STROPNÉ SYSTÉMY

SKÚSENOSTI PODPOROVANÉ
DÔVEROU
Stropné systémy šité na mieru

Už 60 rokov
vyrábame produkty, ktoré zabezpečujú pohodlie a bezpečie

RECTOBETON
FINÁLNA ÚPRAVA STROPU
Z VRCHNEJ STRANY
- vhodný pre všetky typy podláh
- možnosť realizácie plochých striech
alebo zelených terás

NADBETONÁVKA
- nízka spotreba nadbetonávky
C20/25
- strop bez deliacich rebier alebo
monolitických prvkov.

DODATOČNÉ VYSTUŽENIE
- možnosť dodatočného vystuženia
pre neštandardné zaťaženia
(stĺpiky krovu) alebo v nestabilných
podložiach

NOSNÍKY + VLOŽKY
- nosníky z betónu C50/60 s najvyššou
kvalitou na trhu
- systém ideálne prispôsobený
každej stavbe
- prírodný materiál
- moderné technológie

FINÁLNA ÚPRAVA STROPU
ZO SPODNEJ STRANY

- povrchová úprava podhľadu ľubovoľným
druhom omietky
- predchádzanie vzniku trhlín - vysoko
estetický vzhľad dolného povrchu
- možnosť zateplenia
- vynikajúca priľnavosť omietky

RECTOBETON
• Tradičný a overený materiál
• Vysoká kvalita a veľké možnosti
• Predchádzanie vzniku trhlín
a nadmerných priehybov
• Nižšia výška stropu, väčšie rozpätie
• Vhodný na každé podlažie budovy

RECTOLIGHT
FINÁLNA ÚPRAVA STROPU
Z VRCHNEJ STRANY
- vhodný pre všetky typy podláh
zaisťujúce akustické alebo termické
parametre

NADBETONÁVKA
- nadbetonávka C20/25 zvyšujúca
kvalitu horného povrchu stropu
- väčšia hrúbka nadbetonávky zlepšuje
únosnosť i akustiku

DODATOČNÉ VYSTUŽENIE
- dodatočné vystuženie po celej
ploche zaliate v nadbetonávke,
ktorá zmonolitní strop a zabezpečí
správne rozloženie zaťaženia

NOSNÍKY + VLOŽKY
- inovatívny a kvalitný systém
- jednoduché opracovanie

FINÁLNA ÚPRAVA STROPU
ZO SPODNEJ STRANY
- možnosť vedenia ľľubovoľných
u ovoľľných
ub
inštalácií
- rýchla montáž podhľadových
odh
d ľaadových
systémov

RECTOLIGHT
• Inovatívny a moderný materiál
• Vysoká kvalita a presnosť prevedenia
• Strop ľahký a zároveň únosný
• Rýchla montáž podhľadových systémov
• Optimalizované riešenie z hľadiska
prepravy, technickej realizácie a estetiky

STROPNÉ SYSTÉMY RECTOR
Pretože strop sa vyberá iba raz
• FRANCÚZSKA TECHNOLÓGIA
• VYSOKÁ KVALITA MEDZI HUSTO REBROVÝMI STROPMI
• ŠIROKÝ SORTIMENT NOSNÍKOV A VLOŽIEK, VÝŠKA STROPU OD 16 cm,
ROZPÄTIE DO 10 m
• PREDCHÁDZANIE VZNIKU TRHLÍN A NADMERNÝCH PRIEHYBOV
• VYSOKÁ ELASTICITA - ĽUBOVOĽNÉ ZAŤAŽENIA
• RECTOBETON –TRADIČNÉ RIEŠENIE VHODNÉ NA KAŽDÉ PODLAŽIE
BUDOVY
• RECTOLIGHT – INOVATÍVNE A MODERNÉ RIEŠENIE PRINÁŠAJÚCE
JEDNODUCHÚ A RÝCHLU MONTÁŽ
• OVERENÉ RIEŠENIE SO 60-ROČNOU TRADÍCIOU

Tím našich inžinierov Vám zadarmo ponúka:
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• výber stropného systému a príslušné výpočty
• vypracovanie kladačských plánov a výkazov materiálu
• technickú podporu a spoluprácu v oblasti projektovania
stropu
Ponúkame Vám spoluprácu s realizačnými firmami, individuálne
ne
nacenenie, analýzy nákladov a riešení.
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Stačí nám poslať projekt stavby: info@rector-sk.com
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