwia umieszczenie pomiędzy płytami wstawki o szerokości do 100 mm.

ZAMEK UNIWERSALNY BF 120

ZAMEK BF 
UNIWERSALNY

ZAMEK 
PODSTAWOWY

ZACZEP
CZOŁOWY

ŚCIĄG
KOMPLETNY

NAKRĘTKA
PRZEGUBOWA

NAROŻNIK 
ZEWNĘTRZNY

BELKA 
USZTYWNIAJĄCA

PODPORA
PIONUJĄCA

NAROŻNIK 
WEWNĘTRZNY

DESKA
OCHRONNA (BHP)

Służy jako podstawa do układania platformy roboczej w procesie 

betonowania. Wspornik pomostu roboczego składa się z dwóch części: 

wspornika i słupka. Wspornik jest zaczepiany w otworach płyty 

szalunkowej.

WSPORNIK POMOSTU 
ROBOCZEGO BF 120

Służy do łączenia paneli szalunkowych w konstrukcji monolitycznej, główną cechą tej nakrętki jest zawias umożliwiający 

przykręcenie ściągów pod kątem do 15 stopni. Dane techniczne produktu: stal, rozmiar – 120x120 mm.

NAKRĘTKA PRZEGUBOWA

Służy do łączenia przeciwległych płyt. Jest to stalowy pręt będący elementem konstrukcyjnym szalunku. Ściąg kompletny składa 

się ze ściągu i dwóch nakrętek. Jest on stosowany we wszystkich systemach szalunkowych.

ŚCIĄG

Stosowana w przypadku łączenia płyt szalunkowych i wkładek uzupełniających, w celu usztywnienia połączeń i zachowania linii 

prostej. Stosowana jest z napinaczem narożnika oraz nakrętkami 100. Dostępna jest w długości od 1,0 m do 3,0 m.

BELKA USZTYWNIAJĄCA BF 120

Stosowany do mocowania belki usztywniającej do płyt szalunkowych w celu usztywnienia i zachowania linii prostej szalunku. 

Dostępny w długości 30 cm oraz  50 cm. 

NAPINACZ

Hak transportowy pozwala na bezpieczne i sprawne transportowanie pojedynczych płyt szalunkowych.

HAK TRANSPORTOWY BF 120
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10 SYSTEM SZALOWANIA 
STROPU
System szalowania stropu przeznaczony jest do układania poziomych konstrukcji żelbetowych (stropu, podciągów 

itp.) w budownictwie monolitycznym. Prostota konstrukcji pozwala na szybkie i dokładne wykonanie szalunków 

pod strop o dowolnym kształcie i złożoności. Profesjonalnie zmontowane i "odsłonięte" szalunki stropowe mają 

wystarczającą wytrzymałość, nie tylko do wytrzymania samego procesu układania betonu (betonowania), ale także 

do wykorzystania go jako platformy do odbioru towarów na wysokości.

Służy do przenoszenia obciążenia od stropów. Kontrola wysokości odbywa się za pomocą gwintu 

zewnętrznego oraz nakrętki z gwintem samoczyszczącym. Zakres regulacji wynosi 125mm przez co 

podpora może być ustawiona na dowolną wysokość w pełnym zakresie od minimalnej do maksymalnej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne może być poprzez proszkowe malowanie, ocynkowanie ogniowe lub 

galwaniczne.

Podstawowe wymiary i charakterystyka podpór:

       zakres regulacji  [m] nośność [kN]

 1,85 - 3,00 20

 2,10 - 3,50 20

 2,60 - 4,10 20

 2,90 - 4,50 20

 3,30 - 5,50 20

ELEMENTY SZALUNKU
STROPOWEGO
PODPORA STROPOWA

Głowica krzyżowa – służy do połączenia części podporowej 

z poszyciem. Głównym celem głowicy jest mocowanie dźwigara 

w ściśle pionowej pozycji. Montaż głowicy krzyżowej jest możliwy 

zarówno na podporze podtrzymującej jeden dźwigar, jak i na 

podporze podtrzymującej dwa dźwigary w miejscu ich łączenia.

