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O firme
TEBAU, spol. s r.o ponúka najširší sortiment debnenia a lešenia od firmy Hünnebeck. Súčasťou služieb je bezplatný návrh
nasadenia, zaučenie pracovníkov, odborná pomoc počas realizácie, prípadne montáž a demontáž lešenia. Každý výrobok
je možné prenajať, neskôr zakúpiť so zápočtom zaplateného prenájmu, prípadne navrhnúť individuálny spôsob financovania.
Okrem toho ponúkame rozsiahly sortiment spotrebného materiálu ako napríklad:

• papierové debnenie kruhových stĺpov,
• dištančné prvky pre výstuž a debnenie,
• vylamovacie stavebné dielce,
• termokoše a tesnenia pracovných škár.

Ďalej ponúkame vibračnú a hladiacu techniku na spracovanie betónu od firmy Lievers. 
Samozrejmosťou u všetkých strojov je záručný a pozáručný servis.

Spoločnosť TEBAU spol. s r.o. je držiteľom 
certifikátu ISO 9001:2008.

Spoločnosť TEBAU spol. s r.o. je držiteľom Oprávnenia
na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochra-
ny práce v rozsahu 07.2 - Výchova a vzdelávanie osôb
na montáž a demontáž lešenia (lešenári), ev. č.
VVZ-0756/08-07.2 vydaného Národným inšpektorátom
práce v Košiciach dňa 03. 09. 2008.
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Debniace systémy

1. Stenové debnenie

1.1 TAKKO – ľahké debnenie
1.2  RASTO – debnenie so strednou pevnosťou
1.3  RONDA – kruhové debnenie
1.4  MANTO – debnenie s vysokou pevnosťou
1.5  PLATINUM – prémiové debnenie
1.6  Oporné konštrukcie pre jednostranné debnenie
1.7  Rektifikačné vzpery
1.8  Sklopné plošiny
1.9  Fasádne debnenie
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Debniaci systém TAKKO je najmenší z nášho sortimentu
a je ideálny na prácu na základoch. Sortiment prvkov
zahŕňa päť panelov s dĺžkou 1,2 m a so šírkou od 300 mm
do 900 mm. Keďže maximálna hmotnosť jedného panelu
je len 38 kg, panely TAKKO môže montovať a demontovať
jedna osoba.

Tak ako pri všetkých debniacich systémoch, ktoré ponúka spoločnosť

TEBAU, aj pri systéme TAKKO sa kladie dôraz na kvalitu, profesionalitu

a účelnosť. Panely TAKKO sa spájajú rovnakými prvkami ako pri systéme

stredných rozmerov RASTO, preto sú tieto dva systémy kompatibilné.

Kombináciou týchto dvoch systémov dosiahnete na stavbách univerzálne

riešenia od základov po strechu bez toho, aby ste museli meniť debniaci

systém.

TAKKO
najmenší debniaci systém
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Debniaci systém RASTO je vďaka vysokej ekonomickej
efektívnosti vhodný na prácu na menších stavbách
a stavbách stredných rozmerov, najmä v bytovej výstav-
be. Všetky panely systému RASTO sú ľahké a praktické,
preto s nimi môže manipulovať jedna alebo dve osoby.
S debnením RASTO dosiahnete pre jeho vysokú rýchlosť
a presnosť bezkonkurenčné výsledky na každej stavbe.

Vysoká pevnosť rámov debnenia RASTO

Všetky komponenty debnenia RASTO sú pripravené na okamžité použí-

vanie na stavbe. Robustný profil, výstuž rohov a 120 mm hrubý rám

zabezpečujú debneniu dostatočnú základnú pevnosť, aby vydržalo tlak

60 kN/m2. Panely sa spájajú pomocou spojky RASTO, ktorá vytvára pev-

né spoje a zároveň zarovnáva panely. Plastové debniace dosky hrúbky

14 mm sú vyrobené z vysoko odolného materiálu s doživotnou zárukou,

(nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním).

Kompletné nadštardandné príslušenstvo RASTO

Funkčnosť debniacich systémov závisí najmä od dostupnosti príslušenstva.

Debnenie RASTO má všetko potrebné na to, aby bola zabezpečená

plynulá a bezproblémová manipulácia na stavbe. Príslušenstvo RASTO

zahŕňa kombispojku, priečnik, pochôdzkové konzoly, ktoré sa montujú

na rám debnenia a rektifikačné vzpery na presné zarovnanie panelov.

RASTO
debniaci systém pre práce 
na menších stavbách
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TAKKO dielec 90 x 120
TAKKO dielec 75 x 120
TAKKO dielec 60 x 120
TAKKO dielec 45 x 120
TAKKO dielec 30 x 120

Dielce debnenia s žiarovo pozinkovaným oce-
ľovým rámom sú dimenzované pre tlak betónu
60 kN/m2. 14 mm hrubá debniaca doska je po-
dopretá tromi výstužnými profilmi. Tieto výstuhy
majú otvory pre uchopenie, príp. držadlo pre ruč-
ný transport dielcov o max. hmotnosti 38,0 kg.

