
SYSTEMY DLA RENOWACJI  
– WYMIANY STROPÓW



SYSTEM RECTOBETON I RECTOLIGHT

Opis technologii

Strunobetonowe belki stropowe wpuszcza się w gniazda wykute w istniejących murach 
w rozstawach co 59cm, na głębokość min 7cm. 

Belki opiera się na podporach montażowych lub wypoziomowanych wcześniej podlewkach 
betonowych. 

Pierwszy rząd pustaków (deklowanych) maksymalnie obniża się tak aby uzyskać miejsce 
do przeprowadzenia wieńca z  dwóch lub czterech prętów, a następnie kotwi się go w 
prostopadłych ścianach. 

Zastosowanie specjalnej gamy belek pozwala na wykonanie stropów bez podpór 
montażowych co jest ogromną zaletą szczególnie gdy niższe kondygnacje są stale 
użytkowane lub gdy wykonuje się nowy strop nad starym.



Podstawowe zalety

•  Niezwykle łatwy i szybki montaż:  
Brak szalunków, brak żeber rozdzielczych, mniejsza ilość podpór montażowych, system 
RECTOLIGHT 0,65 kg/m2.

•  Brak konieczności bruzdowania ścian. 
•  Możliwość zastosowania wieńca cofniętego, na pierwszym rzędzie pustaków.
•  Niewielki ciężar stropów: 

Już od 190 kg/m2, nie dociążają istniejących ścian i fundamentów. 
•  Belki RSE umożliwiające wykonanie stropów bez podpór montażowych. 
•  Doskonała jakość materiałów i gotowego stropu: 

Brak zarysowania, mniejsze ugięcia, brak żeber rozdzielczych. 
•  Duża elastyczność stosowanych układów: 

Większe rozpiętości, niższe stropy, dowolne obciążenia (w tym skupione).



POZNAŃ

ul. Młyńska, kamienica ok. 4500 m2

ŁÓDŹ

ul. Zielona, kamienica ok. 1700 m2
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Belka RSE – bezpodporowy montaż

Belka stropowa bezpodporowa RECTOR RSE to wzmocniona belka 
sprężona pozwalająca na układanie stropu bez potrzeby użycia stempli 
(RECTOBETON do 5,0 m, RECTOLIGHT do 5,8 m). Belki stropowe RSE 
umożliwiają łatwe wykonywanie stropów w obiektach poddanych 
renowacji, gdzie nie ma możliwości użycia podpór ze względu na strop 
istniejący, czy zamieszkaną kondygnację poniżej. 

Rozwiązanie znajdzie też zastosowanie w przypadku stropu lokalizowanego 
nad fundamentami, w stropach technicznych montowanych na dużych 
wysokościach, oraz wszędzie tam, gdzie użycie podpór montażowych jest 
utrudnione bądź niemożliwe.

Przykłady realizacji

KRAKÓW

ul. Barska, kamienica ok. 300 m2

LUBLIN

ul. Niecała, kamienica ok. 1100 m2

KATOWICE 

ul. Św. Jana
budynek mieszkalno-usługowy ok. 2600 m2

WARSZAWA 

ul. Koszykowa
budynek MSWIA ok. 1200 m2


