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SPECIÁLNÍ PRVKY PRO STAVEBNICTVÍ

Plastové bednící desky

ASK bednící konzola - ALBANESE®

TG - kompozitní tyče 
- průměr 4-16 mm / do pr. 10 mm 

dodáváno i ve svitcích 
/ tyče délky až 12 m

TG - kompozitní sítě – ROLE průměr 
výztuže 2-5 mm / šířka návinu až 2 m / 
délka návinu standartně 25 nebo 50 m

Tyče pr. 4, 6, 10, 12, 16 mm mají 
provedeny zkoušky s hodnotami: 

Pevnosti  v tahu od 932 -1098 MPa. 
Modul pružnosti  45-48 MPa.

Pevnost ve smyku 178-236 MPa.TG - kompozitní sítě – TABULE 
- pr. výztuže 4-12 mm / oka lze 
volit v modulu po 50 mm / šíře 

1,5 nebo 2 m / délky do 6 m

VÝHODY
Opakovaně použitelná deska až 100x / Vysoká úspora nákladů 
díky vysoké znovupoužitelnosti / 100% vodě odolná, lze použít ve 
vlhkém prostředí / Nízká hmotnost, lze instalovat bez jeřábu / Lze 
bez problémů řezat, šroubovat a přibíjet hřebíky / Není potřeba 
žádný separační prostředek / Snadné sejmutí a čištění bednící desky díky velmi hladkému povrchu / Rozměrově stabilní, 
nedeformuje se ani nekroutí / Šetrné k životnímu prostředí, 100% recyklovatelné.

ASK konzola slouží pro bezpečné ukotvení všech 
komerčně dostupných konzol, držáků zábradlí, 
nosníků lešení atd.
● Ideální držení konzolové kotvy ASK na upevňo-

vacím elementu díky speciálním zaskakovacím 
prvkům

● Kompletně vyrobeno z pozinkované oceli → 
žádná koroze → žádná deformace!

Garantovaná únosnost 3 dny po betonáži 28 kN. 
Dodržujte následující vzdálenos� :
● montážní vzdálenost konzol: max. 2,00 m pro 
konzole 28, 80, 100, 150 a 180 cm ● minimální 
vzdálenost od okraje: 15 cm ● minimální vzdále-
nost od rohu: minimálně 25 cm. Síla desek leše-
ní: při délce desky do 1,5 m minimálně 45 mm ● 
při délce desky do 2,0 m: minimálně 50 mm ● 
přípustné za� žení: max. 400 kg/m2

Při použi�  kompozitních materiálů záleží na podloží, konstrukci, 
za� žení, druhu provozu, typu betonu a jeho složení. Proto v případě 

nejasnos�  konzultujte použi�  s námi. Použi�  kompozitních sí�  
v náročnějších konstrukcích musí schválit sta� k stavby.

 Název Délka Šířka Tloušťka Počet ks
  výrobku [cm] [cm] [mm] paleta

TPS21/20050 200 50 21 112 
TPS21/20050 250 125 21 56
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Ostatní příslušenství
Silikonová matrice, není 

potřeba používat separační 
prostředek, jednodušší při-
pevňování, vysoce odolná.

Nový typ silikonu.

SBKU 2226 GB
Pohledová zátka do prostupů bez 

nutnosti  lepení, drží mechanic-
kým stykem, vyrobeno z hladkého 

betonu a plastového upevnění.

Pohledová zátka do prostupů bez 

kým stykem, vyrobeno z hladkého 

STOPPER SCREW
Zátka do prostupů bez nutnosti  lepení, drží 

mechanickým stykem, šroubovací, pro vysoké tlaky, 
výborný vzhled, požární odolnost EI240, také pro 

kónické otvory, instalace v jakýchkoliv povětrnost.
podmínkách, více typů od pr. 17 mm do 34 mm

Pevný uzemňovací bod 
M10-M12 V4A, 

s víceúčelovou svorkou

UniCut prostup potrubí KG
 (vyrábí se průměr 110 mm)

Pevný zemnící bod 
M 10-12-bez osy Ø 80 mm; 

Nerezová ocel V4A

Těsnící prvky

ABS bednící kombinovaný distančník 
s hřebenem šířky 50 mm pro krytí  35, 

40, 50 mm, délka 1,2 m

Bednící hřeben vyroben, šíře 60 mm, délka 400 mm.
Používá se v kombinaci s bednícím prvkem pro pracovní spáru 

např. ABS plech.

Matrix je recyklované polypropylenové bednění pro železobetonové zdvoje-
né podlahy, které usnadňují průchod MEP systémů. Matrix zaručuje vysokou 
nosnost až 15 t/m2. Díky tomu je vhodný pro širokou škálu budov, zejména těch 
s vysokými požadavky na za� žení. Matrix umožňuje rychlé a intui� vní nasta-
vení. Základní moduly vytvářejí ortogonální mřížku, která podporuje umístění 
MEP s velkou přesnos�  a fl exibilitou. Na vrchní bednění se poté nalije beton, 
čímž vznikne monoli� cký pochozí základ. Údržbu systému MEP zajišťují revizní 

šachty pro přístup do technického prosto-
ru, které lze umís� t dle požadavků projek-
tu. Matrix vytváří betonovou konstrukci, 
která izoluje MEP od podlahy a umožňu-
je bezpečnou evakuaci v případě požáru. 
Matrix také zlepšuje akus� ku podlah a je 
vhodný pro jakýkoli typ povrchové úpravy 
(laminát, mramor, dřevo, linoleum atd.).

Vždycky se dá ještě něco vymyslet ...

 UniCut pažnice
pro otvor 100; 150; 200 mm

 / délky (tl. stěny) 200-400 mm 
pro master ring a Masterseal - UniCut 

prostup potrubí KG pr. 110 mm, na-
značeny délky 200, 240, 250, 300, 350, 

365 mm - možno upravit na stavbě, 
příruba pro připojení vnější izolace, 

otvory pro připevnění hřebíky