RASTO dielec 90 x 150
RASTO dielec 75 x 150
RASTO dielec 65 x 150
RASTO dielec 60 x 150
RASTO dielec 55 x 150
RASTO dielec 50 x 150
RASTO dielec 45 x 150
RASTO dielec 30 x 150

RASTO vnútorný roh 30x300
RASTO vnútorný roh 30x270
RASTO vnútorný roh 30x150

Rohy sú vybavené patentovým uzáverom pre 
oddebnenie. Odistením uzáveru je možné pre
oddebnenie znížiť vnútorný uhol z 90° o cca 2°. 

T531551
T470035
T482464
T470046
T482453
T482442
T470057
T575614

T583508
T583519
T583520
T583530
T583541

T549635
T470068
T470079

41,39
35,87
32,81
31,13
29,80
28,18
26,47
22,57

38,51
33,53
29,42
23,97
18,71

69,81
52,66
35,88

Dielce TAKKO

Vnútorné rohy

Označenie Hmotnosť kg/ks

RASTO dielec XXL 240 x 270
Dielec RASTO s plochou debnenia 6,5 m2 pre veľ-
koplošné debnenia. Používanie týchto veľkých
dielcov znižuje počet spojovacích a spínacích
prostriedkov a je preto veľmi hospodárne.

Tento dielec je možné bez problémov používať
v zvislej aj vodorovnej polohe. Pre jednostranné
debnenie je potrebné zaslepiť 4 otvory pre spí-
nanie zátkami 25 mm. (číslo tovaru: PZD25)

Dielce RASTO 

RASTO dielec 90 x 300  
RASTO dielec 75 x 300  
RASTO dielec 65 x 300  
RASTO dielec 60 x 300  
RASTO dielec 55 x 300  
RASTO dielec 50 x 300   
RASTO dielec 45 x 300  
RASTO dielec 30 x 300 

Debniace dielce výšky 3,0 a 2,7 m je možné
vzájomne kombinovať. Spájajú sa pomocou 
rovnakých prvkov.

RASTO dielec 90 x 270
RASTO dielec 75 x 270
RASTO dielec 65 x 270 
RASTO dielec 60 x 270
RASTO dielec 55 x 270  
RASTO dielec 50 x 270  
RASTO dielec 45 x 270
RASTO dielec 30 x 270

Debniace dielce s veľmi nízkou hmotnosťou
cca 30 kg/m2 a max. prípustným tlakom betónu
60 kN/m2. 14 mm hrubá plastová debniaca dos-
ka vyrobená z vysoko odolného materiálu s doži-
votnou zárukou (nevzťahuje sa na poškodenie
spôsobené nesprávnym používaním). 

T600016

T549565
T549576
T549587
T549598
T549602
T549613
T549624
T600001

T531312
T470002
T482431
T470013
T482420
T482410
T470024
T575603

283,66

76,21
66,19
60,86
57,87
55,51
52,80
49,68
42,30

69,11
59,96
55,95
53,20
50,95
48,40
45,43
38,91

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks Číslo tovaru
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RASTO kĺbový roh 30x300 
RASTO kĺbový roh 30x270
RASTO kĺbový roh 30x150

Je možné použiť taktiež pre ostrouhlé steny
>60°. Napojenie na dielce RASTO pomocou 
kombispojky alebo centrovacieho napináku
a matice.

TAKKO kĺbový roh 30x120

Pre kosouhlé rohy v rozsahu od 60° do 150°.
Kĺbové ramená sú dĺžky 300 mm. V ostrých 
uhloch sa spojenie realizuje pomocou cen-
trovacích napinákov a matíc.

MANTO šachtový roh 270

MANTO šachtový roh 120

T549392
T536050
T536040

T583563

T602400

T602401

79,05
71,68
41,31

33,84

156,10

74,00

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

TAKKO vnútorný roh 30/120

90° vnútorný roh s patentovaným oddebňovacím
uzáverom. Po odistení uzáveru  je vnútorný uhol
znížený o 2° a rohový dielec ľahko oddebnený.

TAKKO vnútorný roh 25

Tento pevný oceľový roh s dĺžkou ramien 250 mm
je výhodnou alternatívou predovšetkým pre deb-
nenie základov s veľkým počtom rohov.

RASTO kĺbový roh 15x300
RASTO kĺbový roh 15x270
RASTO kĺbový roh 15x150

Pre tupouhlé rohy v rozsahu od 90° do 300°
Pri ostrouhlých rohoch sa používa ako vonkajší
roh. S dielcami RASTO sa spája pomocou
centrovacích napinákov a matíc.

