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Stavebná sezóna sa už rozbehla a stavitelia rodinných domov sa 

rozhodujú o podobe svojich budúcich domovov. Je čas na prí-
pravu. Ako prvé je potrebné vybudovať základy a potom všetko 

ostatné. K tomu, aby sa dielo podarilo, sú nevyhnutné niektoré 

dôležité komponenty.

Pokia! ide o vybudovanie základov 
a in"ch betónov"ch #astí stavby, je 
ve!mi v"hodné pou$i% kvalitné deb-

nenie Hünnebeck, ktoré dodáva spolo#-
nos% Tebau.  

Debnenie na základy TAKKO
Na jednotlivé #asti stavby sa vyu$ívajú 
rôzne typy debnení a na vybudovanie zá-
kladov je najvhodnej&ie debnenie men&ích 
rozmerov TAKKO.  Sortiment zah'(a &es% 
panelov s d)$kou 120 cm a &írkou od 30 do 
90 cm. Ke*$e maximálna hmotnos% je len 
38 kg, panely mô$e zvy#ajne montova% a 
demontova% jedna osoba. Panely sa spája-
jú t"mi ist"mi pomôckami ako pri systéme 
stredn"ch rozmerov RASTO. Kombináciou 
systémov TAKKO a RASTO sa dosiahne 
univerzálne rie&enia od základov a$ po &tí-
ty bez toho, aby sa museli meni% systémy 
debnenia.

Pre bytovú výstavbu RASTO
Debniaci systém RASTO je ideálny pre prá-
ce na men&ích stavbách a stavbách stred-
n"ch rozmerov, predov&etk"m v bytovej 
v"stavbe. V&etky panely tohto systému sú 
také !ahké a praktické, tak$e s nimi mô$u 
bez %a$kostí pracova% maximálne dvaja !u-
dia. Systém RASTO mo$no pou$i% r"chlo, 
pru$ne a s vysokou presnos%ou. V*aka 
svojmu rámu, hrubému 12 cm, robustné-
mu profilu a v"stu$i rohov, má dostato#nú 
základnú pevnos% aby vydr$al tlak 60 kN/
m2.

Na debnenie stropov  
HÜNNEFLEX 
Moderné drevené nosníkové debnenie 
umo$(uje zrealizova% podh!ad akého-
ko!vek pôdorysu, rozmeru a hrúbky dosky. 
Variabilné vzdialenosti stojok (a$ do 2,94 
m) umo$(ujú zní$enie ich mno$stva a$  

o 65% a vzdialenos% hlavn"ch nosníkov a$ 
do 4 m zni$uje ich po#et o 50%.

Papierové debnenia stĺpov 

MONOTUB  a RELTEC
Papierové debnenia st)pov umo$(ujú betó-
nova% vä#&ie mno$stvo st)pov na 1 záber. 
Toto debnenie  je ve!mi !ahké a jednoducho 
sa s ním manipuluje pri transporte a mon-
tá$i. Vo vä#&ine prípadov nie je potrebné 
pou$i% $eriav. Odstra(uje sa zo st)pa po-
mocou trhacieho lanka, pri#om sa povrch 
poh!adového betónu nepo&kodí. K dispo-
zícii sú rozmery od ø 150 mm do ø 1200 
mm - MONOTUB. Dodáva sa pod!a stano-
ven"ch rozmerov a$ na stavbu. Papierové 
debnenie je 100%-ne vodeodolné, preto je 
mo$né ho skladova% vonku a montova% pri 
ka$dom po#así. Debnenia RELTEC umo$-
(ujú vybudova% st)py rôznych prierezov. 
Debnenie je ekologické - #istenie a spätn" 
transport debnenia nie sú potrebné. 

Spoľahlivé lešenie BOSTA

+i ide o modernizáciu, budovanie stavby, 
strechy, steny, ma!ovanie alebo obklad 
fasády, vnútri alebo vonku – fasádové le-
&enie BOSTA 70 je  na túto prácu ideálne. 
Dá sa r"chlo postavi% a rozobra%, celkovo je 
absolútne stabilné, bezpe#né a je jedn"m 
z najlep&ích vo svojej kategórii. Le&enie 
BOSTA 70 má &írku 70 cm s mo$nos-
%ou roz&írenia a$ na 170 cm.  Zodpovedá  
triede 3 pod!a DIN EN 12811 s dovolen"m 
za%a$ením 200 kg/m2. D)$ka rámov je od 
74 do 400 cm, v"&ka od 66 do 200 cm, pät-
ka je vysunute!ná a$ o 90 cm.

