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Teleskobik ( Ayarlanabilir ) Dikme / Shoring Props
Teleskobik dikme, döşeme ve kiriş kalıbı uygulamalarında kalıp altı desteği olarak kullanılan esnek ve
pratik bir sistemdir. Kolon ve perde yerleşimlerinin dağınık olduğu ve kısa kat açıklarının bulunduğu
projelerde kullanımı uygun ve idealdir.
Shoring prop is a basic system that is used at slab and beam formwork techniques. Its usage is suitable
and ideal when the column and the wall placements are scattered.
SYSTEM CHARACTERISTICS
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Teleskobik dikmeler değişik çalışma yükseklikleri- Shoring props are being produced for variable
working heights with different dimensions. Easy
ne göre birkaç farklı ölçüde imal edilmektedir.
usage, easy techniques, large adjustment space,
Kullanım kolaylığı, geniş ayarlama aralığı, ekonobeing efficient, long life cycle are the main
mik olması, hassasiyeti, uygulama kolaylığı, uzun
reasons of its preference.
ömürlü olması ve tekrar kullanım sayısının çok
It is produced from 60 x 2,5 mm outer diameter
fazla olması tercih sebeplerindendir.
and 48 x 2,5 mm (48 x 3 mm) inner diameter TSE
quality certified pipes. It is produced by welding
Dış boru 60 x 2,5 mm, iç boru 48 x 2,5 mm veya
robots that are certified with ISO 9001.
48 x 3 mm TSE kalite belgeli, mekanik testlere
tabii tutulmuş standart borulardan üretilir. Üretim
The holes are opened with 10 cm intervals by
ISO 9001 kalite standartlarında gazaltı kaynak
rapid drilling robots without any deformation.
robotlarında yapılmaktadır.
Props are suitable for all kinds of formwork
systems for slab formwork. It can be attached to
Delik sistemi 10 cm aralıklarla seri özel delme
main beam and can be used underbeam shoring
robotlarında boruyu deformasyona uğratmadan
system. The fork head that is attached to the prop
yapılmaktadır.
can be used for laying timber beams.
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Teleskobik dikmeler döşeme için kullanılacak her
türlü kalıp sistemine uyum sağlayabilme özelliğine
sahiptir. Mahya yuvasına bağlı olarak döşeme ve
kiriş altında kullanılabilmektedir.

Depending on the weight of the slab the necessary dimensions of scaffolding props can be
arranged. Since the system is able to carry a big
amount of weight the small amount of telescobic
probs are enough for it.

Dikmenin başlığına takılan dört kollu başlık ilavesi
H20 ahşap kiriş ile kullanılabilmektedir.

Shoring props are applicable for all kinds of
architectural structures and layers.

Teleskobik dikme kullanımında döşeme yüküne
göre kalıp malzemesini seyreltip, sıkıştırmak
mümkündür. Sistemin parçalarının taşıma kapasitelerinin yüksek olması sayesinde kalıp çok az
sayıda parça ile kurulabilmektedir.

The approximate carriage capacity of Shoring
props is 23 kN/prop.

Teleskobik dikme her türlü geometriye uyum
sağlar. Her türlü döşemeye uyum sağlayabilme
özelliğine sahiptir.
Teleskobik dikmelerin taşıma kapasitesi ortalama
23 kN/dikmedir.
Sistem özel antipast boyalıdır. İsteğe göre galvaniz
yapılabilir.
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The system is dip painted with special antipast
paint. The system is dip painted with special
antipast paint. It can be hot-dip or electrogalvanized according to needs.
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Teleskobik dikmelerin yerleşim aralıkları projeden projeye
farklılıklar göstermektedir. Döşeme kalınlığı, kat yüksekliği, ana taşıyıcı ve tali taşıyıcının değişmesi teleskobik
dikmelerin yerleşim aralıklarını etkileyen faktörlerdir.
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The placement of shoring props intervals change
according to projects. The floor’s thicjness, flat’s height,
main carrier and secondary carrier’s changings are the
main reasons which affect the prop’s intervals.
Ana taşıyıcı ve tali taşıyıcı olarak H20 ahşap kiriş kullanıldığı uygulamalarda yerleşim aralıkları aşağıdaki tablodan
tespit edilir.
You can get the placement intervals from the following
table.