T583552

T600042

T554856
T481963
T482203

30,65

33,47

54,24
49,16
27,83

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty RASTO a TAKKO Komponenty RASTO a TAKKO
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Vyrovnávacie prvky
Pre vyrovnávanie debnení v rohoch:

RASTO rohová vložka 5x270

RASTO rohová vložka 5x150

TAKKO rohová vložka 5x120 

Priečnik 80
Priečnik 100
Priečnik 150
Priečnik 250
Priečnik 300
Pre dĺžkové vyrovnávanie – max. 300 mm 
výdreva – a pre uzavretie čiel debnení. Je vybave-
ný otvormi pre fixovanie drevenej výplne klincami.

Priečnik 170 kĺbový
Dve kĺbové previazania tvoria kompletný 
priečnik. Slúžia pre vonkajšie zopnutie debnenia
v nepravouhlých rohoch.

Spínacia pätka kĺbového priečnika
Slúži k rovnému uloženiu šikmo osadenej spína-
cej matice kĺbového priečnika. Čap pre montáž
je súčasťou dielov.

Napínač priečnika 30
Napínač priečnika 50
Spolu s TK spínacou maticou slúži na upevne-
nie priečnikov.

TK spínacia matica
Matica pre napínač priečnika.

T479540

T479573

T584009

T586980
T450764
T503893
T503930
T503952

T417278

T434244

T452053
T454410

T197332

19,40

13,90

11,38

6,30
13,10
33,40
55,00
66,10

19,50

4,04

0,76
1,07

0,65

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Univerzálne dielce Univerzálne dielce – Viacúčelové dielce s prie-
bežnými otvormi pre spínacie tyče v horizontál-
nom smere v module 50 mm. Sú určené pre
špeciálne aplikácie ako je vyrovnávanie dĺžky
stien, nepravouhlé rohy a piliere. Univerzálne
dielce sú určené hlavne pre debnenie štvor-
cových a obdĺžnikových stĺpov v rastri 
po 50 mm až do dĺžky strany max. 550mm.

RASTO univerzálny dielec 70 x 300

RASTO univerzálny dielec 70 x 270

RASTO univerzálny dielec 70 x 150

TAKKO univerzálny dielec 70 x 120

T601420

T601418

T601419

T583574

78,06

64,49

41,52

35,46

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

80 - 300

Komponenty RASTO a TAKKO Komponenty RASTO a TAKKO
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Konzoly, zábradlia

TK stĺpik
RASTO pochôdzková konzola 

900 mm širokú pochôdzkovú konzolu je možné
pripevniť ku zvislým aj vodorovným profilom 
dielcov TAKKO/RASTO. 
Pri pripevnení k dielcom naležato je ju nutné
zaistiť čapom D 20.
Stĺpik zábradlia je samostatný a zasúva sa 
do držiaku konzoly.

Čap D 20

Stĺpik protizábradlia
Ochranné protizábradlie (umiestnenie na priľah-
lej strane betónovacej lávky) sa montuje na naj-
vyšší vodorovný priečnik panela a zaisťuje 
sa pomocou integrovanej pružinovej závlačky.
Vďaka jeho šikmej orientácii poskytuje dosta-
točný priestor pre betonáž z lávky.

T193220
T469810

T420000

T600814

4,50
13,48

0,32

9,20

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Spojovacie prvky RASTO spojka
Používa sa na spojenie a zarovnanie dielcov. 

Rohová spojka
S pomocou rohovej spojky a dvojice štandard-
ných debniacich dielcov sa vytvára vonkajší roh.
Je možné ich použiť pri debnení stĺpov a taktiež
umožňujú u vonkajších rohoch prispôsobenie
debnenia v dĺžke od 400 do 600 mm.

Kombispojka
Má rovnakú funkciu ako RASTO spojka, avšak
umožňuje vložiť výdrevu až do šírky 150 mm.
Dielce spája pevne v ťahu i tlaku a súčasne
debnenie vyrovnáva.

Manto spojovacia spojka 
Spája MANTO šachtový roh s dielcom RASTO.
V tomto prípade je potrebné použiť taktiež
adaptér pre šachtový roh MANTO.

RASTO adaptér pre MANTO šachtový roh

Distančná kotevná platňa 20
Premosťuje vzdialenosť medzi dielcom RASTO 
a MANTO šachtovým rohom.

Centrovací napinák
Spolu s centrovacou maticou spája dielce 
cez otvory v profiloch rámov pevným spojom, 
ktorý odoláva ťahovému napätiu. 
Spoj leží vo vnútri dielcov a uľahčuje sťahovanie
veľkoplošných prvkov.

Centrovacia matica 100
Použitie spolu s centrovacím napinákom, alebo
v páre s kotevnou tyčou pri vyrovnávaní dĺžky.

Čap k univerzálnemu dielcu
Matica k univerzálnemu dielcu
Spojenie univerzálnych dielcov pre debnenie
stĺpov, súčasne musí byť použitá matica
120x120 T024423.

T489000

T488910

T488900

T448010

T603437

T603441

T479264

T469566

T485435
T485457

2,92

5,08

6,19

3.01

1.00

0.70

0,91

0,80

0,60
0,45

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty RASTO a TAKKO Komponenty RASTO a TAKKO
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Pätka vzpery
Pätka pre pripojenie oceľovej stojky.

