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 Güvenlikli iskele ana elemanları pano, başlangıç ayağı, ayar mili, yatay 
ve çapraz bağlantı, yürüme platformu, iskele içi merdiven, korkuluk ve 
duvar bağlantı elemanıdır. Sistemin genel prensibi her katta 50 ve 
100cm de yatay bağlantı olması, her katta yürüme platformu olması ve 
katlar arası geçişin merdivenli platformlarla sağlanmasıdır. Zemini 
teraziye almak için alt ayar milleri kullanılır. 

 Güvenlikli iskele sistemi yüksek yapılarda dış cephe işleri yapımı 
esnasında çalışanların maksimum güvenliğini sağlayan bir iskele 
sistemidir. 

 Güvenlikli iskele sistemi 48*3mm TSE belgeli borulardan üretilen 
panolardan, bunları birbirine bağlayan 34*2,5mm TSE belgeli 
borulardan üretilen yatay ve çapraz bağlantılardan, et kalınlığı artırılmış 
çelik kalas ve merdiven platformlardan yan korkuluk, topukluk, 
başlangıç ayağı ve alt ayar millerinden oluşur. 

 İskele sistemini terazide kurmak için alt ayar milleri kullanılır. İskele 
kurulumu iskele panosu ve çelik kalasın sıra ile kurulması ile gerçekleşir. 
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 H tipi cephe iskele sisteminin kurulması hızlı ve kolaydır. 
Standart elemanlardan oluşmaktadır. 1 adet H ayak, 1 
adet düz çubuk ve 2 adet çapraz çubuk kullanılarak 
oluşturulan 5m2 alanı kaplayan modüller kullanılarak 
sistem oluşturulur. Oluşturulan modüller kullanılarak 
sistem oluşturulur. Oluşturulan modüllerde yardımcı 
eleman olarak alt ayar milleri, çelik yürüme kalasları, 
sahanlıklı veya düz tırmanma merdivenleri ile boru 
kelepçeli duvar dayama elemanları kullanılmaktadır. 

 H tipi iskele sitemi standart olarak 42*2,5m TSE belgeli 
borulardan üretilen panolardan ve bunları birbirine 
bağlayan 27/2,5mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay 
ve çapraz bağlantılardan oluşur. İskele sitemini terazide 
kurmak için alt ayar milleri kullanılır. İskele sistemi 
kurulacak olan bina cephesine bağlantı aparatı ile 
sabitlenir. İskele sisteminin üretimi otomatik gazaltı 
kaynak makinası ile üretilip 2 kat rapid boya ile 
tamamlanmaktadır. 

H TİPİ İSKELE 
SİSTEMLERİ 

DIŞ CEPHE İSKELE SİSTEMLERİ 

www.tolu.com.tr 



FLANŞLI KAMALI 
İSKELE SİSTEMLERİ 
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 Flanşlı cephe iskele sistemi sistem cephe iskelesi ya da 
kalıp iskelesi olarak kullanılır. Dikey ve yatay 
elemanlardan oluşur. Bağlantı noktaları flanş, kurtağzı 
ve kamadan oluşur. İskele sistemini terazide kurmak 
için alt ayar milleri kullanılır. Flanşlı kamalı iskele 
sistemi standart olarak 48*3,0mm TSE belgeli 
borulardan üretilen panolardan ve bunları birbirine 
bağlayan 48*3,0mm TSE belgeli borulardan üretilen 
yatay bağlantılardan oluşur. İskele sisteminin üretimi 
otomatik gazaltı kaynak makinası ile üretilip 2 kat 
rapid boya ile tamamlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak 
soğuk veya sıcak galvaniz de uygulanabilir.  
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 Cup-lock fincanlı iskele ayak, yatay bağlantısı ve 
çalışma platformundan oluşur. Çalışma alanına ulaşım 
iskele içi merdiven veya asma merdiven (gemici 
merdiveni) ile sağlanır. İskele sitemini terazide kurmak 
için alt ayar milleri kullanılır. İskele sistemi kurulacak 
olan bina cephesine bağlantı aparatı ile sabitlenir. Bu 
sistem kalıp altı iskele olarak da kullanılabilir.  

 Cup lock iskele sitemi standart olarak 48*3,0mm TSE 
belgeli borulardan üretilen panolardan ve bunları 
birbirine bağlayan 48*3,0mm TSE belgeli borulardan 
üretilen yatay bağlantılardan oluşur. İskele sisteminin 
üretimi otomatik gazaltı kaynak makinası ile üretilip 2 
kat rapid boya ile tamamlanmaktadır. İsteğe bağlı 
olarak soğuk veya sıcak galvaniz de uygulanabilir.  

CUP-LOCK İSKELE 
SİSTEMLERİ 
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 Mobil tekerlekli iskele sitemi standart olarak 

42*2,5mm TSE belgeli borlardan üretilen panolardan 
bunları birbirine bağlayan çapraz bağlantılardan ve 
çalışma platformundan oluşur. Çalışma platformuna 
personelin ulaşımı asma tip merdivenler ile yapılır. 
İskele sisteminin üretimi otomatik gazaltı kaynak 
makinası ile üretilip 2 kat rapid boya ile 
tamamlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak soğuk veya 
sıcak galvaniz de uygulanabilir.  
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  Kovanlı kule tipi taşıyıcı istemleri herhangi bir 

aparatına (kama, pim, fincan) ve dolayısıyla 
çekiçlemeye hiç gerek kalmadan birbirine şaşırtmalı 
ve geçmeli olarak en kolay biçimde zahmetsizce 
kurulur. Kule sistemi yapısı itibari ile her 5cm de bir 
yatay bağlantı sağladığı için kurulum esnasında 
kuruluma yardımcı merdiven kullanılmasına gerek 
yoktur. Kovanlı kule iskele sistemi birbirinden bağımsız 
kuleler halinde kurulmaktadır. Eğer oluşturulan 
kulelerin kule vinçlerle yer değiştirilmesi gerekiyorsa 
komple çapraz aksamlar kullanılmalıdır.  www.tolu.com.tr 



 Masa tipi kalıp iskele sistemi taşıyıcı iskele sistemidir. 
Ağır ve hafif tip olaak projeye göre üretilen , köprü, 
viyadük, iş merkezi inşaatları gibi yüksek ve ağır 
betonlu işlerde döşeme ve kiriş kalıbı taşıyıcı sistemi 
olarak kullanılır. 

 İskele sitemi standart olarak 48*3,0mm TSE belgeli 
borulardan üretilen panolardan ve bunları birbirine 
bağlayan 48*3,0mm TSE belgeli borulardan üretilen 
yatay bağlantılardan oluşur. İskele sisteminin üretimi 
otomatik gazaltı kaynak makinası ile üretilip 2 kat 
rapid boya ile tamamlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak 
soğuk veya sıcak galvaniz de uygulanabilir.  
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 Teleskopik dikme (direk) birkaç kesit ve değişik 
çalışma yüksekliklerine göre imal edilmiştir. 
Kullanımı kolay çalışma kapasitesi, ömrü ve 
hassasiyeti üst düzeydedir. Defalarca 
kullanılabilirliği ile oldukça ekonomiktir.  

.  
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