GŁOWICA KRZYŻOWA

Trójnóg do podpór - służy do mocowania podpory na płaszczyźnie 

w ściśle pionowej pozycji i zabezpiecza przed jej przewróceniem. 

Trzy punkty odniesienia umożliwiają mocowanie podpory sztywno 

na płaskiej powierzchni. Ściśle pionowo ustalona pozycja podpory 

pozwala zwiększyć odporność na dynamiczne obciążenia poziome 

powstałe podczas zalewania i wibrowania betonu.

TRÓJNÓG DO PODPÓR
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KRZYŻOWA

TRÓJNÓG
DO PODPÓR

DŹWIGAR H20

PODPORA
STROPOWA

Ten system można warunkowo podzielić na dwie części:

ź system podparcia: podpora stropowa, trójnóg, głowica krzyżowa.

ź poszycie: dźwigar H20 oraz sklejka.

Zalety deskowania stropowego:

ź szybki montaż i demontaż;

ź dowolna wysokość i kształt stropów;

ź bezpieczeństwo w eksploatacji;

ź używany jako rusztowanie fasadowe;

ź wysoka nośność.
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Drewniany dźwigar dwuteowy jest elementem szalunku stropowego. Jego 

zadaniem jest przekazywanie obciążeń od zbrojenia oraz betonowania na 

podpory stropowe.

Podstawowe parametry:

ź Waga - 5,2 kg/mb

ź Dźwigary są impregnowane preparatem przeznaczonym do profilakty-

cznej ochrony drewna przed uszkodzeniem biologicznym, grzybami 

farbującymi, pleśnią, owadami. Chroni również przed niszczeniem 

dźwigarów w trudnych warunkach eksploatacji, przy dużej wilgotności 

i przedłużonym kontakcie z wodą. Powłoka jest odporna na warunki 

atmosferyczne, ma silny efekt antyseptyczny.

Podstawowe długości belek: 

1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 

3,9; 4,2; 4,5; 4,9; 5,9 m.

DŹWIGAR H20

BRZOZOWA

Sklejka laminowana jest jednym z materiałów wykorzystywanych do tworzenia szalunku stropu 

monolitycznego. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością. Sklejka wykonana jest z drewna 

brzozowego, pokryta warstwą filmu fenolowego o różnej gramaturze. Wysokiej jakości drewno 

zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na ścieranie. Boczna krawędź sklejki zabezpieczona jest 

wodoodpornym preparatem pozwalającym na stosowanie sklejki w obecności wody oraz środków 
3chemicznie czynnych. Gęstość sklejki brzozowej to około 700kg/m .

SKLEJKA SZALUNKOWA

Standardowe rozmiary arkuszy, cm.:

ź 125 x 250

ź 150 x 300

ź 122 x 244

Standardowe grubości arkuszy, mm.:

9; 12; 15; 18; 21.

2Standardowe gęstości folii, g / m :

120; 167; 220.

* Można wyciąć i przycinać.

PANELOWA

Sklejka trójwarstwowa wykonana jest z wysokogatunkowego drzewa 

iglastego. Płyta składa się z 3 warstw o równych grubościach z drewna 

układanego oraz klejonego krzyżowo (zewnętrzne podłużne warstwy są 

klejone ze środkową poprzeczną). Płyty pokryte są warstwą żywicy 

melaminowej co zapewnia wysoką wodoodporność oraz wytrzymałość 

mechaniczną. Dostępna jest sklejka panelowa okuta lub nieokuta.