Spojka vzpery II
Hlava pre pripojenie oceľovej stojky.

Kontramatka DB 260-300
(pre stojku Europlus 260 a 300) 
Kontramatka DB 350-410
(pre stojky Europlus 350 a 410) 
Kontramatka 550 DC
(pre stojky Europlus 400 EC a 550 DC)

Skrutka M 12x30 pozink.

Matica M 12 pozink.

RASTO/TAKKO prepravný hák
Adaptér pre transport veľkoplošného debnenia 
z dielcov RASTO a RASTO XXL žeriavom.
Max. nosnosť 5,0 kN.

MANTO ráčňa
Pomocou MANTO ráčne (kľúč 36) je možné
rýchlo, s úsporou sily a šetrne k materiálu 
uťahovať a povolovať  spínacie matice. 
Páku ráčne nenastavujte!

Kotevný držiak
Pre spínanie mimo plochu debniaceho dielca,
rozteč je neobmedzená.Kotevná tyč DW 15. 
Prípustné zaťaženie F = 10 kN

T566369

T567135

T107107

T107118

T587675

T005210

T005211

T602460

T408780 

T566667

7,70

7,80

0,92

1,00

1,39

0,01

0,01

7,70

1,0

2,40

Diely pre prestrojenie
oceľových stojok na
šikmé vzpery

Ostatné príslušenstvo

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

RASTO rektifikačná vzpera II
Slúži vyrovnaniu a podopretiu 
debnenia TAKKO/RASTO.
Prednostne sa pripojuje v mieste styku panelov.
Všetky spojovacie prvky sú integrované.

TAKKO rektifikačná vzpera
Slúži k podopretiu jednovrstvového 
debnenia TAKKO (s výškou <=1,20 m).
Pripojuje sa rovnako ako u RASTO rektifikač-
nej vzpery II.

Paleta pletivová 200 x 100

Paleta pletivová UNI

Paleta na stojky UNI

T564381

T588110

T900007

T900008

T900006

20,50

10,94

43,60

60,40

120,00

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty RASTO a TAKKO Komponenty RASTO a TAKKO
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Matica tanierová 15/70

Matica tanierová 15/90

Matica s podložkou 15/120 x 120

Kotevná tyč 75/15mm
Kotevná tyč 100/15mm
Kotevná tyč 150/15mm
Kotevná tyč 200/15mm
Kotevná tyč 250/15mm
Kotevná tyč 300/15mm
Kotevná tyč 400/15mm
Kotevná tyč 600/15mm

Zátka debniaca červená M-R-T          
pre uzavretie nepoužívaných otvorov 
pre spínanie v preglejke.
Zátka je univerzálna pre 24 - 27 mm otvory.

Zátka debniaca žltá do univerz. dielcov

Napínač základový
Páska základová 25 m
Pri debnení základov (dielce naležato) je možné
spodné spínanie pod lícom dielcov riešiť pomo-
cou napínača a pásky.
Prípustné zaťaženie: 10 kN!

RASTO-MANTO adaptér
Umožňuje pripojenie debnenia MANTO 
na debnenie RASTO. Spojenie pomocou 
MANTO spojovacej spojky T448010.

Uholníkový dopravník
Slúži na stohovanie a prepravu debniacich 
dielcov TAKKO. 
4 uholníkové dopravníky tvoria prepravné 
vybavenie pre max. 8 panelov (min. 2 ks).
Je treba dodržiavať samostatný návod na obsluhu.

Transportný záves RASTO
4 kusy transportných závesov zaisťujú bezpečnú
prepravu žeriavom, na seba položených dielcov
TAKKO/RASTO. 
Dĺžka popruhu: 2 m.

T024419

T024420

T024423

T437660
T024387
T024389
T024390
T024402
T024413
T024415
T024418

PZD25

PZD23

T568357
T568081

T478708

T587734

H600917

0,50

0,57

1,03

1,08
1,44
1,80
2,80
3,50
4,20
5,60
8,64

0,002

0,002

3,60
17,20

2,32

8,62

2,00

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

12

12

Komponenty RASTO a TAKKO

2120 Debniace systémy - 1. Stenové debnenie



www.tebau.sk

ISOPRO®

1.1 Termokoše

Spotrebný materiál do betónu - 1.1. Termokoše

Skutočne všestranné debnenie RONDA

Prvky systému RONDA sú zhotovené z vysoko kvalitných ohybných

preglejok, pripevnených zápustnými skrutkami do výstužných profilov.

Hranové profily chránia debnenie a uľahčujú kombinovanie s debniacim

systémom MANTO.

Jednoduchá manipulácia s debnením RONDA

Jednotlivé prvky debnenia RONDA sa spájajú spojkami, ktoré sa taktiež

dajú kombinovať s výdrevou. Viacpanelové jednotky až do plochy

povrchu 30 m2 je možné presúvať pomocou žeriavu bez dodatočného

vystuženia.

