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Na rozdiel od konvenčných metód,
okraje pozostávajú z prefabrikova-
ných betónových častí, ktoré sa

vcelku odlievajú na mieste s betónovými
stĺpmi. Zaniká časovo náročné debnenie
pomocou okrajových stolových debnení.
S fasádovým debnením sa dá ušetriť množ-
stvo času a materiálu. Vztýčenie vopred vy-
robených komponentov znižuje počet
potrebných častí debnenia. Opakovanie
krokov a nízky počet úkonov zvyšuje rých-
losť výstavby. K tomu prispieva aj podrobné
plánovanie a presné načasovanie cyklov.

Debniaci systém RASTO je ideálny pre
práce na menších stavbách a stavbách
stredných rozmerov, predovšetkým v byto-
vej výstavbe. Všetky panely tohto systému
sú ľahké a praktické a môžu s nimi bez ťaž-
kostí pracovať maximálne dve osoby. Zá-
kladné parametre: hrúbka rámu 12 cm,
robustný profil, výstuž rohov, odolnosť voči
tlaku 60 kN/m2.

Systém MANTO obsahuje bohatú škálu

panelov, ktoré sú vhodné pre veľké,
stredné aj malé pôdorysy. Všetky panely je
možné kombinovať podľa želania – na
výšku, po bokoch, horizontálne alebo ver-
tikálne. Spojenia nie sú viazané na žiaden
fixný výstuhový tvar. Nadrozmerné XXL-pa-
nely umožňujú zadebniť veľké povrchy
a znižujú mzdové náklady až o 50 %. Zá-
kladné parametre: hrúbka rámu 14 cm,
odolnosť voči tlaku betónu 80 kN/m2, pa-
nely s výškou až do 3,3 m, verzia XXL vo for-
máte 2,7 x 4,8 m.

Na debnenie oblúkov je systém RONDA.
Je založený na robustných, okamžite
použiteľných prvkoch, so vstavaným vre-
tenovým systémom, ktorý umožňuje reali-
záciu akéhokoľvek polomeru (až po 2,75
m) s milimetrovou presnosťou.

Jednostranné stenové debnenia umož-
ňujú realizáciu fasád až do výšky 8,6 m po-
mocou podporných konštrukcií. Maximálny
tlak betónu je 60 kN. Výška a rozostup pod-
porných konštrukcií sa prispôsobuje výške
steny a tlaku betónu. Vertikálny dvojitý
U-profil umožňuje spojenie s akýmkoľvek
debniacim systémom. Konštrukcie sa za-
rovnávajú pomocou vstavaných výsuvných
pätiek. Sily, vznikajúce počas liatia betónu,
sa rozkladajú do štruktúry stavby – vpredu
prostredníctvom zabetónovanej kotevnej
tyče pri základe debnenia a vzadu pro-
stredníctvom zadnej tlakovej stojky pod-
pornej konštrukcie.

Spoločnosť TEBAU, spol. s r.o., je reno-
movaným dodávateľom debnení a lešení
Hünneflex a komplexného sortimentu spo-
trebného materiálu pre monolitické betóny
už takmer 20 rokov. Svojimi službami a prí-
stupom k svojim zákazníkom, medzi kto-
rých partia aj menšie stavebné firmy, je
spoľahlivým partnerom.

Viac na www.tebau.sk.
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Súčasné požiadavky na rýchlosť realizácie stavebného
diela idú ruka v ruke s vysokými nárokmi na kvalitu

a minimalizáciu nákladov. Na to, aby vznikla výnimočná
fasáda, sú nevyhnutné zodpovedajúce technológie

a komponenty. K takým patria fasádové debniace systémy
RASTO, MANTO a RONDA.
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