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Şirkətimiz 1 sentyabr 2014-cü ildə qurulmuş və HSS (Health Safety Systems) adı ilə tanınmışdır.

Health Safety Systems - fasad işi, iskələ işləri, giriş-çıxış nərdivanlar, körpü işləri, mobil iskələlər, qəliblər, qüllələr, hündürlükdə hər hansı bir iş, çevik iskələ sistemi kimi hər növ iskələ
xidmətləri göstərən və beynəlxalq sertifikatlı peşəkar iskələçilər qrupuna sahib bir şirkətdir. Bu şirkət tikinti sənayesində hər bir ehtiyacı qarşılamağı bilən iqtisadi və rəqabətə qadir

məhsul növləri təqdim edir. HSS, yüksək təhlükəsizlik göstəriciləri ilə qürur duyur və bütün iskələləri İSO sertifikasiyasına uyğundur. Bilikli və təcrübəli kadrlarımız iskələ ehtiyaclarınızı son 
dərəcə təhlükəsiz və tam peşəkar bir şəkildə təmin edəcəkdir. Şirkətimiz yüksək mərtəbəli tikililər, o cümlədən vaxt və təhlükəsizlik baxımından məhdudiyyətli layihələr daxil olmaqla

mürəkkəb konstruksiyalarda iş təcrübəsinə malikdir. Bu gün bizimlə əlaqə saxlayın və sizə tam keyfiyyətli iskələ xidməti göstərəcəyik.

Our company was founded on the 1st September 2014 and intially known as HSS (Health Safety System) 

Health Safety Systems is a company which provides any type of scaffolding services as Facade work, Access Ladders, Bridge Works, Mobile Scaffolds, Lift Shafts, Formworks, Towers, any 
work at altitude, flexible scaffolding system and has professional team of internationally certified scaffolders. It is a company providing an economical, competitive product selection 

suitable to any need in the temporary structure business. HSS is proud of our outstanding safety record and all our scaffolding is ISO Compliant. Our knowledgeable, experienced staff will 
provide for your scaffolding needs in a highly safe and professional manner. Our company is experienced in all types of scaffold builds, including high rise structures and other advanced, 

time and security restricted projects. Contact us today and we will provide you with a quality full scaffolding service.

About Us / Haqqımızda
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General technical information about MP modular system
▪ The MP multidirectional scaffolding is the Pilosio’s system with most flexibility and

highest possibilities of use even in complex situations thanks to the characteristics of
quick assembly, great modularity, extreme adaptability and high load capacity.

▪ the MP modular system consists of simple modular components
▪ full range of accessories to meet any needs on site
▪ simple, fast and intuitive, the assembly and disassembly operations are very quick
▪ it can be combined with other models of prefabricated scaffolding in case of curved

structures and with no linear shapes
▪ the MP structures are used to replace any other system of shoring, towers and contrast

systems
▪ the MP multidirectional scaffolding is the perfect combination between the productivity

of the frame scaffolding and universal flexibility of the tube and joint system
▪ a temporary aluminum guardrail is available for the safe assembly of scaffolding without

having to use uncomfortable personal protection equipment against falls.
▪ Up to 8 ledgers/diagonals per level
▪ Height intervals at every 50 cm
▪ Steel finishing : hot deep galvanized
▪ Steel tubes Ø 48.3 mm with wall thickness 3,2 mm for standards and 2.3 mm for

diagonals and ledgers
▪ Tier height 2m
▪ Normative load capacity is 2.0 kN / m2
▪ The spacing of 83 cm with steps up to 300 cm for maintenance with maximum capacity

of 150 kg/m2 on the most loaded surface.
▪ Spacing of 115 cm with spacing up to 250 cm for construction with maximum capacity of

300 kg/m2 on the most loaded floor.

NOTE: technical specifications of the scaffolds (mobile or stationary) used on the site will be
provided on the basis of the designs of the erected structures and presented directly to the
customer

MP modul sistemi haqqında ümumi təyinatlı texniki məlumat
▪ MP çoxistiqamətli iskele sürətli montaj, əla modulluq, həddindən artıq uyğunlaşma və

yüksək yükləmə qabiliyyəti sayəsində mürəkkəb vəziyyətlərdə belə ən çox çevikliyə və ən
yüksək istifadə imkanlarına malik olan Pilosio məhsuludur.

▪ MP modul sistemi sadə modul komponentlərdən ibarətdir
▪ Sahədə istənilən ehtiyacları ödəmək üçün aksesuarların tam çeşidi
▪ sadə, sürətli və intuitiv, montaj və demontaj prosesləri tez bir zamanda həyata kecirilir.
▪ əyri və düzxəttli konstruksiyalı prefabrik iskala modelləri ilə birləşdirilə bilər.
▪ MP strukturları hər hansı digər dayaq sistemi, qüllələr və kontrast sistemləri əvəz etmək

üçün istifadə olunur
▪ MP çoxistiqamətli iskele çərçivə iskelesinin məhsuldarlığı ilə boru və birləşmə sisteminin

universal elastikliyi arasında mükəmməl birləşmədir.
▪ Şəxsi mühafizə vasitələrindən istifadə etmədən iskelenin təhlükəsiz yığılması üçün

müvəqqəti alüminium qoruyucu barmaqlıq mövcuddur.
▪ Hər Səviyyə başına 8-ə qədər horizontalar/diaqonalar
▪ Height intervals at every 50 cm
▪ Steel finishing : hot deep galvanized
▪ Steel tubes Ø 48.3 mm with wall thickness 3,2 mm for standards and 2.3 mm for

diagonals and ledgers
▪ Tier height 2m
▪ Normative load capacity is 2.0 kN / m2
▪ The spacing of 83 cm with steps up to 300 cm for maintenance with maximum capacity

of 150 kg/m2 on the most loaded surface.
▪ Spacing of 115 cm with spacing up to 250 cm for construction with maximum capacity of

300 kg/m2 on the most loaded floor.