Örnek uygulama: 20 cm kalınlıktaki döşemelerde tali taşıyıcı aralarının 0,625 cm açılması durumunda
ana taşıyıcı aralığı maksimum 272 cm açılabilir. Güvenli açıklık olarak ana taşıyıcı aralığının 225 cm
açılması durumunda, ana taşıyıcıların altına konulacak dikme aralıkları maximum 127 cm olmalıdır.
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Cup – lock iskele sistemi döşeme ve kiriş kalıbı altında kullanılan taşıyıcı bir sistemdir. Cup – lock
iskele sistemi bağlantı noktalarındaki kilitleme ve yük aktarma özelliği açısından döşeme ve kiriş
kalıbı altında kullanılan ideal bir sistemdir. Cup – lock iskele sistemi cephe iskelesi olarak da kullanılmaktadır.
Cup – lock scaffoldings, which is used as a shoring system in floor and beam formworks is an ideal
system in the case of connection lockings and weight transfers. It can be used as a facade scaffolding
as well.

SYSTEM CHARACTERISTICS
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The speciality of easy, quick montage and dismantling
gives a possibility for saving from time and workmanship.
It consists of vertical and horicontal elements. Horizontal
elements are produced from 48x2.5 mm and vertical
elements are produced from 48x3 mm TSE quality
certified and technically tested pipes. It is produced on
welding robots that is certified with ISO 9001.
It can be balanced by adjusting ğins that are placed on
basement and because of this speciality this system can
be used easily on every rough area.

The horizontal and vertical elements connected like a rigid
form, so that is very secure system for heavy and high
floors. The rigidity on horizontal and vertical elements
allows high resistance against heavy weights.
The system is painted with special antipast paint. It can be
galvanized according to needs.
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği
sayesinde zaman ve işçilikten yüksek
tasarruf sağlayan, son derece emniyetli bir
sistemdir.
Yatay elemanlardan ve düşey elemanlardan oluşmaktadır. Yatay elemanlar 48x2.5
mm düşey elemanlar 48x3 mm TSE kalite
belgeli, mekanik testlere tabii tutulmuş
standart borulardan üretilir. Üretim ISO
9001 kalite standartlarında gazaltı kaynak
robotlarında yapılmaktadır.
Tabana yerleştirilen ayar mili yardımı ile
iskelenin yüksekliği hassas bir biçimde
ayarlanabilir ve her türlü engebeli arazide
rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.
Cup – lock iskele sisteminde, yatay ve
düşey elemanlar, rijit bir şekilde bağlanır.
Yatay ve düşey bağlantılar, rijit bir çerçeve
oluşturduğundan, ağır ve yüksek döşemelerde son derece emniyetli bir sistemdir.
Yatay ve düşey bağlantıdaki rijitlik, ağır yük
ve burkulma yüklerine karşı yüksek mukavemet sağlamaktadır.
Sistem özel antipast boyalıdır. İsteğe göre
galvaniz yapılabilir.

DÖŞEME ALTI KALIP SİSTEMLERİ / SHORING SYSTEMS

Cup – lock ( Fincanlı ) İskele / Cup – Lock Scaffolding System

o
t
m
a
n

otman
İSKELE KALIP

DÖŞEME ALTI KALIP SİSTEMLERİ / SHORING SYSTEMS

info@otman.com.tr

otmaniskele@hotmail.com

Cup – lock ( Fincanlı ) İskele / Cup – Lock Scaffolding System

o
t
m
a
n

5

o
t
m
a
n

otman
İSKELE KALIP

otmaniskele@hotmail.com

info@otman.com.tr

o
t
m
a
n

6

Düşer başlıklı sistem; düz
döşemeli ya da kiriş sistemi
standardize edilmiş yapılarda
kullanılmaktadır. Konut, iş
yerleri, otel gibi yapıların mantar
ya da kirişsiz döşemelerinde
projelendirilirse çok başarılı
neticeler alınabilecek bir kalıp
sistemidir. Sistem düşer başlık,
tali kiriş ve Düşer tali kiriş
olmak üzere üç ana elemandan
oluşmaktadır.
This system is used in straight
floors or beam system
standardized buildings. You can
get succesful results if it is
projected for buildings like
houses, workplaces and hotels
which have floors without
beams. The system consists of
three main elements, which are
drop head, secondary beam and
drop secondary beam.