Grubość: 21 mm

Wymiary: 150 x 50 cm, 200 x 50 cm, 250 x 50 cm;

TOPOLOWA 

Sklejka topolowa składa się z fornirów drewna topolowego układanych 

usłojeniem na krzyż. Stanowi dobrą alternatywę dla sklejek brzozowych oraz 

trójwarstwowych. Sklejka pokryta filmem fenolowym w kolorze brązowym 
2lub czarnym o gramaturze 120g/m . Gęstość sklejki topolowej to około 

3550kg/m .

Grubość: 18 i 21 mm

Wymiary: 125 x 250 cm, 122 x 244 cm
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14 AKCESORIA SZALUNKOWE

Drut wiązałkowy - służy do łączenia zbrojenia między sobą. Poddany obróbce cieplnej. Średnica 1,2 mm.

Środek antyadhezyjny - służy do smarowania powierzchni szalunkowych, co zapewnia łatwe oddzielenie sklejki od betonu. 

Dystans gwiazdka, cytrynka

Otulina zbrojenia pionowego: 15 - 50 mm. Rozmiar zbrojenia: 4 - 25 mm. Pakowanie: 250-1000 szt.

Podpora STOJAK WIELOPIĘTROWY uniwersalna

Ilość warstwy ochronnej: 20 - 35 mm. Rozmiar zbrojenia: 4 - 25 mm. Pakowanie: 500 szt.

Rurka PCV

Średnica wewnętrzna: 22 mm. Średnica zewnętrzna: 25 mm. Długość: 2,0 m.

Stożek

Średnica: 22 mm. Rurka PVC. Pakowanie: 1000 szt.

Korek (zaślepka)

Średnica: 20 - 26 mm. Pakowanie: 1000 szt.

Dystans betonowy, listwa trapezowa

Rozmiar: 20 mm – 70 mm. Długość: 2,00 m

Listwa dystansowa stropowa AL

Rozmiar: 20 mm – 50 mm. Długość: 2,00 m

Korek po stożku EX 22/8

Korek po stożku EX 22/8 W

Listwa trójkątna

Rozmiar: 15/21 mm, 20/20 mm. Długość: 2,50 m

NOTATKI
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BAU-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
ul. Za Strumykiem 12 
83-304 Przodkowo 
e-mail: biuro@bau-form.pl 

NIP 589-202-85-12 

REGON 365772257 

GODZINY OTWARCIA: 

PON - PT: 8:00 - 16:00 

 

DZIAŁ PROJEKTÓW: 

   tel.: 739 014 666 

projekty@bau-form.pl 

 

  DZIAŁ ADMINISTRACJI: 
  Gabriela Hinca 

tel.: 533 993 686 

gabriela.hinca@bau-form.pl 

KSIĘGOWOŚĆ: 
Anna Cerańska-Kosek 

tel.: 536 212 429 

anna.kosek@bau-form.pl 

Ewelina Łappo 

tel.: 505 465 571 

ewelina.lappo@bau-form.pl 

 

Anna Cichocka 

tel.: 502 193 654 

anna.cichocka@bau-form.pl 

 

  DZIAŁ SPRZEDAŻY: 

   tel.: 536 229 958 

biuro@bau-form.pl 

Anna Mazur 

tel.: 505 068 735 

anna.mazur@bau-form.pl 

Aleksandra Kruszyńska 

tel.: 794 189 555 

aleksandra.kruszynska@bau-form.pl 

 

 

MAGAZYN: 

   Teresa Hasse 

 tel.: 534 509 567 

 magazyn@bau-form.pl 

 

 

 

 

Przedstawiciel handlowy (Polska Północna) 
Szymon Tutucki 

tel.: 534 802 693 

szymon.tutucki@bau-form.pl 

Przedstawiciel handlowy (Polska Północna) 
Marek Misztal 

tel.: 536 207 313 

marek.misztal@bau-form.pl 

Przedstawiciel handlowy (Polska Południowa) 
Mieczysław Ratajczyk 

tel.: 534 516 795 

mieczyslaw.ratajczyk@bau-form.pl 
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