NOTE: technical specifications of the scaffolds (mobile or stationary) used on the site will be
provided on the basis of the designs of the erected structures and presented directly to the
customer

• The MP multidirectional scaffolding is the Pilosio’s system with most flexibility and highest 
possibilities of use even in complex situations thanks to the characteristics of quick 
assembly, great modularity, extreme adaptability and high load capacity.

• The MP modular system consists of simple modular components

• Full range of accessories to meet any needs on site

• Simple, fast and intuitive, the assembly and disassembly operations are very quick

• It can be combined with other models of prefabricated scaffolding in case of curved 
structures and with no linear shapes

• The MP structures are used to replace any other system of shoring, towers and contrast 
systems

• The MP multidirectional scaffolding is the perfect combination between the productivity 
of the frame scaffolding and universal flexibility of the tube and joint system

• A temporary aluminium guardrail is available for the safe assembly of scaffolding without 
having to use uncomfortable personal protection equipment against falls.

• Up to 8 ledgers/diagonals per level

• Height intervals at every 50 cm

• Steel finishing : hot deep galvanized

• Steel tubes Ø 48.3 mm with wall thickness 3,2 mm for standards and 2.3 mm for diagonals 
and ledgers

• Tier height 2m

• Normative load capacity is 2.0 kN / m2

• The spacing of 83 cm with steps up to 300 cm for maintenance with maximum capacity of 
150 kg/m2 on the most loaded surface.

• Spacing of 115 cm with spacing up to 250 cm for construction with maximum capacity of 
300 kg/m2 on the most loaded floor.

• NOTE: Technical specifications of the scaffolds (mobile or stationary) used on the site will 
be provided on the basis of the designs of the erected structures and presented directly to 
the customer

• MP çoxistiqamətli iskele sürətli montaj, əla modulluq, həddindən artıq uyğunlaşma və yüksək
yükləmə qabiliyyəti sayəsində mürəkkəb vəziyyətlərdə belə ən çox çevikliyə və ən yüksək
istifadə imkanlarına malik olan Pilosio məhsuludur.

• MP modul sistemi sadə modul komponentlərdən ibarətdir

• Sahədə istənilən ehtiyacları ödəmək üçün aksesuarların tam çeşidi

• Sadə, sürətli və intuitiv, montaj və demontaj prosesləri tez bir zamanda həyata kecirilir.

• Əyri və düzxəttli konstruksiyalı prefabrik iskala modelləri ilə birləşdirilə bilər.

• MP strukturları hər hansı digər dayaq sistemi, qüllələr və kontrast sistemləri əvəz etmək üçün
istifadə olunur

• MP çoxistiqamətli iskele çərçivə iskelesinin məhsuldarlığı ilə boru və birləşmə sisteminin
universal elastikliyi arasında mükəmməl birləşmədir.

• Şəxsi mühafizə vasitələrindən istifadə etmədən iskelenin təhlükəsiz yığılması üçün müvəqqəti
alüminium qoruyucu barmaqlıq mövcuddur.

• Hər Səviyyə başına 8-ə qədər horizontalar/diaqonalar

• Hər 50 sm hündürlük intervalları

• Polad örtüyü: isti dərin sinklənmə

• Polad borular Ø 48,3 mm, divar qalınlığı dirəklər üçün 3,2 mm, diaqonallar və horizontallar
üçün 2,3 mm

• Yarus hündürlüyü 2m

• Normativ yükgötürmə qabiliyyəti min 2.0 kN/m2

• Ən çox yüklənmiş səthdə maksimum tutumu 150 kq/m2 olan texniki xidmət üçün 83sm-dən 
300 sm-ə qədər məsafə.

• Ən çox yüklənmiş mərtəbədə maksimum tutumu 300 kq/m2 olan tikinti üçün 115 sm-dən 250 
sm-ə qədər məsafə.

• NOTE: Sahədə istifadə olunan iskelelərin (mobil və ya stasionar) texniki xüsusiyyətləri qurulan
konstruksiyaların layihələri əsasında təmin ediləcək və birbaşa sifarişçiyə təqdim olunacaqdır.



Our team / Komandamız
Təcrübəli yüksək ixtisaslı peşəkarlardan ibarət komanda HSS üçün mühüm rəqabət üstünlüyüdür

A team of experienced highly qualified professionals is an important competitive advantage for HSS
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Get In Touch 
With Us
Address
6th floor, Baku White City Office,

Nobel prospekti 25,

Bakı AZ1025, Azərbaycan

Phone & E-mail
Phone: +994502919136

+994502510394

E-mail: office@hss.az

Bizimlə
Əlaqə
Ünvan
Azərbaycan, Bakı, AZ1025,

Bakı Ağ Şəhər Ofisi,

6-cı mərtəbə

Telefon & E-mail
Telefon: +994502919136

+994502510394

E-mail: office@hss.az
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www.hss.az

T H A N K S  F O R
Y O U R  A T T E N T I O N

http://www.hss.az/

