Ak t u a l i t y

Lešenia pod jednou strechou
Nová internetová stránka www.lešenie.sk prináša komplexné informácie o rôznych typoch
lešení, ktoré umožňujú realizovať aj zložité projekty. Rámové lešenie Bosta 70 je bezpečné,
stabilné a práca s ním je rýchla a jednoduchá.
Dovolené zaťaženie lešenia so štandardnou šírkou rámu 70 cm je 200 kg/m2. Na lešenie Bosta
100 so šírkou rámu 100 cm je dovolené plošné
zaťaženie 600 kg/m2 a čiastkové bodové zaťaženie až 1 000 kg/m2. Dlhú životnosť lešení Bosta zaručujú pozinkované oceľové časti, dôkladne impregnované drevené dosky a kvalitné
vypracovanie. Všetky časti sú ľahké a praktické,
bezchybne sa zmontujú, zamknú a automaticky zarovnajú pomocou zástrčkových spojov
a samospádových prepínačov.

Na realizáciu veľkých projektov, ako sú veže,
nádrže, klenuté stropy, javiská alebo schodiská, sa používa priestorové lešenie Modex. Prispôsobí sa akejkoľvek výške a pôdorysu. Skladá sa len zo štyroch základných elementov
– pätky, stĺpu, priečnika a diagonály rôznych
rozmerov. Dosky, zarážky a rebríky sa dajú použiť z iných lešenárskych systémov.
Pojazdné lešenie Eurostandard je určené
na rôzne montážne práce. Môže sa pochváliť ideálnou hmotnosťou, širokým výberom
praktických rozmerov, stabilitou a bezpečnosťou. Ponuku lešení dopĺňajú lešenárske
siete, ktoré okrem ochrannej funkcie môžu
slúžiť aj na reklamnú potlač.
Zdroj: Tebau

Získejte titul na beton
V prvním pololetí 3. ročníku Beton University se za vysoké účasti posluchačů uskutečnily dva druhy vzdělávacích seminářů v Praze,
Ostravě a Liberci.
Posluchači na semináři Moderní trendy
v betonu I. – Vodotěsné betony měli možnost načerpat cenné informace o stavebních materiálech a prvcích, které se používají
pro vodonepropustné konstrukce včetně zásad navrhování, realizace a možných poruch
při provádění těchto betonových konstruk-
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cí. Seminář Architektonický beton seznámil
posluchače s použitím betonu jako architektonického prvku. Dále se zaměřil na přehled
konstrukcí objektů pozemních staveb, pro
které je možno s výhodou navrhnout beton,
včetně specifikací vhodného typu betonu pro
tyto konstrukce a příkladů realizací.
Pozitivní ohlasy a výborné hodnocení zejména přesnosti vysvětlení probíraných témat,
profesionální úrovně přednášejících a využitelnosti probíraných témat v praxi ze stra-
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ny projektantů, architektů a široké odborné
veřejnosti velice těší pořadatele Českomoravský beton, a. s., spolu se svými dceřinými společnostmi a partnery.
Pro druhé pololetí 3. ročníku jsou připraveny
semináře Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony (6. 9. 2012 v Brně a 11. 10. 2012
v Plzni) a Architektonický beton (18. 9. 2012
v Ostravě). Registrovat a přihlásit se můžete
na www.betonuniversity.cz.
Zdroj: Českomoravský beton
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