DÖŞEME ALTI KALIP SİSTEMLERİ / SHORING SYSTEMS
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Masa Tipi İskele / Table Type Scaffolding
Masa tipi iskele sistemi köprü, viyadük, sanayi, santral gibi yüksek ve ağır betonlu projelerde döşeme ve kiriş
kalıbı taşıyıcı sistemi olarak kullanılabilmektedir. 3 farklı amaçla kullanılabilir ve uygulanabilir bir sistemdir.
It is used as a shoring system for floor and beam formwork in heavy and high concrete projects like
bridges, viaducts, industrial and station projects. This system can be used for three targets such as table
formwork, formwork scaffolding and ladder tower.
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde
zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan, son
derece emniyetli bir sistemdir.

SYSTEM CHARACTERISTICS
The speciality of easy, quick assembling and
disassembling makes it time – saving and labor –
saving.

Diyagonal ( Çapraz ) eleman, Yatay eleman ve
Çerçeve elemanı olmak üzere 3 ana elemandan
oluşmaktadır. Çerçeve elemanı 60x3 mm, Diyagonal eleman ve Yatay eleman 34x2,5 mm TSE kalite
belgeli ve mekanik testlere tabi tutulmuş standart
borulardan üretilmektedir.

It consists of three main elements, which are
diagonal element, horizontal element and frame
element. The frame elements are produced fron
60x3 mm, diagonal and horizontal elements are
produced from 34x2.5 mm TSE quality certified and
technically tested pipes.

150/110 cm, 150/150 cm, 150/180 cm yüksekliğindeki 3 farklı ana Çerçeve elemanı, alt ve üst
ayar elemanları ile birlikte her türlü döşeme
yüksekliğinde uygulanabilir ve kullanım kolaylığı
sağlar.

The frame element which has three different heights
( 150/110 cm, 150/150 cm, 150/180 cm ) can be
used with top and bottom adjusting elements for
every floor heights and allows easy usage.
The possibility of carrying by crane and vehicles with
wheels makes it time – saving and labor – saving.
It can be used easily in big heights and heavy
weights through the usage of formwork scaffolding.
The configuration is basic and rapid because of
standart elements.

Vinç ve tekerlekli özel arabalar yardımı ile taşınabilirler. Bu sayede işçilik ve zamandan tasarruf
sağlanabilmektedir.
Kalıp İskelesi uygulaması sayesinde büyük yüksekliklerde ve ağır yüklerde rahat kullanım kolaylığı
sağlar. Standart elemanlardan oluştuğundan
kurulumun hızlı ve kolay olmasını sağlamaktadır.

Through the usage of ladder tower, the system allows
safe and securely working possibility in deep and
high working areas.

Merdiven kulesi uygulaması sayesinde derin ve
yüksek çalışma alanlarında güvenli ve emniyetli
çalışma imkanı sağlanmaktadır.

The system is painted with special antipast paint. It
can be hot – dip or electro – galvanized according to
needs.

Sistem özel antipast boyalıdır. İsteğe göre galvaniz
yapılabilir.
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Kovanlı iskele sistemi,; köprü, viyadük, sanayi, santral gibi yüksek ve ağır betonlu projelerde döşeme ve
kiriş kalıbı taşıyıcı sistemi olarak kullanılmaktadır.
It is used as a carrier system for floor and beam formwork in heavy and high concrete projects like
bridges, viaducts, industrial and station projects.
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde
zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan ve
son derece emniyetli bir sistemdir.

SYSTEM CHARACTERISTICS
The speciality of easy, quick assembling and
disassembling makes it time – saving and labor –
saving.

Alt – Üst Çerçeve elemanı, H eleman ve Diyagonal
( Çapraz ) eleman olmak üzere 3 ana elemendan
oluşmaktadır.

It consists of three main elements impending top
– bottom frame elements, diagonal element and
H element.

TSE kalite belgeli ve mekanik testlere tabi tutulmuş standart borulardan üretilmektedir.

The elements are produced from TSE quality
certified and technically tested pipes.

100 – 100 cm, 110 – 110 cm ve 120 – 120 cm
kuleler halinde, H elemanların birbiri içine geçmesi ile pratik bir şekilde kurulmaktadır.

The system is built basically by telescoping the H
elements to each other like 100 - 100 cm, 110 –
110 cm and 120 – 120 cm high towers.

Her bir kule 45 kN taşıma kapasitesine sahip olup
sistemin dayanımı ve stabilitesi yüksektir.

Each tower has 45 kN carrying capacity and they
have high strengh and stability.

Sistem özel antipast boyalıdır. İsteğe göre galvaniz
yapılabilir.

