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Pustak 10-komorowy TERMO 
– jedyny w Polsce 
Pustak 12-komorowy stanowi  pierwszy krok 

w kierunku znacznej poprawy w asno ci termo-

izolacyjnych stropów. Po udanym wprowadze-

niu na rynek tego produktu KONBET, jako jedy-

na firma w Polsce, prowadzi  badania naukowe 

nad przewodno ci  ciepln  pustaków stropo-

wych. Owocem tych bada  by o stworzenie pu-

staka 10-komorowego, który swoimi w a ciwo-

ciami termoizolacyjnymi znacznie przewy sza 

dotychczas znane pustaki stropowe z lekkich be-

tonów kruszywowych. 

Zastosowanie systemu wielokomorowego 

z przesuni tymi przegrodami pionowymi w pu-

staku 10-komorowym da o nast puj ce efekty:

 rewelacyjne w asno ci termoizolacyjne  – opór 

przenikania ciep a w stosunku do oporu pustaka 

12-komorowego jest wi kszy o 34% oraz o 135% 

w porównaniu do pustaka 3-komorowego przy 

przenikaniu ciep a w dó  oraz odpowiednio o 31% 

i 97%  przy przenikaniu ciep a w gór

 podwy szone w a ciwo ci akustyczne i wy-

trzyma o ciowe

 niska masa w asna.

Pustak ten, z uwagi na w asno ci termoizolacyj-

ne, doskonale nadaje si  do zastosowania w bu-

downictwie wysokoenergooszcz dnym.

Lekki strop panelowy SMART
P yty stropowe strunobetonowe s  od wielu lat 

znanym i cenionym systemem stropowym wyko-

rzystywanym w budownictwie ogólnym i prze-

mys owym. Niestety ich szersze stosowanie np. 

w budownictwie jednorodzinnym ogranicza-

j  du e szeroko ci i wynikaj cy z nich ci ar. 

Dostrzegaj c te bariery, firma KONBET wpro-

wadzi a na rynek lekki strop panelowy SMART. 

Jest to p yta strunobetonowa o szeroko ci 45 cm 

i rozpi to ci do 12 m. Strop ten charakteryzuj

nast puj ce w a ciwo ci: 

 niska masa w asna 

atwy i szybki monta

 ni sze koszty wykonania stropu 

 unikatowa modu owo

mniejsza zawarto  zwi zków promieniotwór-

czych

 znakomite walory d wi koizolacyjne 

 wysokie parametry wytrzyma o ciowe  

 dodatkowe mo liwo ci konstrukcyjne.

Lekki strop panelowy SMART jest elementem 

kompatybilnego systemu stropowego KONBET,

mo e by  stosowany z innymi produktami fir-

my, np. stropami TERIVA.

Naro nikowe pustaki 
szalunkowe
Oferowane przez KONBET naro nikowe pusta-

ki szalunkowe s  d ugo oczekiwanymi na rynku 

elementami uzupe niaj cymi szerok  gam  pu-

staków szalunkowych typu L, C i U. Wspólnie 

z nimi tworz  pierwszy w Polsce kompletny sys-

tem elementów szalunkowych wie ca opusz-

czonego.

Dotychczas przy wy-

konywaniu szalun-

ku wie ca niezb d-

ne by o odpowiednie 

dopasowanie, ci cie 

i u o enie dwóch 

osobnych kszta tek 

prostych w naro ni-

ku budowli lub sza-

lowania z u yciem 

desek. U ycie goto-

wego pustaka naro -

nego wewn trzne-

go lub zewn trznego 

eliminuje te czyn-

no ci, przyczynia-

j c si  do redukcji 

czasu pracy i co najwa niejsze finalnych kosz-

tów obiektu.

Nadpro a strunobetonowe
Nadpro a strunobetonowe s  elementami kon-

strukcyjnymi zamykaj cymi otwory okien-

ne i drzwiowe. Nadpro a o wysoko ci 72 mm 

i szeroko ci 115 mm osi gaj  rozpi to  3,30 m 

i wa  19 kg/m.b., natomiast nadpro a o wyso-

ko ci 120 mm i szeroko ci 115 mm osi gaj  roz-

pi to  4,20 m, a ich ci ar to 32 kg/m.b. S  l ej-

sze od typowych L-19, których ci ar wynosi od 

33–40 kg/m.b.

Zalety nadpro y strunobetonowych:

 szybko  i atwo  monta u

 du a wytrzyma o  – wi ksza od L-19

rozpi to  do 4,2 m eliminuje konieczno  wy-

lewania d ugich belek „na mokro”

mo liwo  montowania kaset i rolet bez oba-

wy zmniejszenia powierzchni przeszklenia

wyeliminowanie konieczno ci dodatkowego 

betonowania, jak przy L-19.

Produkowane przez KONBET wyroby charak-

teryzuje innowacyjno  – wiele z nich to nowo ci 

nie tylko w skali krajowej, kompatybilno  – mo -

liwo  stosowania wybranych produktów w ró -

nych konfiguracjach, a tak e jeden z najwy szych 

na rynku wska ników jako /cena. Wszystkich 

zainteresowanych opisanymi w niniejszym ar-

tykule produktami oraz pozosta  ofert  „OD 

FUNDAMENTU PO DACH” zapraszamy na 

nasze strony internetowe www.konbet.com.pl lub 

bezpo rednio do Biura Obs ugi Klienta.

Zak ad Konarzyce:

Konarzyce, ul. Lipowa 6, 63-130 Ksi  Wlkp.

tel. 61 282 21 10

Zak ad Pozna :

ul. w. Wincentego 11, 61-003 Pozna

tel. 61 877 25 81

www.konbet.com.pl

Nowe rozwi zania w systemach stropowych
Przedsi biorstwo KONBET Sp. z o.o. Sp. k. – lider rozwi za  stropo-

wych, w czasie swojej dwudziestoletniej dzia alno ci pod a za zmienia-

j cymi si  trendami w budownictwie, systematycznie wdra aj c inno-

wacyjne, systemowe rozwi zania stropowe, do których zaliczy  mo na 

m.in. termoizolacyjne wielokomorowe pustaki stropowe, lekkie stropy 

panelowe SMART, pierwszy w Polsce kompletny system pustaków sza-

lunkowych wie ca opuszczonego, nadpro a strunobetonowe.

Artyku  promocyjny
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