OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE
Firma RECTOR Polska Sp. z o.o. jest filią francuskiej firmy
Rector Lesage działającej na rynku francuskim od ponad 50 lat i
będącej liderem w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu
sprężonego.
Grupa Rector Lesage to kilkuset osobowy Zespół pracujący na
terenie Polski, Francji, Belgii, Czech i Słowacji. W Polsce firma
rozpoczęła działalność w 2003 r. Centrala firmy jak również
Zakład produkcyjny mieści się w Chrzanowie (woj. Małopolskie).
System stropowy RECTOBETON składa się z belek
stropowych z betonu sprężonego i pustaków betonowych jest
nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie konstrukcji stropowych
możliwy do zastosowania na każdym poziomie budynku: piwnica
lub garaż, kondygnacja, poddasze, stropodach, taras.
Zalety systemu:
Belki wykonane z betonu B 60,
Szeroki asortyment belek od 1m do 10m co 10cm, pozwala na
dopasowanie do każdej budowy,
Ciężar belek (15-20 kg/mb) pozwala na ręczny montaż,
bez użycia urządzeń dźwigowych.
Oparcie belek na ścianie tylko 5 cm + zbrojenie wystające
z belek na 8 cm, poprawiające zakotwienie w wieńcu,
Pustaki z betonu wibroprasowanego, bez użycia żużli,
o wysokiej wytrzymałości.
Pustaki
deklowane
przy
wieńcach
zapobiegające
przedostawaniu się betonu,
Łatwy i szybki montaż nie wymagający wiedzy fachowej
(1,35 roboczogodziny/m2).
Jedna podpora montażowa (nawet do 5 m rozpiętości),
Symboliczne zużycie stali zbrojeniowej tj. około 1,6 kg/m2,
Nie wymaga żeber rozdzielczych.
Brak pęknięć sufitów i posadzek,
W ramach technologicznego rozwoju systemu, w ostatnich
latach Firma wprowadziła do produkcji i stosowania alternatywne
rozwiązanie do pustaków betonowych w formie ultralekkiego
wypełnienia sprasowanych wiórów drzewnych. Nowy system
stropu gęstożebrowego o nazwie RECTOLIGHT znacząco ułatwia
montaż oraz obniża koszty transportu.
System posiada
aprobatę techniczną AT-15-8315/2010 oraz certyfikat ITB –
0415/Z.
Poza kompleksową ofertą rozwiązań technicznych, RECTOR
Polska Sp. z o. o. służy profesjonalnym doradztwem naszych
inżynierów i projektantów, zarówno przy opracowywaniu projektu,
jak i przy realizacji przedsięwzięcia.
Więcej szczegółów na stronie www.rector.pl
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