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DUO kan användas både för funda-
ment, väggar och pelare samt för valv 
och balkar. Systemet är extremt enkelt 
att hantera och har få systemkompo-
nenter. Nästan alla arbetsmoment med 
DUO kan utföras utan verktyg och är 
mycket lätta att förstå.

Även mindre erfarna användare av systemet 
kan arbeta snabbt och effektivt med DUO. 
Det är inte bara konceptet som är helt nytt 
utan framför allt materialet som används. 
Både elementen inklusive formen och 
tillbehören är tillverkade av det innovativa 
kompositmaterialet Polytech, som ger  
permanent skydd mot fukt samt är mycket 
lätt och flexibelt när det gäller produkt-
design. 100% återvinningsbart! 
Eftersom DUO:n är så lätt krävs inga  
kranar för montering.

Ergonomisk
När ett valv ska formsättas utförs arbetet underifrån; 
elementen hakas enkelt i och skjuts uppåt.

Lätt att rengöra och smart
Betongrester kan enkelt tas bort med rengörings-
verktyget.

Enkel att använda
Elementen kan monteras för hand utan 
specialverktyg.

DUO. Innovativa formsystemet.



• Ladda ner PERI Augmented Experience App 

till din enhet

• Hitta appen genom att scanna QR-koden för din 

enhet nedan eller sök PERI Augmented Experience 

App i Google Play eller App Store

• Kör appen och skanna ritningen i denna folder

• Upplev ett nytt sätt att se konstruktionsritningar

PERI 3D app är nu tillgänglig i  
Google Play och App Store

Google Play          App Store



Världens största tillverkare av
form- och ställningssystem

Form
PERI är marknadsledande inom form för platsgjuten

betong i stora delar av världen. Genom gedigen erfarenhet 

och kunskap, hittar vi rätt system för varje konstruktion.

 
Ställning
PERI ställningssystem är flexibla och har ett brett spektrum 

av användningsområden. Den höga säkerheten i systemen 

skapar en trygg arbetsmiljö på arbetsplatserna.

 
Plywood
Vår produktportfölj omfattar ett brett sortiment av form- 

plywood, konstruktionsplywood samt OSB för användning 

inom byggindustrin. Vi har rätt produkter för att möta dina 

önskemål!

 
Teknik och konstruktion
För PERI innebär teknik och konstruktion inte bara 

produktutveckling och teknisk planering. Framför allt står 

teknik och konstruktion för detaljerad granskning och  

optimering av integrerade processer inom form- och 

byggnadsställningar.
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