
Debnenie, le‰enie, vibraãná technika 
na spracovanie betónu a di‰tanãné podloÏky na v˘stuÏ

SpoloãnosÈ TEBAU, spol. s r. o., je slovenská firma. UÏ 18 rokov je spoºahliv˘m
dodávateºom debnení a le‰ení Hünnebeck, vibraãnej a hladiacej techniky Lievers
a ‰irokého sortimentu spotrebného materiálu pre monolitické betóny. Práve táto
kombinácia v‰etk˘ch troch oblastí – debnenia, le‰enia a spotrebného materiálu –
robí firmu TEBAU v˘nimoãnou vo svojom odbore, pretoÏe zákazníci môÏu dostaÈ
v‰etko od jedného dodávateºa a za najlep‰ie ceny. 

Debnenia HÜNNEBECK 
! STENOVÉ DEBNENIA

Veºkorámové debnenie MANTO je jedn˘m z najãa-
stej‰ie pouÏívan˘ch systémov debnenia v priemyselnej
aj bytovej v˘stavbe. Debniaci systém RASTO so stred-
nou veºkosÈou rámu je ideálny pre práce na men‰ích
stavbách. Najmen‰í debniaci systém TAKKO je ideál-
ny pre prácu na základoch. Na debnenie oblúkov je
system oblúkového debnenia RONDA tou najlep‰ou
voºbou. Podporné kon‰trukcie pre jednostranné deb-
nenia umoÏÀujú dosiahnuÈ v˘‰ku aÏ 8,6 m. 

! STROPNÉ DEBNENIA
S hliníkov˘m stropn˘m debnením TOPEC je deb-

nenie a oddebÀovanie podstatne r˘chlej‰ie a ekono-
mickej‰ie ako s tradiãn˘mi systémami. Drevené nos-
níkové debnenie HÜNNEFLEX je modern˘ dreven˘
nosníkov˘ systém. Stolové debnenia H20 s vysokou
nosnou schopnosÈou sú vhodné pre stavby s kompli-
kovan˘mi pôdorysmi a rôznymi v˘‰kami poschodí.

! PODPORNÉ SYSTÉMY
Vìaka patentovanému mechanizmu r˘chleho

demontovania sú oceºové stojky Europlus dvakrát
r˘chlej‰ie pokiaº ide o uvoºÀovanie, ako beÏné stojky.
Oceºové rámové podpery ID 15 sú jedny z najsilnej-
‰ích rámov˘ch podpier. Hliníkov˘ podporn˘ systém
ID140 je urãen˘ na veºké zaÈaÏenie.

! ·PLHACIE SYSTÉMY
Samo‰plhací debneniaci systém CSF a modulov˘

‰plhací le‰enársky systém CS 240 sú vhodné pre
rôzne stavebné situácie.

! ZÁKAZKOVÉ DEBNENIE
Podpery pre vysoké zaÈaÏenie MKII tvoria debnia-

ci a podporn˘ systém, ktor˘ má mnohostranné pouÏi-
tie a zná‰a v˘nimoãne vysoké zaÈaÏenie. Bezpeãnostn˘
systém PROTECTO je ochrann˘ systém. Prefabrikova-
né betónové prvkové systémy – rektifikaãné vzpery
sa pouÏívajú na presné zarovnanie a upevnenie betó-
nov˘ch komponentov a debnení. Papierové debnenie
stæpov MONOTUB A RELTEC umoÏÀuje betónovaÈ stæpy
s dokonale hladk˘m povrchom.

Le‰enia 
Fasádové rámové le‰enie BOSTA 70 ponúka rie‰e-

nie pre kaÏdú úlohu. Modulové le‰enie MODEX sa
prispôsobuje akémukoºvek tvaru, pôdorysu a v˘‰ke.
Sklápacie plo‰iny TEBAU sú skladacie a na stavbe
ihneì pripravené na zabudovanie. PrednosÈou pojazd-
ného le‰enia EUROSTANDARD je bezpeãnosÈ, stabili-
ta, variabilita, r˘chlosÈ montáÏe, praktickosÈ, trvanli-
vosÈ a ideálna hmotnosÈ.

Vibraãná, hutniaca 
a hladiaca technika LIEVERS
Firma TEBAU dodáva produkty od renomovaného

v˘robcu LIEVERS. Kvalitnú a spoºahlivú techniku TEBAU
prenajíma, predáva a poskytuje komplexn˘ servis. 

Naj‰ir‰í sortiment 
di‰tanãn˘ch profilov NEVOGA
Firma TEBAU ponúka veºké mnoÏstvo di‰tanãn˘ch

profilov z recyklovaného plastu, dreva, kovu alebo
betónu na rie‰enie v‰etk˘ch detailov na stavbe.

www.tebau.sk
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