RONDA
na realizáciu 
dokonalých oblúkov

Na debnenie oblúkov je systém RONDA tou najlepšou
voľbou, pretože obsahuje množstvo bezkonkurenčných
prvkov pre výnimočnú presnosť a hospodárnosť. Systém
RONDA je založený na robustných, ihneď použiteľných
prvkoch so vstavaným vretenovým systémom, ktorý
umožňuje realizáciu akéhokoľvek polomeru od 2,75 m
s milimetrovou presnosťou. Systém RONDA je k dispozí-
cii v dvoch šírkach a troch výškach panelov, s ktorými
je možné sa prispôsobiť príslušnej stavebnej geometrii.

1.3 Kruhové debnenie RONDA
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Vonkajší dielec 250 x 300
Vonkajší dielec 128 x 300

Vnútorný dielec 240 x 300
Vnútorný dielec 123 x 300

Vonkajší dielec 250 x 200
Vonkajší dielec 128 x 200

Vnútorný dielec 240 x 200
Vnútorný dielec 123 x 200

Vonkajší dielec 250 x 150
Vonkajší dielec 128 x 150

Vnútorný dielec 240 x 150
Vnútorný dielec 123 x 150

14 mm hrubý debniaci plášť je vystužený gal-
vanizovanými stužujúcimi profilmi. Požadovaný
polomer musí byť nastavený cez šponováky
(navrhnutými na ťahové a tlakové napätia).
Každý debniaci dielec je vybavený žeriavovým
okom  pre prepravu žeriavom.

Kotevný profil Ronda
Prenáša napätia na dve susedné lichobežní-
kové profily. Spájacie svorníky s čapmi 
sú pri-pevnené a nemôžu sa stratiť.

Ronda spojka
Používa sa na spájanie dielcov.
Takisto sa môže použiť pri výdreve do 150 mm.

Ťahový napínač
Používa sa na prekrytie doskového styku 
vnútorného debnenia, keď je polomer väčší 
ako 10.0 m. Napínacia skrutka musí byť 
namontovaná na lichobežníkový profil v úrovni
točných spínačov.

T529600
T529610

T529621 
T529632

T529643 
T529654

T529665 
T529676

T529687
T529698

T529702 
T529713

T524949

T526000

T548387

367,2 
213,8

362,7 
211,5

264,2 
153,2

260,6 
150,9

190,9 
111,2

188,6 
110,1

24,2

5,2

7,2

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Skrutkový kľúč
Na použitie otočných spojok.

Pochôdzková konzola
Pripevňuje sa na lichobežníkové profily.

TK stĺpik
Zasúva sa do pochôdzkovej konzoly 
a slúži ako podpora pre dosky zábradlia

Kotevná hlavica
Pre spínanie mimo Ronda dielce. 
(Dovolené zaťaženie DW 15 F =12 kN)

Kotevný držiak
Používa sa ako modulovo nezávislé spínanie
v oblastiach ukončenia (kotevné tyče DW15)
Dovolené zaťaženie = 10.0 kN

Priečnik
Používa sa na ukončenia. 
Pripevňuje sa k dielcom dvoma napínačmi
priečnika a spínacími maticami.

Napínač priečnika
Vyžaduje sa na upevňovanie priečnikov.
(Na jeden priečnik 2 napínače priečnika)

Spínacia matica
Na jeden napínač priečnika 1 spínacia matica.
Dovolené zaťaženie = 40.0 kN

Manto zrovnávacia spojka
Spája nadstavené debniace dielce.
Vyžaduje sa pripevnenie na lichobežníkové 
profily.

T542460 

T524950

T193220 

T526547

T566667

T450764

T452053

T197332 

T448000

0,8 

13,1

4,5

1,4

2,3

13,1

0,7

0,6

5,5

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty RONDA Komponenty RONDA
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Rektifikačná vzpera
Používa sa na zarovnanie a podporu debnenia.
Je použiteľná do výšky debnenia 4.5 m 
a s rozostupami do 2.5 m.
Rektifikačná vzpera musí byť spojená 
so zadnou stranou lichobežníkového profilu
dvoma spojovacími spojkami.
Dovolené zaťaženie: 8 kN pri max. dĺžke.

Spojka vzpery
Pätka vzpery
Pomocou týchto častí môžu štandardné stojky
utvoriť šikmé stojky. Každý spoj vyžaduje
4 skrutky M12x30 s maticou na vrchnej 
a spodnej ploche. Na dodatočné zabezpečenie
proti ťahu sa používajú kontramatky.
Spojka vzpery sa na dielec Ronda pripevňuje
spojovacími spojkami.
Na dodatočné zabezpečenie:
Oceľová stojka (požadovaný rozmer)

Kontramatka DB 260/300
(pre stojky Europlus 260/300)
Kontramatka DB 350/410
(stojky Europlus 350 a 410)
Kontramatka DC 550
(pre stojky Europlus 350 EC a 450 DB)
Skrutka a matica M12x30 (potrebných 8 ks)

Ronda / BKS spojka
Spája BKS stojky alebo podobné ťažké stojky
pri veľkých výškach debnenia.
Vybavenie spojenia spojky (dodatočne):

2 spojovacie spojky

1 skrutka so šesťhrannou hlavou M20x80 
s maticou.