The system is painted with special antipast paint.
It can be hot – dip or electro galvanized according
to needs.
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Güvenlikli iskele sistemi duvar yapımında, iç ve dış sıva yapımında, cephe boyama ve izolasyonunda,
cephe giydirmede, silo yapımında, gemi inşası ve onarımlarında, baraj, tünel gibi yüksek perde inşaası
ve bakımında, asansör kuyularında rahat ve güvenli bir iş üretimi sağlamak üzere kullanılabilen, kolay
kurulup sökülebilen ve fazla yer kaplamadan stoklanabilen pimli ve klavuzlu bir iskele sistemidir.
Secure Frame Scaffolding is more purposable system that can be used in conditions such as facade
workings, inner and outer coating workings, silo productions, ship productions and renovations,
constructions of high facades like dams and tunnels, elevator deep holes. It is an easy montage and
dismantling system with pins that can be stocked on a small place.
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Güvenlikli iskele kolay, hızlı montaj ve demontaj
özelliği sayesinde zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan, son derece emniyetli bir sistemdir.

Diyagonal ( Çapraz ) eleman, Yatay eleman ve Çerçeve elemanı olmak üzere 3 ana elemandan oluşmaktadır.
Çerçeve elemanı 48x3 mm, Yatay elemanlar 34x2,5
mm ve Diyagonal elemanlar 42x2,5 mm TSE kalite
belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş standart
borulardan üretilmektedir.
Tekerlek takıldığında yapıların iç ve dış kısımlarında
her türlü montaj, tesisat ve restorasyon projelerinde
rahatlıkla kullanılabilmektedir. Tabana yerleştirilen
ayar mili yardımı ile iskelenin yüksekliği hassas bir
biçimde ayarlanabilir ve her türlü engebeli arazide
rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.

Sistem daldırma astar boyalıdır. İsteğe göre galvaniz SYSTEM CHARACTERISTICS
yapılabilir.
The speciality of easy, quick assembling and
disassembling makes it time – saving and labor –
saving.
It consists of three main elements impending
diagonal element, horizontal element and frame
element.
The frame braces are produced from 48x3 mm,
diagonal braces are produced from 42x2,5 mm
and horizontal braces are produced from 34x2,5
mm TSE quality certified and technically tested
pipes.
The system can be used for every fitting and
restoration of inner and outer parts of buildings
when attached with wheels. It can be balanced by
adjusting pins that are placed on basement and
because of this speciality this system can be used
easily on every rough area.
The system is painted with special antipast paint. It
can be galvanized according to needs.
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Kamalı flanşlı iskele sistemi her türlü cephe çalışmalarında, sanat yapılarında, fabrika silo yapımında,
gemi yapım ve onarımlarında, baraj, tünel gibi yüksek perde inşaası ve bakımında, asansör kuyularında
ve yükün fazla olmadığı uygulamalarda döşeme altında taşıyıcı iskele olarak kullanılan çok amaçlı bir
sistemdir.
It is a multi – purpose system that can be used in conditions such as facade workings, art structures,
factory silo productions, ship productions and renovations, constuctions of high facades, such as, dams
and tunnels, elevator shafts and as a shoring technique for lightweight slab systems.
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde
zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan, son
derece emniyetli bir sistemdir.

Yatay elemanlardan ve Düşey elemanlardan oluşmaktadır. Yatay elemanlar 48x2.5 mm Düşey elemanlar
alternatifli olarak 48x2,5 mm – 48x3 mm TSE kalite
belgeli, mekanik testlere tabii tutulmuş standart
borulardan üretilir. Üretim ISO 9001 kalite standartlarında gazaltı kaynak robotlarında yapılmaktadır.

Yatay elemanlarda 4 mm sacdan Kurtağzı kullanılmaktadır. Kama kalınlığı 6 mm’dir.
Dikey elemanlar 1 metre ara ile Flanş kullanılmakta
olup üzerinde 38x3 mm borudan nipeli bulunmaktadır.
Döşeme altında taşıyıcı iskele ve cephelerde çalışma
iskelesi olarak kullanılabilmektedir.

