KATALOG PRODUKTÓW

SPRĘŻONE SYSTEMY STROPOWE
RECTOR POLSKA

SYSTEMY STROPOWE
• RECTOBETON
• RECTOLIGHT
• AKCESORIA

BELKA SPRĘŻONA RECTOR

Innowacyjna technologia produkcji

Wysoka jakość produktu

Geometria belki zwiększająca przyczepność z nadbetonem
Najwyższej jakości na rynku beton C50/60 (B60),
3x bardziej wytrzymały od betonu C15/20 (B20)
Sploty wystające na 8,0 cm zapewniają
poprawne oparcie dla belek

110

130

130

Minimalne oparcie belki na murze to 5 cm

105

105

RS 130 - 19 kg/mb

RS 138 - 20 kg/mb

110

98

RS 110 - 15 kg/mb

98

RS 110 (1,0 m - 6,0 m)

 Podstawowym elementem systemu RECTOBETON są
prefabrykowane belki RS 110 lub RS 130. Obejmują
szereg odmian, różniących się:
-- wysokością przekroju,
-- liczbą i usytuowaniem splotów sprężających,
-- prętem usztywniającym, lub kratownicą przestrzenną.
 Belki produkowane są w długościach od 1,0 do 10,0 m
co 10 cm.

130

 Montaż bezpodporowy może się odbywać do rozpiętości
5,80 m.
105

RS 130 (5,7 m - 10 m)

Dodatkowe zbrojenie
nad obniżonymi pustakami
pod słupkiem

 Wytrzymałe belki przenoszą obciążenia od ścian lub
słupków więźby dachowej, dzięki czemu nie zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych belek żelbetowych

Stropy szyte na miarę

BELKA BETONOWA SPRĘŻONA:

DUŻA NOŚNOŚĆ STROPU

� Długość belek od 1,0 do 10,0 m co 10 cm,

Odpowiedni układ belek dopasowany
jest do projektowanych obciążeń
oraz rozpiętości stropu. Belki można
stosować również w układach
podwójnych i potrójnych.

� Wysoka wytrzymałość do 14,0 [kN/m²],
� Wysokość belki 11,0 lub 13,0 [cm],
� Bardzo wytrzymały beton C50/60 (B60),
� Stal wytrzymała na rozciąganie TBR 2060 [Mpa],

ZREDUKOWANA ILOŚĆ
PODPÓR MONTAŻOWYCH
to oszczędność
i pieniędzy.

� Montaż bezpodporowy do 5,8 [m],





� Mniejsze ugięcia, brak efektu klawiszowania stropu,


czasu

� Minimalne oparcie belki na murze jedynie 5,0 cm,


Do 2 m – bez podpór
2,1 – 4,9 m – 1 podpora
Od 5 m – 2 podpory



� Brak drogich i pracochłonnych żeber rozdzielczych,




� Osiowy rozstaw belek 59 lub 60 cm,
� O 60% mniej stempli podczas montażu
w porównaniu do tradycyjnego stropu.

NOWOCZESNE
OPROGRAMOWANIE
EURYDICE
przyspiesza i ułatwia
projektowanie.
Oferujemy
bezpłatny
projekt wraz z wyceną.

SYSTEM STROPOWY RECTOBETON

Brak żeber rozdzielczych

Lekki i szybki montaż

Duża precyzja wykonania

Belka sprężona z beton u C50/60(B60) oraz wytrzymałej
stali 2060 TBR

ć do 10 m

Rozpiętoś

Żwirobetonowe, wibroprasowane pustaki o dużej
wytrzymałości i precyzji wykonania

Stropy RECTOBETON są belkowo – pustakowymi,
prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi. Stropy te
składają się ze sprężonych, strunobetonowych belek oraz
wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych
pustaków stropowych. Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia
przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton
monolityczny wylewany na budowie.
RP 25

RP 20

RP 16

Pustaki stropowe
RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 i 25:
 Pustaki z czystego (bez
wibroprasowanego betonu,

domieszek

popiołów)

 Szeroki asortyment pustaków pozwalający dopasować
się do każdej budowy, możliwość docinania pustaka lub
opierania na ścianie,
 Pustaki deklowane na każdej palecie,

RP 12

RP 7

 Mała masa dzięki cienkościennej konstrukcji,
 Duża wytrzymałość (ponad
punktowego 5x5 cm).

