
Začiatok stavebnej sezóny sa s istotou blíži a stavební-
ci sa začínajú orientovať v ponuke f iriem, ktoré majú čo
povedať a ponúknuť pri výstavbe stavieb rôznych typov
a veľkostí. Absolútnym základom každej stavby sú –
základy. Pevné, spoľahlivé a precízne základy možno
vybudovať len vtedy, ak má staviteľ k dispozícii potreb-
ný materiál a všetky komponenty. Nepostrádateľnou
súčasťou tohto procesu je debnenie. 

RASTO pre bytovú výstavbu

Debniaci systém RASTO je ideálny pre práce na menších
stavbách a stavbách stredných rozmerov, predovšetkým v bytovej
výstavbe, hlavne kvôli vysokej efektívnosti. Všetky panely tohto sys-
tému sú ľahké a praktické, takže s nimi môžu bez ťažkostí manip-
ulovať maximálne dvaja ľudia. So systémom RASTO sa pracuje rých-
lo, pružne a presne. Všetky komponenty sú pripravené na opotre-
bovávanie na stavbe. Vďaka svojmu rámu s hrúbkou 12 cm, robust-
nému profilu a výstuži rohov, má dostatočnú základnú pevnosť, aby
vydržal tlak 60 kN/m2. Panely sa spájajú pomocou spojky RASTO,
ktorá vytvára pevné spoje a zároveň zarovnáva panely.

Kompletná nadštandardná výbava

Funkčnosť debniacich systémov závisí najmä na dostupnosti
príslušenstva. V tomto ohľade má systém RASTO všetko, aby 
na stavbe bola manipulácia s ním plynulá a bezproblémová. To
zahŕňa kombispojku, priečnik a napínač priečnika pre ťahu 

odolnému nastavovaniu dĺžky, pochôdzkové konzoly, ktoré sa mon-
tujú na rám debnenia a aj rektifikačné vzpery pre presné zarovnanie
panelov.

Na základy je TAKKO

TAKKO je najmenší debniaci systém a je ideálny pre prácu na
základoch. Sortiment zahŕňa šesť 120 cm dlhých panelov so šírkou
od 30 do 90 cm. Keďže maximálna hmotnosť je len 38 kg, panely
môže zvyčajne montovať a demontovať jedna osoba. Tak ako pri
všetkých systémoch firmy TEBAU, aj tu sa kladie dôraz na kvalitu,
profesionalitu a praktickosť. Panely sa spájajú tými istými pomôcka-
mi ako pri systéme stredných rozmerov RASTO a preto sa systémy
TAKKO a RASTO dajú miešať a spájať s absolútnou kompatibilitou.
Kombináciou systémov TAKKO a RASTO dosiahnete univerzálne
riešenia od základov až po štíty bez toho, aby ste museli meniť sys-
témy.

Nepostrádateľné detaily 

To, čím sa spoločnosť TEBAU odlišuje od iných firiem, ktoré
poskytujú debnenie a lešenie, je ponuka širokého sortimentu spotreb-
ného materiálu pre monolitické betóny. Patrí sem množstvo
betónových, kovových, plastových a drevených komponentov. 
Z plastových prvkov sem patria zubové a plné lišty, dištančné krúžky,
špeciálne podložky rôznych tvarov, ako stolička, papagáj, lastovička,
dištančné rúrky s kónusmi, tunelové dištancie, vodné mostíky, U-lišty
atď. Betónové dištancie zahŕňajú lišty rôznych prierezov, betónové
hady, oblúky, držiaky s drôtom – kocky, srdiečka, kolieska a množstvo
ďalších. Ďalšiu skupinu tvoria tesnenia pracovných a dilatačných škár,
ako tesneniace plechy, bentonitové tesnenie, injektážne hadičky, PVC
pásy a prvky tesnenia prestupov a káblov.

Viac informácií nájdete na www.tebau.sk, 
prípadne kontaktujte našich obchodných zástupcov
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