Manto spojovacia spojka
Spája všetky rektifikačné vzpery s debnením
Ronda.

T453070

T567135
T566369

T107107

T107118

T587675

T005210

T533138

T489801

T448010

25,6

7,6
7,7

0,9

1,0

1,5

0,1

3,1

0,4

3,0

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Matica s podložkou 15/120 x 120
Používa sa pri viazaní priamo cez lichobežníkové
profily, pretože má väčšiu dosadaciu plochu.

Kotevná tyč 100/15 mm
Kotevná tyč 125/15 mm
Dovolené zaťaženie podľa DIN 18216
Trieda zaťaženia 90 kN (nezvariteľné).

Kotevná izolačná spojka
Použitie na vodonepriepustný betón (DW 15)
Spotrebný materiál.

Zátka debniaca červená M-R-T 
Na uzatvorenie dier po kotevných tyčiach.
100 ks./balenie

Matica s podložkou 20/130
Vyžaduje sa pri používaní kotevných profilov,
pretože má vyššiu únosnosť zvaru vďaka 
dvojitej vzdialenosti kotevných tyčí.

Kotevná tyč 120/20 mm
Dovolené zaťaženie podľa DIN 18216.

T02423

T024387
T024388

ZDKIS

PZD25

T531482

T531610

1,0

1,4 
1,6

0,6

0,002

1,19

3,2

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Kotevné montážne prvky
Kotevný materiál DW 15
s pov. zaťažením podľa 
DIN 18216 = 90 kN

Kotevné montážne prvky
Kotevný materiál DW 20
s pov. zaťažením podľa 
DIN 18216 = 150 kN

12

12

Komponenty RONDA Komponenty RONDA
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Bezkonkurenčné výhody systému MANTO

Hrúbka rámu 14 cm a vnútorná rebrová výstuha robí systém MANTO

mimoriadne silným, takže je schopný odolávať tlaku betónu 80 kN/m2.

Pomocou špeciálnej spojky sa môžu dva panely k sebe absolútne tesne

pripojiť a zarovnať jediným úkonom. Kompletná škála panelov MANTO

s výškou až do 3,3 m a s verziou XXL vo formáte 2,7 x 4,8 m umožňuje

realizáciu akéhokoľvek stavebného projektu vo veľkých krokoch - rýchlo

a úsporne.

MANTO 
debnenie pre priemyselnú 
výstavbu

www.tebau.sk

1.4 MANTO - debnenie s vysokou pevnosťou 

Pre každý debniaci systém sú rozhodujúcimi faktormi
kvalita, účelnosť a pružnosť. Systém MANTO má vysokú
úroveň všetkých spomenutých vlastností a preto je jedným
z najčastejšie používaných systémov debnenia v priemy-
slenej a bytovej výstavbe.

2928



ISOPRO®
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Systém MANTO je vhodný pre každý projekt

Jednou z vynikajúcich vlastností systému MANTO je jeho bohatá škála

panelov, ktoré sa hodia rovnako dobre pre veľké,stredné aj malé pôdory-

sy. Všetky panely je možné kombinovať podľa želania - na výšku,

na šírku, hodrizontálne aj vertikálne. Narozmerné panely XXL umožňujú

zadebniť veľké plochy a znižujú mzdové náklady až o 50%.

Dokonalé spojenie so spojkami MANTO

Spojky MANTO sa používajú horizontálne a vertikálne, jediným úkonom

vytvárajú pevné, ťahu a vibráciám odolné spoje medzi dvomi panelmi

a zaroveň ich automaticky zarovnávajú. Nie sú nutné dodatočné svorníky

alebo výstuhy, dokonca ani keď je potrebné presúvať veľké plochy

žeriavom (až do 40 m2). Spojky sa upevňujú a uvoľňujú pomocou kladiva,

alebo jednoduchšie - pomocou ráčne MANTO. Na vytváranie presných

rohov akéhokoľvek uhla obsahuje produktorý rad MANTO jednoducho

použiteľné rohové spojky, viacúčelové vonkajšie a vnútorné rohy a kĺbové

priečniky.

So systémom MANTO môžete riešenia jednoducho prispôsobiť

Na bezproblémové debnenie stĺpov a šácht má systém MANTO sériu

špeciálnych komponentov, ako napríklad viacúčelový stĺpový panel VZ

alebo inovatívne šachtové rohy uľahčujúce rýchlu a jednoduchú demon-

táž vo vnútri šachty.

1.4 MANTO - debnenie s vysokou pevnosťou 

priamy smer
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1.5 PlATiNuM - prémiové debnenie

Debniaci systém PLATINUM 100 je nový typ stenového
debnenia. Je ideálny na rýchle  a cenovo výhodné debne-
nie stien všetkých typov. Debnenie PLATINUM 100 výraz-
ne znižuje náklady a zároveň spĺňa požiadavky najvyššej
kvality.

