
10 ES 4/2012

U D R ! AT E " N O S #  VO  V $ S TAV B E

! Va!a firma je známa komplexn"mi
slu#bami najmä v oblasti debnenia
a le!enia, ale aj zodpovedn"m posto-
jom k ochrane #ivotného prostredia.
Mô#ete konkretizova$, ak"m spôso-
bom, prípadne ktor"mi systémami
a prvkami prispievate k !etreniu
energiami a k udr#ate%nosti vo
v"stavbe?
Dobr!m príkladom ná"ho postoja

k udr#ate$nosti vo v!stavbe je spotrebn!
materiál pre monolitické betóny, ktor! je
nevyhnutnou sú%as&ou ka#dej stavby.
Materiály, z ktor!ch sa tieto prvky vyrá-
bajú, sú recyklované alebo recyklova-
te$né. Napríklad papierové debnenie na
v!stavbu st'pov, je absolútnym favoritom.
Má v"etky atribúty ekologického v!robku
– je z papiera, je $ahké, nie je potrebn!
spätn! odvoz a jednoducho sa likviduje.

(al"ím príkladom sú na"e nové stavebné
fólie, ktoré sú tie# vyrobené z recyklova-
n!ch materiálov. (al"ími zaujímav!mi
prvkami v tejto oblasti sú prvky na preru-
"enie tepeln!ch mostov. Novinkou je
prvok ISOMUR na zateplenie sokla, ktor!
v!znam!m spôsobom ovplyv)uje tepelnú
pohodu v obytnom dome a prispieva
k maximálnej ochrane pred chladom
a vznikom plesní. Protihluková izolácia
schodísk Schall je taktie# prvkom, ktor!
má dôle#itú funkciu pri ochrane #ivotné-
ho prostredia. Spolo%nos& TEBAU pri-
spieva k udr#ate$nosti aj pou#ívaním
kvalitn!ch debnení a le"ení s dlhou #ivot-
nos&ou a ich kvalifikovanou údr#bou.
Sna#íme sa zefektív)ova& pracovné pro-
cesy tak, aby sme minimalizovali spotre-
bu pohonn!ch hmôt a zárove) zabezpe%i-
li pre na"ich zákazníkov "pi%kové slu#by. 

! Ako sa vyvíjajú, aj vzh%adom na
ochranu #ivotného prostredia a udr-
#ate%nos$ vo v"stavbe, trendy v ob-
lasti debnení, le!ení a vibra&nej
a hladiacej techniky? 
Trendy v oblasti debnení a le"ení sú

také, aby v!sledkom bola efektívna
práca na stavbe. To znamená, #e sú pre-
myslené v"etky komponenty tak, aby sa
skrátila prácnos&, aby bolo ochránené
zdravie pracovníkov a aby boli materiály
trvácne. Debniace sytémy pre malé
stavby sú uspôsobené tak, aby práca
s nimi bola jednoduchá, napríklad diel-
ce mô#e montova& aj jedna osoba. Na-
opak, na systémoch pre ve$ké stavby 
sa pou#ívajú viacú%elové prvky, r!chlo-
spú"&acie mechanizmy, na"e systémy sa
dajú vzájomne kombinova&, %o tie# pris-
pieva k zjednodu"eniu a zr!chleniu
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T E B A U
V poradí u& tretím hos'om tejto rubriky je firma TEBAU, ktorá dodáva komplexné slu&by v oblasti
debnenia a le(enia, vibra)nej a hladiacej techniky, ale aj (irok* sortiment spotrebného
materiálu pre monolitické betóny. %pecializuje sa na odborn* návrh nasadenia, montá& 
)i demontá& debnenia a le(enia a poskytovanie kompletného sortimentu aj poradenstva.
Firma je tie& známa svojim pozitívnym postojom k ochrane &ivotného prostredia. 
O nov*ch princípoch zefektív+ujúcich v*stavbu betónov*ch kon(trukcií sme sa porozprávali
s pánom Ing. Karolom R*znarom, riadite,om firmy TEBAU, spol. s r. o.
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v!stavby. Okrem toho sú tieto systémy
navrhnuté tak, #e je mo#né u"etri& a# 
50 % komponentov oproti in!m systé-
mom, ktoré majú napríklad fixné vzdia-
lenosti medzi stojkami. V oblasti montá-
#e oce$ov!ch v!stu#í ponúkame kvalitné
viaza%ky, s ktor!mi je práca 5 x r!chlej-
"ia a jednoduch"ia ako pri manuálnom
viazaní, %ím chránime zdravie pracovní-
kov. V oblasti vibra%nej, hutniacej a hla-
diacej techniky je zárukou ochrany #i-
votného prostredia samotn! v!robca
Lievers a v"etky vlastnosti strojov tomu
tie# nasved%ujú. Sú vyrobené z kvalit-
n!ch a trvácnych materiálov, sú bezpe%-
né a práca s nimi je jednoduchá. 

