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System RECTOBETON sk ada si  ze stru-
nobetonowych belek stropowych oraz wype -
nie  w postaci wirobetonowych, wibropra-
sowanych pustaków. Uzupe nieniem systemu 
s : zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty 
siatki stalowej oraz beton monolityczny wy-
lewany na budowie. System RECTOBETON 
przeznaczony jest dla budownictwa miesz-
kaniowego jedno- i wielorodzinnego, budow-
nictwa u yteczno ci publicznej oraz budyn-
ków niemieszkalnych. Uzyskiwane rozpi to ci
wahaj  si  od 1,0 m do 10,0 m. Wysoko  stro-
pu (zale na od rozpi to ci i obci e ) wynosi 
od 14 cm do 34 cm, za  osiowy rozstaw belek 
w systemie wynosi 59 lub 60 cm. Minimalna 
grubo  nadbetonu wynosi 4 cm. W zale no-
ci od zastosowanego uk adu masa stropu wy-

nosi 235 kg/m2 lub wi cej. Minimalne zu ycie 
betonu wynosi 48 l/m2. Stropy zabezpieczone 
tynkiem gipsowym na siatce osi gaj  ognio-
odporno  od REI 60 do REI 240 (Badanie ITB 
nr NP.-744/A/07/GW).

System RECTOLIGHT jest alternatyw  wo-
bec standardowego stropu z wykorzystaniem 
pustaka betonowego. W jego sk ad wchodz
spr one belki stropowe RS oraz ultralekkie 
wype nienie mi dzybelkowe wykonane z wy-
trzyma ego drewna prasowanego ( atwo
w ci ciu i wykonywaniu otworów). Znajduje 
zastosowanie w nowych budynkach miesz-

kalnych i u yteczno ci publicznej oraz przy 
wymianach stropów w starych kamienicach. 
Nowoczesna konstrukcja stropu mo e uzy-
ska  ognioodporno  REI 60 (Badanie ITB nr 
28818/11/Z00 NP). RECTOLIGHT dwukrotnie 
przy piesza monta  i redukuje koszty transpor-
tu (jedna paleta wype nienia wystarcza na wy-
konanie nawet do 90 m2 stropu). Uzyskiwane 
rozpi to ci w systemie RECTOLIGHT wahaj
si  mi dzy 1,8 m do przesz o 8,0 m. 

Zalety systemów RECTOR:
Stropy wyró niaj  si  po czeniem prefabry-
kacji oraz zalet wynikaj cymi ze spr ania be-
tonu dzi ki czemu osi gamy:
l dwukrotnie mniejsze ugi cia, brak efek-
tu klawiszowania i zarysowania, nie ma ko-
nieczno ci stosowania eber rozdzielczych; 
l du  rentowno  rozwi zania, szczegól-
nie w porównaniu z p ytami monolityczny-
mi (stropy ta sze, szybsze w monta u a zara-
zem nowoczesne i niezawodne); 
l du  elastyczno  stosowanych uk adów (od 
16 do przesz o 30 cm grubo ci stropu oraz od 
1 m do 10 m rozpi to ci); 
l wi ksz  wytrzyma o , dowolno  stoso-
wanych obci e  w zale no ci od rozpi to ci;
l niezwyk  prostot  i szybko  w monta u
(brak eber rozdzielczych, pustaki deklowane 
w cenie, jedna lub dwie podpory monta owe; 

l mo liwo  opierania bezpo rednio na cia-
nach, 1,35r-g/m2 RECTOBETON i 0,65r-g/m2

RECTOLIGHT); 
l mo liwo  wykonania stropów akustycz-
nych (z obliczeniami), mo liwo  stosowania 
na szkodach górniczych;
l jedyny system z wykonanymi badaniami 
ogniowymi popartymi certyfikatem (od REI 
60 do REI 240).

Firma RECTOR Polska jest polsk  fili  francuskiej Grupy 
Rector Lesage dzia aj cej na rynku francuskim od ponad 
60 lat, b d cej liderem w zakresie produkcji prefabryka-
tów z betonu spr onego. W Polsce firma obecna jest na 
rynku od 2003 r.

RECTOR – spr one stropy g sto ebrowe – szyte na miar

RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul. l ska 64e, 32-500 Chrzanów

tel. 32 626 02 60
www.rector.pl

mail: info@rector.pl

rector promocyjny bd3.indd 91rector promocyjny bd3.indd   91 2015-02-26 17:08:082015-02-26   17:08:08