Na dokončovacie práce - EU-

ROSTANDARD
Pojazdné le&enie EUROSTANDARD je 
bezpe#né, stabilné, variabilné, r"chlo sa 

montuje, je trvanlivé a má nízku hmot-
nos%. Le&enie je vhodné pri obkladaní stro-
pov, montá$i a oprave in&talácií, montá$i 
sadrokartónu, vykonávaní údr$by a opráv, 
dokon#ovacích prácach a in"ch stavebn"ch, 
maliarskych, natiera#sk"ch a montá$nych 
prácach. Pevnos% a stabilita le&enia je za-
bezpe#ená diagonálami v tvare X a ich !ah-
kou montá$ou pomocou pohybliv"ch kríd-
lov"ch úchytiek, *alej pomocou pevn"ch, 
v"&kovo nastavite!n"ch pätiek základové-
ho nosníka a stabilizátorov, ktoré umo$-
(ujú roz&íri% základ(u a$ do ve!kosti 3,5 x 
4,4 m. Pracovné podlá$ky s prielezom sa 
umiest(ujú v maximálnom vzájomnom 
odstupe 4 m. Na posledn" modul je nutné 
osadi% ochranné zábradlie a vo vzdialenos-
ti 1,0 m od vrcholu osadi% pracovnú po-
dlá$ku. Ochrann"m stredov"m zábradlím 
je nutné vybavi% ka$dé medzipodla$ie. 

Prerušenie tepelných mostov

ISOPRO® je tepelno-izola#n", nosn" spo-
jovací prvok medzi betónov"mi #as%ami 
kon&trukcie, prípadne medzi betónovou 
a oce!ovou kon&trukciou. Jeho v"borné 
tepelno izola#né vlastnosti zabezpe#ujú 
spo!ahlivé rie&enie problému stavebnej 
fyziky na rozhraní medzi extern"mi a in-
tern"mi #as%ami kon&trukcie, tzv. tepeln" 
most. ISOPRO® pozostáva z 80 mm hrubé-
ho izola#ného tela z EPS spolu s v"stu$ou, 
ktorá zabezpe#uje efektívny prenos síl. 
Prvky ISOPRO® a ISOMAXX® zabra(ujú 
kondenzácii a tvorbe plesní, nerezová oce! 
zabezpe#uje ochranu proti korózii. Novin-
kou je nosn" tepelno-izola#n" prvok ISO-
MUR PLUS® uzatvára medzeru v tepelnej 
izolácii medzi vonkaj&ou izoláciou a izolá-
ciou nad suterénom. T"m vzniká celistvá 
nepreru&ená tepelná izolácia, ktorá zna-
mená zv"&enie povrchovej izbovej teploty 
v"razne nad bod mrazu, odstránenie rizika 
tvorby hubov"ch plesní a mrazu, zdravé 
izbové podmienky, minimálnu stratu tepla  
a t"m úsporu nákladov na vykurovanie.

Protihkluková izolácia schodísk 

Schall-Isobox TSB sa pou$íva na odizolo-
vanie kro#ajového hluku schodísk od obyt-
n"ch a pracovn"ch priestorov, pri tehlo-
v"ch aj betónov"ch múroch. Zabudovanie 
prvkov do steny schodiska je jednoduch&ie 
s pridru$enou v"stu$ou. 
Schall-Isodorn typ HQW sa montuje na 
murované ako aj betónové steny a preva$-
ne sa pou$íva pri &pirálov"ch schodiskách. 

Od základov      
po detaily

Schall-Isostep HTV sp)(a po$iadavky na 
protipo$iarnu ochranu F90. Nosnú #as% 
zabezpe#ujú prúty vedené cez absporp#n" 
materiál. 
Schall-Isotritt je vhodn" na pohltenie hlu-
ku pri monolitick"ch chodiskách. Pozostá-
va z 10 mm hrubého absorp#ného prvku. 
Integrované tlakové lo$iská spo!ahlivo pre-
ná&ajú za%a$enia. D)$ka prvku sa dá !ahko 
a r"chlo upravi% priamo na stavenisku. 

Reko z materiálov spoločnosti Tebau

Foto: Tebau