Tabana yerleştirilen ayar mili yardımı ile iskelenin
SYSTEM CHARACTERISTICS
yüksekliği hassas bir biçimde ayarlanabilir ve her türlü The speciality of easy, quick assembling and
engebeli arazide rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. disassembling makes it time – saving and labor –
saving.
Düşey elemanlar ekseni etrafında 360 derece dönüş
özelliği, standart ölçülerdeki elemanları ile her türlü It consists of vertical and horizontal elements.
mimariye uygulanabilme özelliğine sahiptir.
Horizontal elements are produced from 48x2,5 mm
and vertical elements are produced from 48x3 mm
Sistem özel antipast boyalıdır. İsteğe göre galvaniz
TSE quality certified and technically tested pipes. It is
yapılabilir.
produced by welding robots that are certified with
ISO 9001.
This system can be used as shoring scaffolding under
slab, as well as working scaffolding for facades.
It can be balanced by adjusting pins that are placed
on the base of the scaffolding and because of this
speciality, this system can be used easily on every
rough area.
The speciality of turning 360 degrees around axis of
vertical elements makes it applicable with any
architectural structure.
The system is dip painted with special antipast paint.
It can be hot – dip or electro – galvanized according
to needs.
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H Tipi İskele / H Type Scaffolding
H tipi iskele sistemi duvar yapımında, iç ve dış sıva yapımında, cephe boyama ve izolasyonunda, cephe
giydirmede, silo yapımında, gemi inşaası ve onarımlarında, baraj, tünel gibi yüksek perde inşaası ve
bakımında, asansör kuyularında rahat ve güvenli bir iş üretimi sağlamak üzere kullanılabilen, kolay
kurulup sökülebilen ve fazla yer kaplamadan stoklanabilen pimli ve klavuzlu bir iskele sistemidir.
H Frame Scaffolding is more purposable system that can be used in conditions such as facade
workings, inner and outer coating workings, silo productions, ship productions and renovations,
constructions of high facades like dams and tunnels, elevator deep holes. It is easy montage and
dismantling system with pins that can be stocked on a small place.
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SYSTEM CHARACTERISTICS
The speciality of easy, quick assembling and
disassembling makes it time – saving and labor –
saving.
It consists of three main elements impending
diagonal element, horizontal element and frame
element. The frame elements are produced from
42x2,5 mm, diagonal and horizontal elements are
produced from 27x2,5 mm TSE quality certified and
technically tested pipes.
The system can be used for evert fitting and
restoration of inner and outer parts of building
when attached with wheels.
It can be balanced by adjusting pins that are place
on basement and because of this speciality this
system can be used easily on every rough area.
The system is painted with special antipast paint. It
can be galvanized according to needs.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde
zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan, son
derece emniyetli bir sistemdir.
Diyagonal ( Çapraz ) eleman, Yatay eleman ve
Çerçeve elemanı olmak üzere 3 ana elemandan
oluşmaktadır. Çerçeve elemanı 42x2,5 mm,
Diyagonal ve Yatay elemanlar 27x2,5 mm TSE
kalite belgeli, mekanik testlere tabi tutulmuş
standart borulardan üretilmektedir.

Tekerlek takıldığında yapıların iç ve dış kısımlarında her türlü montaj, tesisat ve restorasyon projelerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Tabana yerleştirilen ayar mili yardımı ile iskelenin
yüksekliği hassas bir biçimde ayarlanabilir ve her
türlü engebeli arazide rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.
Sistem özel antipast boyalıdır. İsteğe göre galvaniz
yapılabilir.
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Yapıların iç ve dış kısımlarında her türlü montaj, tesisat ve restorasyon projelerinde kullanılan tekerlekli
bir sistemdir.
It is a wheeled system that can be used for every fitting and restoration of inner and outer parts of
buildings.
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SİSTEM ÖZELLİKLERİ
Kolay, hızlı montaj ve demontaj özelliği sayesinde
zaman ve işçilikten yüksek tasarruf sağlayan, son
derece emniyetli bir sistemdir.

SYSTEM CHARACTERISTICS
The speciality of easy, quick assembling and
disassembling makes it time – saving and labor –
saving.

Hafif olması kolay hareket ettirilmesini sağlar.

The lightweight of scaffolding allows it to be carried
easily.

75 cm’lik çerçeveler ile istenilen yüksekliğe ulaşılabilme özelliğine sahiptir.
1,50 x 1,50 metre veya 2,00 x 2,00 metre ebatlarında modüller şeklinde kurulur.

It can be raised to intended height by 75 cm
frames.
It can be constructed at 1,50 x 150 m or 2,00 x
2,00 m dimensions in modular forms.
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@otmaniskele
@otmaniskele
GSM: +90 (542) 785 58 93 - 0545 661 55 77
Phone: 0312 267 27 13
Fax: +90 (312) 267 27 14
Tasarım : infinityshop.com.tr
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10. Cadde No:11
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