250

kg

obciążenia

Doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji

RECTOBETON:
� Rozpiętość od 1,0 do 10,0 m co 10 cm,
� Wysoka wytrzymałość do 14,0 [kN/m²],
� Wysokość stropu od 16 do 34 [cm],
� Wysokość pustaków od 12,0 do 25,0 cm,

DUŻE ROZPIĘTOŚCI stropu uzyskane za pomocą belek
strunobetonowych RECTOR, pozwalają na rezygnację ze ścian
nośnych wewnętrznych, uzyskując nowoczesne i przestrzenne
wnętrze.
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA osiągana jest
poprzez odpowiedni dobór
elementów stropu mających
wpływ na jego masę.
Waga stropu RECTOBETON:
od 225 kg/m² do 459 kg/m²
OGRANICZENIE
SZALUNKÓW możliwe
jest dzięki zastosowaniu
niższych pustaków
w strefach obniżonych
pełniących jednocześnie
funkcję szalunków
traconych

� Montaż bezpodporowy do 5,0 [m],
� Osiowy rozstaw belek 59 lub 60 cm,
� Oparcie belki na murze: 5 lub 7 cm,
� Odporność ogniowa stropu bez tynku
gipsowego do REI90,
� Odporność ogniowa stropu z tynkiem
gipsowym na siatce do REI240,
� Zużycie pustaków od 6,33 do 8,47 [szt/m²],
� Waga pustaków od 11,0 do 20,0 [kg/szt.],
� Pustaki deklowane na każdej palecie,
� Zużycie nadbetonu od 59 do 120 [l/m²]

SYSTEM STROPOWY RECTOLIGHT

Ekologiczny materiał

Lekki w montażu

Kompletny system

Ultralekkie i wytrzymałe wypełnienie RECTOLIGHT
Belka sprężona z beton C50/60

ć do 8 m

Dodatkowa przestrzeń umożliwiająca ukrycie instalacji (np.
wentylacji mechanicznej) bez konieczności obniżania sufitu
powieszanego

Rozpiętoś

Stropy RECTOLIGHT są belkowo – pustakowymi,
prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi. Stropy te
składają się ze sprężonych, strunobetonowych belek oraz
wypełnień stropowych wykonanych z drewna prasowanego.
Uzupełnieniem systemu są: zbrojenia przypodporowe,
zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny
wylewany na budowie. Waga stropu już od 187 kg/m².
Panele RECTOLIGHT RL 12, 16, 20:

RL 12 -5,2 kg, RL 16 – 6,1 kg, RL 20 – 6,4 kg

 Panele wykonane z drewna prasowanego, dekle
systemowe,
 Szeroki asortyment paneli,
bezpośrednio na ścianie,

możliwość

opierania

RL 20

 Możliwość wycinania otworów o dowolnych kształtach,
RL 16

 Bardzo niska waga od 5,2 do 6,4 kg/szt,

RL 12

 Duża wytrzymałość (ponad
punktowego 5x5 cm).

800

kg

obciążenia

RECTOLIGHT:
NOWOCZESNOŚĆ I
ELEGANCJA

� Rozpiętość od 1,0 do 8,0 m co 10 cm,

Panele RECTOLIGHT
stanowią często element
wystroju wnętrza.

� Wysoka wytrzymałość do 14,0 [kN/m²],

LEKKI I SZYBKI MONTAŻ

� Montaż bezpodporowy do 5,8 [m],

Jedna osoba może przenieść
jednorzowo 4 panele
RECTOLIGHT czyli 3,0 m².

� Materiał ekologiczny,

� Wysokość stropu od 16,0 do 28,0 [cm],

� Oparcie belki na murze: 5 lub 7 cm,
� Lekki panel od 5,2 do 6,4 [kg/m²],

ŁATWA OBRÓBKA
W panelach RECTOLIGHT
można wycinać otwory
o dowolnej geometrii za
pomocą prostych narzędzi

� Zużycie paneli od 1,03 do 1,38 [szt./m²],

KORZYŚCI LOGISTYCZNE

� Osiowy rozstaw belek 59,0 lub 60,0 cm,

� O 50% szybszy montaż niż w przypadku pustaków
betonowych,

� Odporność ogniowa do REI60.

1

paleta RECTOLIGHT
(70-90 m² stropu)

=

6

palet pustaków betonowych
(70-90 m² stropu)

RENOWACJE - WYMIANA STROPÓW

Prosty montaż bezpodporowy

ór do 5,8 m

z podp
Montaż be

Polecany przez wykonawców

Minimalna ingerencja w istniejące mury

Specjalnie skonstruowane belki RSE umożliwiające
wykonanie stropów bez podpór montażowych. Zbrojenie
pasywne w postaci kratownicy zwiększa wytrzymałość
belki

 Eliminacja podpór montażowych
przyspieszenie prac budowlanych,

wpływa

na

 Brak stempli to duże oszczędność wynikające z ich
ewentualnej dzierżawy bądź zakupu,
 Lekkość oraz elastyczność systemu pozwala na stosowanie
go m.in. w obiektach zabytkowych.
 Stropy RECTOR nie obciążają nadmiernie istniejących
ścian nośnych.
 Oparcie belek w gniazdach ogranicza ingerencję
w zabytkowe mury,
 Belka sprężona to najlepsza alternatywa dla belki
stalowej, która wymaga dodatkowych zabezpieczeń,
 System RECTOBETON oraz RECTOLIGHT ze względu na
wysoką jakość oraz szybki montaż polecane są przez
wielu wykonawców.