Komponenty debnenia PLATINUM 100

Základom stenového debnenia PLATINUM 100 je pozinkovaný rám

oceľový s hrúbkou 14 cm a povrchom upraveným práškovým nástrekom.

Súčasťou systému PLATINUM 100 sú multifunkčné spojovacie prvky

pre plošiny, prepravné háky a podobne. Plastové debniace dosky

sú vyrobené z vysoko odolného materiálu s doživotnou zárukou (nevzťa-

huje sa na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním). Debnenie

PLATINUM 100 odoláva tlaku až 100 kN/m2.

Debnenie PLATINUM 100 v kocke:

• výška až do 3,6 m – spĺňa dnešné požiadavky 

na väčšie výšky stien,

• len dve úrovne spínania až do výšky 3,6 m,

• jednostranné spínanie len jednou osobou,

• jediný systém spínania pre hrúbky steny 

od 150 mm do 425 mm,

• jednotný systém spínania a spájania taktiež pre rohy,

• pohľadový betón,

• zjednodušené skladové hospodárstvo vďaka systému RFID.

PLATINUM
výrazne znižuje náklady

NOVINKA
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Spoľahlivé rozloženie sily  

Sily, vznikajúce počas liatia betónu, sa rozkladajú prostredníctvom

podporných konštrukcií do štruktúry stavby - vpredu prostredníctvom

zabetónovaných kotevných tyčí a vzadu pomocou zadných tlakových

spojok podpornej konštrukcie. 

Oporné konštrukcie 
pre jednostranné debnenia

www.tebau.sk

1.6 Oporné konštrukcie

Jednostranné stenové debnenia až do výšky 8,6 m nie sú
so systémom oporných konštrukcií žiadnym problémom.
Maximálny tlak betónu môže byť až 60 kN/m2. Výška
a rozostup podporných konštrukcií sa na stavbe prispô-
sobujú podľa výšky steny a tlaku betónu. Dvojitý vertikál-
ny U - profil umožňuje spojenie s akýmkoľvek debniacim
systémom. Tieto konštrukcie sa zarovnávajú pomocou
vstavaných výsuvných pätiek. 
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Oporná koza 325
Na jednostranné stenové debnenia do max.
výšky 3,25 m.

Kotevný profil 12/60
Pomocou kotevného profilu sa do zeme cez
kotvenie odvádzajú sily vznikajúce pri použití
opornej kozy 325.

Oporná koza 500
Na jednostranné stenové debnenia do max.
výšky 5,00 m.

Kotevný profil 24/75
Pomocou kotevného profilu 24/75 sa do
zeme cez kotvenie odvádzajú sily vznikajúce
pri použití opornej kozy 500
(vrátane spodného dielu 200).

Spodný diel 200
Spojením s opornou kozou 500 môžu byť
jednostranné steny debnené až do výšky 
6,60 m. Vretená pätky opornej kozy sa montu-
jú na spodný diel 200/2 a tieto dva dielce 
sú spojené na každom spoji 4 skrutkami 
M 27 x 70 a podložkou A 29.

Spodný diel 200/2
V kombinácii s opornou kozou 500 a spodným
dielom 200/2 na debnenia až do výšky 8,60 m.

Rozstupy oporných kôz a záťažové hodnoty
zakotvenia vyžadujú osobitný statický 
posudok!

Skrutka M 27 x 70 MuZ 8.8
Podložka A 29
Na spájanie opornej kozy 500 a spodných
dielov 200 a 200/2.

(4 kusy na každý spoj, 
potrebné sú 2 skrutkové kľúče 41)

T486359

T486771

T451817

T484864

T450021

T581759

T451964
T451975

170,60

18,20

304,90

59,40

311,20

511,55

0,63
0,08

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Kotevné ložisko SB
Použitím kotevných ložísk sú prenášané
vznikajúce sily do kotevných tyčí bez obme-
dzenia aj pri rôznych sklonoch (35° – 55°).

Polospojka 48 M 20 x 30 (SW 22)
Namontovaním na oporné kozy umožňujú
polospojky pripevnenie lešenárskych tyčí 
za účelom spevnenia debniacej konštrukcie.
Potrebný je kľúč 22 (príp. račňový kľúč 
s nadstavcom).

Nadstavovacia priečka
Predĺženie opornej kozy 500 na montáž 
5,40 m vysokého debnenia MANTO (2 x 270 m).

Upevniť pomocou TK spínacej matice
(číslo tovaru T197332).
Maximálna výška betonáže je 5,00 m.

Dištančný prvok
Slúži ako dištančný dielec medzi rámovým
debnením a opornou kozou.
Na nezávislé zoradenie oporných kôz 
je potrebné použiť priečniky.

Priečnik 250
Priečnik 300
Umožňuje zostavenie širokej debniacej časti.

