Artykuï promocyjny

RECTOR – sprÚĝone stropy gÚstoĝebrowe – szyte na miarÚ

Firma RECTOR Polska jest polskÈ filiÈ francuskiej Grupy
Rector Lesage dziaïajÈcej na rynku francuskim od ponad
60 lat, bÚdÈcej liderem wb zakresie produkcji prefabrykatów zbbetonu sprÚĝonego. WbPolsce firma obecna jest na
rynku od 2003 r.
System RECTOBETON skïada siÚ ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypeïnieñ wbpostaci ĝwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków. Uzupeïnieniem systemu
sÈ: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty
siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie. System RECTOBETON
przeznaczony jest dla budownictwa mieszkaniowego jedno- ibwielorodzinnego, budownictwa uĝytecznoĂci publicznej oraz budynków niemieszkalnych. Uzyskiwane rozpiÚtoĂci
wahajÈ siÚ od 1,0 m do 10,0 m. WysokoĂÊ stropu (zaleĝna od rozpiÚtoĂci ibobciÈĝeñ) wynosi
od 14 cm do 34 cm, zaĂ osiowy rozstaw belek
wbsystemie wynosi 59 lub 60 cm. Minimalna
gruboĂÊ nadbetonu wynosi 4 cm. WbzaleĝnoĂci od zastosowanego ukïadu masa stropu wynosi 235 kg/m2 lub wiÚcej. Minimalne zuĝycie
betonu wynosi 48 l/m2. Stropy zabezpieczone
tynkiem gipsowym na siatce osiÈgajÈ ognioodpornoĂÊ od REI 60 do REI 240 (Badanie ITB
nr NP.-744/A/07/GW).
System RECTOLIGHT jest alternatywÈ wobec standardowego stropu zbwykorzystaniem
pustaka betonowego. Wb jego skïad wchodzÈ
sprÚĝone belki stropowe RS oraz ultralekkie
wypeïnienie miÚdzybelkowe wykonane zbwytrzymaïego drewna prasowanego (ïatwoĂÊ
wbciÚciu ibwykonywaniu otworów). Znajduje
zastosowanie wb nowych budynkach miesz-

kalnych ibuĝytecznoĂci publicznej oraz przy
wymianach stropów wbstarych kamienicach.
Nowoczesna konstrukcja stropu moĝe uzyskaÊ ognioodpornoĂÊ REI 60 (Badanie ITB nr
28818/11/Z00 NP). RECTOLIGHT dwukrotnie
przyĂpiesza montaĝ ibredukuje koszty transportu (jedna paleta wypeïnienia wystarcza na wykonanie nawet do 90 m2 stropu). Uzyskiwane
rozpiÚtoĂci wbsystemie RECTOLIGHT wahajÈ
siÚ miÚdzy 1,8 m do przeszïo 8,0 m.
Zalety systemów RECTOR:
Stropy wyróĝniajÈ siÚ poïÈczeniem prefabrykacji oraz zalet wynikajÈcymi ze sprÚĝania betonu dziÚki czemu osiÈgamy:
l dwukrotnie mniejsze ugiÚcia, brak efektu klawiszowania ibzarysowania, nie ma koniecznoĂci stosowania ĝeber rozdzielczych;
l duĝÈ rentownoĂÊ rozwiÈzania, szczególnie wb porównaniu zb pïytami monolitycznymi (stropy tañsze, szybsze wbmontaĝu abzarazem nowoczesne ibniezawodne);
l duĝÈ elastycznoĂÊ stosowanych ukïadów (od
16 do przeszïo 30 cm gruboĂci stropu oraz od
1 m do 10 m rozpiÚtoĂci);
l wiÚkszÈ wytrzymaïoĂÊ, dowolnoĂÊ stosowanych obciÈĝeñ wbzaleĝnoĂci od rozpiÚtoĂci;
l niezwykïÈ prostotÚ ibszybkoĂÊ wbmontaĝu
(brak ĝeber rozdzielczych, pustaki deklowane
wbcenie, jedna lub dwie podpory montaĝowe;

l moĝliwoĂÊ opierania bezpoĂrednio na Ăcianach, 1,35r-g/m2 RECTOBETON ib 0,65r-g/m2
RECTOLIGHT);
l moĝliwoĂÊ wykonania stropów akustycznych (zbobliczeniami), moĝliwoĂÊ stosowania
na szkodach górniczych;
l jedyny system zb wykonanymi badaniami
ogniowymi popartymi certyfikatem (od REI
60 do REI 240).
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