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A KO F I R M Y P R I S P I E VA J Ú K Š E T R E N I U E N E R G I A M I ?

DNEŠNÝ HOSŤ RUBRIKY:

TEBAU
V poradí už tretím hosťom tejto rubriky je firma TEBAU, ktorá dodáva komplexné služby v oblasti
debnenia a lešenia, vibračnej a hladiacej techniky, ale aj široký sortiment spotrebného
materiálu pre monolitické betóny. Špecializuje sa na odborný návrh nasadenia, montáž
či demontáž debnenia a lešenia a poskytovanie kompletného sortimentu aj poradenstva.
Firma je tiež známa svojim pozitívnym postojom k ochrane životného prostredia.
O nových princípoch zefektívňujúcich výstavbu betónových konštrukcií sme sa porozprávali
s pánom Ing. Karolom Rýznarom, riaditeľom firmy TEBAU, spol. s r. o.

■ Vaša firma je známa komplexnými
službami najmä v oblasti debnenia
a lešenia, ale aj zodpovedným postojom k ochrane životného prostredia.
Môžete konkretizovať, akým spôsobom, prípadne ktorými systémami
a prvkami prispievate k šetreniu
energiami a k udržateľnosti vo
výstavbe?
Dobrým príkladom nášho postoja
k udržateľnosti vo výstavbe je spotrebný
materiál pre monolitické betóny, ktorý je
nevyhnutnou súčasťou každej stavby.
Materiály, z ktorých sa tieto prvky vyrábajú, sú recyklované alebo recyklovateľné. Napríklad papierové debnenie na
výstavbu stĺpov, je absolútnym favoritom.
Má všetky atribúty ekologického výrobku
– je z papiera, je ľahké, nie je potrebný
spätný odvoz a jednoducho sa likviduje.
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Ďalším príkladom sú naše nové stavebné
fólie, ktoré sú tiež vyrobené z recyklovaných materiálov. Ďalšími zaujímavými
prvkami v tejto oblasti sú prvky na prerušenie tepelných mostov. Novinkou je
prvok ISOMUR na zateplenie sokla, ktorý
významým spôsobom ovplyvňuje tepelnú
pohodu v obytnom dome a prispieva
k maximálnej ochrane pred chladom
a vznikom plesní. Protihluková izolácia
schodísk Schall je taktiež prvkom, ktorý
má dôležitú funkciu pri ochrane životného prostredia. Spoločnosť TEBAU prispieva k udržateľnosti aj používaním
kvalitných debnení a lešení s dlhou životnosťou a ich kvalifikovanou údržbou.
Snažíme sa zefektívňovať pracovné procesy tak, aby sme minimalizovali spotrebu pohonných hmôt a zároveň zabezpečili pre našich zákazníkov špičkové služby.

■ Ako sa vyvíjajú, aj vzhľadom na
ochranu životného prostredia a udržateľnosť vo výstavbe, trendy v oblasti debnení, lešení a vibračnej
a hladiacej techniky?
Trendy v oblasti debnení a lešení sú
také, aby výsledkom bola efektívna
práca na stavbe. To znamená, že sú premyslené všetky komponenty tak, aby sa
skrátila prácnosť, 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 dielce môže montovať aj jedna osoba. Naopak, na systémoch pre veľké stavby
sa používajú viacúčelové prvky, rýchlospúšťacie mechanizmy, naše systémy sa
dajú vzájomne kombinovať, čo tiež prispieva k zjednodušeniu a zrýchleniu
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výstavby. Okrem toho sú tieto systémy
navrhnuté tak, že je možné ušetriť až
50 % komponentov oproti iným systémom, ktoré majú napríklad fixné vzdialenosti medzi stojkami. V oblasti montáže oceľových výstuží ponúkame kvalitné
viazačky, s ktorými je práca 5 x rýchlejšia a jednoduchšia ako pri manuálnom
viazaní, čím chránime zdravie pracovníkov. V oblasti vibračnej, hutniacej a hladiacej techniky je zárukou ochrany životného prostredia samotný výrobca
Lievers a všetky vlastnosti strojov tomu
tiež nasvedčujú. Sú vyrobené z kvalitných a trvácnych materiálov, sú bezpečné a práca s nimi je jednoduchá.
■ Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí viacero značiek v oblasti debnení
a lešení. Aké sú špecifiká firmy
TEBAU?
Firma TEBAU sa vyznačuje tým, že
ponúka najširší sortiment v tejto oblasti.
Okrem rôznych typov debnení a lešení
dodávame aj spotrebný materiál pre
monolitické betóny, ktorý stále rozširujeme. Zaraďujeme do sortimentu nové
prvky, držíme krok s trendmi vo svete.

Spolu s najširším sortimentom idú ruka
v ruke kvalitné služby pre zákazníkov.
Naším prvoradým cieľom je vybavenie
zákazníka komplexne a rýchlo. To znamená od návrhu nasadenia debnenia,
lešenia, cez návrh a dodávku spotrebného materiálu až po dohľad montáže
systémov na stavbe. Výhodou je možnosť prenájmu systémov a vibračnej
techniky s možnosťou následného odkúpenia so započítaním ceny prenájmu.
Inými slovami – TEBAU poskytuje materiály a služby pre monolitické betóny –
všetko pod jednou strechou.
■ Spoločnosť TEBAU pôsobí na slovenskom stavebnom trhu už 18 rokov.
Za toto obdobie ste sa podieľala na
výstavbe mnohých projektov a stavieb. Môžete spomenúť niektoré
(najmä tie, ktoré boli z vášho hľadiska niečím osobité a špecifické)?
Áno, máme za sebou množtvo realizácií. Podieľali sme sa v Bratislave napríklad na výstavbe komplexu Eurovea,
Centrál (spotrebný materiál), River
Parku, Troch veží, IBM Tower (lešenie
Bosta 70), Lakeside Parku (papierové

debnenie stĺpov), komplexu Just Play,
bytového komplexu Slnečnice. Pôsobíme na celom Slovensku, ako ďalšie
stavby spomeniem napríklad v Piešťanoch Centroom, obchodného centra
Optima (debnenie Rasto, Takko), administratívne centrum Moldavská (papierové debnenie stĺpov) v Košiciach,
Fakultná nemocnica s poliklinikou
v Prešove, Liečebný dom Ozón v Bardejove (spotrebný materiál), bytový dom
Kvačalova v Žiline (debnenie Rasto,
Takko, Hünneflex), rekonštrukcia Obchodnej akadémie v Martine (lešenie
Bosta 70) a v zahraničí výstavba OTP
v Užhorode (lešenie Bosta 70, spotrebný
materiál).
www.tebau.sk
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