Wymiana stropu w budynku istniejącym

RENOWACJE:

OPARCIE BELEK - nie ma
potrzeby bruzdawania
całej ściany konstrukcyjnej.
Wystarczy wykonać
punktowo gniazda
montażowe pod belki
sprężone.

� Rozpiętość od 1,0 do 10,0 m co 10 cm,

WIENIEC COFNIĘTY oparty
jest na rzędzie obniżonych
pustaków, które pełnią
funkcję szalunku traconego.

� System nie wymaga bruzdowania wszystkich ścian
a jedynie wykonania gniazd montażowych pod
belki,

� Montaż bezpodporowy do 5,8 [m],
� Łatwość i szybkość montażu,
� Najlżejsza konstrukcja stropowa gęstożebrowa,

� Małe gabaryty elementów oraz ręczny montaż
ułatwiają logistykę w zabudowie śródmiejskiej,
LEKKIE ELEMENTY
ułatwiają i dwukrotnie
przyspieszaj montaż. Lekkie
panele RECTOLIGHT są
szczególnie doceniane przez
wykonawców.

LOGISTYKA – małe i lekkie
elementy niepotrzebujące
ciężkiego sprzętu idealne
w zabudowie śródmiejskiej.

� Waga RECTOLIGHT już od 187 [kg/m2],
� Możliwość wykonania wieńca na pierwszym rzędzie
pustaków,
� Nie ma konieczności wykonywania żeber
rozdzielczych,

REALIZACJE

Kocierz, hotel

Kraków, kamienica mieszkalna

Poznań, budynek wielorodzinny

Zator, budynek wielorodzinny

Kraków, budynek zabytkowy

Mielec, budynek usługowy

Poznań, zabytkowa kamienica

Rybnik, budynek wielorodzinny

Łomnica, hotel

Wrocław, budynek usługowy

Lublin, przebudowa kamienicy

Mielec, budynek usługowy

STROP NAD PRZESTRZENIĄ WENTYLOWANĄ
� Nowoczesna alternatywa dla podłóg na gruncie,
� Dostosowany do wszystkich rodzajów podłoża,
� Mniej robót ziemnych, oszczędność czasu i pieniędzy przez
brak konieczności zasypywania i zagęszczania przestrzeni
międzyfundamentowej,
� Dom zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci i gazów
pochodzenia ziemnego (radon),
� Idealne rozwiązanie dla terenów podmokłych, przy dużych
spadkach terenu,
� Łatwość prowadzenia i ewentualnych zmian w instalacjach
podpodłogowych (kanalizacji),
� Brak osiadania i spękania jak w przypadku podłogi na
gruncie,
� Montaż niezależny od warunków atmosferycznych,
� Nie wymaga drogiej i pracochłonnej poziomej izolacji
przeciwwilgociowej, której błędne wykonanie może
skutkować pojawieniem się pleśni oraz grzybów

BEZPIECZNIE

 




CIEPŁO




Przestrzeń wentylowana

EKONOMICZNIE

EKOLOGICZNIE

Strop nad przetrzenią wentylowaną – szybki montaż, gwarancja stabilności konstrukcji, mniejsze koszty prac ziemnych

SIATKA STALOWA
Siatki zgrzewane (spawane) są nieodłącznym elementem
systemu RECTOBETON i RECTOLIGHT
� Siatki stosuje się na całej powierzchni stropu,
� Zakład siatek min. 1 oczko,
� Montaż siatek na niewielkich przekładkach dystansowych,
� Zastosowanie siatek eliminuje konieczność wykonania
żebra rozdzielczego,
� Strop jest sztywniejszy,
� Obciążenia lepiej rozkładają się na stropie.
ZGODNIE Z NORMĄ EUROPEJSKĄ EN N15037-1:2008,
ZBROJENIE WARSTWY NADBETONU POWINNO SIĘ SKŁADAĆ
Z SIATKI SPAWANEJ!
RECTOR Polska oferuje siatkę zgrzewaną:
Siatka stalowa
Φ 5 oczko 20x20 cm

� ø 5mm o oczku 20x20 cm,
� Wymiar maty to 1,3x2,5 m = 3,25 m²,
� Waga 1 sztuki to 5,3 kg czyli 1,63 kg/m²

ZAWIESIA DO SYSTEMU RECTOLIGHT
� Szybki montaż,
� Brak ingerencji (wiercenia) w belkę,
� Pasuje do wieszaków o dowolnej
długości i szerokości,
� Mocowanie wieszaka przy pomocy
dwóch wkrętów samowiercących 10 mm,
� Podłużny otwór na regulowany haczyk,
� Zużycie ok. 1,5 wieszaka na 1 m2 sufitu z płyt kartonowogipsowych o szerokości 1,20 m i rozstawie 0,60 m.