! Na slovenskom stavebnom trhu pôso-
bí viacero zna&iek v oblasti debnení
a le!ení. Aké sú !pecifiká firmy
TEBAU? 
Firma TEBAU sa vyzna%uje t!m, #e

ponúka naj"ir"í sortiment v tejto oblasti.
Okrem rôznych typov debnení a le"ení
dodávame aj spotrebn! materiál pre
monolitické betóny, ktor! stále roz"iruje-
me. Zara*ujeme do sortimentu nové
prvky, dr#íme krok s trendmi vo svete.

Spolu s naj"ir"ím sortimentom idú ruka
v ruke kvalitné slu#by pre zákazníkov.
Na"ím prvorad!m cie$om je vybavenie
zákazníka komplexne a r!chlo. To zna-
mená od návrhu nasadenia debnenia,
le"enia, cez návrh a dodávku spotrebné-
ho materiálu a# po doh$ad montá#e
systémov na stavbe. V!hodou je mo#-
nos& prenájmu systémov a vibra%nej
techniky s mo#nos&ou následného odkú-
penia so zapo%ítaním ceny prenájmu.
In!mi slovami – TEBAU poskytuje mate-
riály a slu#by pre monolitické betóny –
v"etko pod jednou strechou. 

! Spolo&nos$ TEBAU pôsobí na sloven-
skom stavebnom trhu u# 18 rokov. 
Za toto obdobie ste sa podie%ala na
v"stavbe mnoh"ch projektov a sta-
vieb. Mô#ete spomenú$ niektoré
(najmä tie, ktoré boli z vá!ho h%adis-
ka nie&ím osobité a !pecifické)? 
Áno, máme za sebou mno#tvo realizá-

cií. Podie$ali sme sa v Bratislave naprí-
klad na v!stavbe komplexu Eurovea,
Centrál (spotrebn! materiál), River
Parku, Troch ve#í, IBM Tower (le"enie
Bosta 70), Lakeside Parku (papierové

debnenie st'pov), komplexu Just Play,
bytového komplexu Slne%nice. Pôso-
bíme na celom Slovensku, ako *al"ie
stavby spomeniem napríklad v Pie"&a-
noch Centroom, obchodného centra
Optima (debnenie Rasto, Takko), admi-
nistratívne centrum Moldavská (pa-
pierové debnenie st'pov) v Ko"iciach,
Fakultná nemocnica s poliklinikou
v Pre"ove, Lie%ebn! dom Ozón v Bar-
dejove (spotrebn! materiál), bytov! dom
Kva%alova v +iline (debnenie Rasto,
Takko, Hünneflex), rekon"trukcia Ob-
chodnej akadémie v Martine (le"enie
Bosta 70) a v zahrani%í v!stavba OTP
v U#horode (le"enie Bosta 70, spotrebn!
materiál). 
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