KSZTALTKI WIEŃCOWE BETONOWE
Keramzytobetonowe kształtki KZE i KWE
� Każdorazowo wykonywany jest wieniec opuszczony
zalecany przez większość producentów stropów,
� Skraca czas montażu stropu i wieńca eliminując drogie
i czasochłonne szalowanie wieńca,
� Przy 100 m² stropu oszczędzamy 1 m3 betonu,
� Eliminacja dystansu zbrojenia wieńca.
� Eliminacja skrajnych podpór montażowych,
� Bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stropu,
� Równomierny rozkład obciążeń przenoszonych ze stropu na
ścianę.
� Możliwość wyprowadzenia ze ściany rdzenia bez
naruszania konstrukcji kształtki.

Kształtka KZE
Kształtka KWE

Oznaczenie

KZE H-410
KZE H-370
KZE H-310
KZE H-290
KZE H-270
KZE H-250
KZE H-230

Dostępne
szerokości
podstawy
(A)

Wysokość Wysokość
kształtki
stropu
(H)
410

340

370

300

240

310

240

300

290

220

270

200

250

180

230

160

180

360

B

600

C

Oznaczenie

Szerokość podstawy
(A)

KWE L-180

180

KWE L-240

240

KWE L-300

300

KWE L-360

360

B

C

600

70

70

Najdłuższa kształtka zewnętrzna KZE ma 360 cm długości i może stanowić nadproże dla otworu o szerokości 330 cm

ELEMENT SZALUNKOWY WIEŃCA
� Niezwykle szybki i lekki montaż,
� Najtańszy system szalunkowy,
� Brak tradycyjnych deskowań,
� Eliminacja mostków cieplnych wieńca,
� Kompletny system,
� Elementy łatwe w docinaniu,
� Uniwersalny system do wszystkich rodzajów ścian
i stropów.
DANE TECHNICZNE:
� Wysokość elementu 16, 20, 25 lub 30 cm,

Wysokość elementu [cm]

Ilość mb na 1
palecie

Waga
[kg/mb]

16

324

0,59

20*

270

0,60

25*

224

0,69

� Waga elementu od 0,59 kg/mb,

30*

180

0,76

� Długość elementu 100 cm,

* - element wymaga użycia klamry i dowiązania do zbrojenia

� Materiały: płyta XPS 35mm, λ = 0,033 W/mK oraz
wytrzymała płyta włókno-cementowa,

� 1 paleta to 324 mb kształtki,
� Brak kształtek wewnętrznych ponieważ belki stropowe
sprężone RECTOR można opierać bezpośrednio na murze,
� Klamry stabilizujące dla stropów o wys. ponad 20 cm,
� Łatwy w obróbce,
� Montaż za pomocą pianki, kleju lub kołków.
ZASTOSOWANIE:
� Jako oszczędny i szybki w montażu szalunek tracony,

„Zastosowanie elementu szalunkowego wieńca zdecydowanie
usprawniło zakończenie poszczególnych etapów budowy”.
Wojciech, Rzeszów.

� Jako dodatkowa izolacja termiczna stropu szczególnie
polecana przy stosowaniu ścian jednowarstwowych,

Klamry stabilizujące

Poprawa termoizolacji

� Jako bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych szalunków,
których montaż na wyższych kondygnacjach jest
utrudniony.

Szybki montaż

1897 – to rok początków historii
Rector Lesage
900 – to liczba pracowników
RECTOR
200 mln euro to roczny obrót
Rector Lesage
13 – to ilość nowoczesnych
zakładów produkcyjnych
w Europie

STROPY SPRĘŻONE RECTOR:
� Rozpiętość od 1,0 do 10,0 m co 10 cm,
� Wysoka wytrzymałość do 14,0 [kN/m²],
� Wysokość stropu od 16 do 34 [cm],
� Montaż bezpodporowy do 5,8 [m],
� Bardzo wytrzymały beton C50/60 (B60),
� Stal wytrzymała na rozciąganie TBR 2060 [Mpa],
� Minimalne oparcie belki na murze jedynie 5,0 cm,
� Brak drogich i pracochłonnych żeber rozdzielczych,
� Osiowy rozstaw belek 59 lub 60 cm,
� O 60% mniej stempli.

RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 64 e
32-500 Chrzanów
tel: +48 (32) 626 02 60
fax: +48 (32) 626 02 61
e-mail: info@rector.pl
www.rector.pl