Rohový prvok SB
V rohovej časti (90°) spája priečniky 240
a umožňuje pripojenie oporných kôz 
umiestnených v rohu.

T484912

T002488

T484680

T543097

T503930
T503952

T564500

3,00

0,90

23,50

5,50

55,00
66,10

7,60

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Výstraha/pozor!
V tomto prípade je potrebné umiestniť
oporné kozy vždy ku spoju debniacich
panelov!

Komponenty Oporné konštrukcie Komponenty Oporné konštrukcie
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Klin S
Čap nosníka S
Pomocou Čapu nosníka S a zakaždým 
jedného Klinu S je pripevnený priečnik 250
na dielcoch debnenia MANTO. 
Klinom S sa rieši aj spájanie priečnika 250
s Rohovým prvkom SB.

VB-skrutka
Slúži na upevnenie priečnikov 250 na opornej
koze 500 a spodnom diele 200 cez vývrt 
vo vertikálnom profile (skrutka M16 x 60
a 2 U-podložky 18 DIN 434).

KL-skrutka
Upína Priečniky 250 pred vertikálnym profilom
oporných kôz. (skrutka M16 x 60 s 1 U pod-
ložkou 18 DIN 434, 1 podložkou 18 Z DIN 126
a vždy 1 svorkovým kameňom s vhodnou 
podložkou).

Napínač priečnika 50
Môžeme ho uchytiť do priečnych profilov 
rámo-vého debnenia a spojiť ich tak s opornými
kozami (1 x TK spínacia matica č. tovaru
T197332 dodatočne).

TK spínacia matica
sa používa s Napínačom priečnika 50, alebo
kotevnou tyčou 15,0 na upevnenie debnenia.

Nosník s otvormi 50
Slúži ako priečnik na upevnenie debnenia 
za zvislým profilom opornej kozy.

Kotevná tyč 50/15 mm
Spája pomocou 2 upínacích matíc (č: T197332)
priečniky s drevenými nosníkmi s opornými
kozami. 
Povolené zaťaženie: 90 kN

Prepravný hák OK
Prepravný hák OK umožňuje prepravu celej
premiestňovacej jednotky v optimálnom ťažisku
pomocou žeriavu.
Potrebné je pripevniť ho na opornej koze 325
ako aj na opornej koze 500 (2 prepravné háky
na jedno stavenisko).

T540049
T569189

T566005

T566016

T454410

T197332

T524721

T924387

T562213

0,20
0,54

0,24

0,34

1,07

0,65

3,40

0,72

28,70

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Krídlová matica
Používa sa s podložkou 12/12.
Uťahujeme pomocou kľúča  27 alebo kladiva.

Podložka 15/120 x 120
Používa sa kotevná platnička s krídlovou
maticou.

Matica s podložkou 15/120 x 120

Kotevná tyč 75/15 mm
Kotevná tyč 100/15 mm
Kotevná tyč 150/15 mm
Predĺženie zabetónovaného kotevného dielu
ku kotevnej matici.

Šesťhranná spojka 15/105 mm
Spája zabetónované kotevné diely, 
s dielmi ktoré je možné znovu použiť.

Dvojitá kotva 15/550 mm
Zalieva sa do betónu a slúži na prenos vznika-
júcich ťahových síl do stavebného objektu.
Povolené zaťaženie: 2 x 90 kN

T024379

ZSP15120120

T024423

T437660
T024387
T024389

ZDSS15105

ZDDK1555

0,31

1,10

1,03

1,08
1,44
1,87

0,45

1,96

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Kotevné montážne prvky
Kotevný materiál DW 15
s pov. zaťažením podľa 
DIN 18216 = 90 kN

Komponenty Oporné konštrukcie Komponenty Oporné konštrukcie
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Vlnitá kotva 15/550 mm
Zalieva sa do betónu a slúži na prenos
vznikajúcich ťahových síl do stavebného objektu.

Vyrovnávací profil 45° (50 kusov)
Upevňuje stratené kotevné diely ako dvojité
kotvy alebo vlnité kotvy vo výstuži a zarovnáva
ich do uhla 45°. Vyrovnávacie profily nie je
možné znovu použiť, ostávajú zaliate v betóne
(len na DW 15).

Matica s podložkou 20/130 mm
Vďaka špeciálnym klzným platničkám sa dá
jednoducho uvoľniť pomocou račňového kľúča
MANTO alebo kladiva aj pri plnom zaťažení
zakotvenia (kľúč 36).

Kotevná tyč 120/20 mm
Predĺženie od strateného kotevného dielu 
ku kotevnej matici.

Šesťhranná spojka 20/130 mm
Spája stratené (dvojitá kotva) a znovu použiteľné
kotevné diely (kotevná tyč).

Dvojitá kotva 20/600 mm
Zalieva sa do betónu a slúži na prenos
vznikajúcich ťahových síl do stavebného objektu.
Povolené zaťaženie: 2 x 150 kN

Vlnitá kotva 20/700 mm
Hmoždinka 20/50 - 55 mm

ZDVK1555

T574631

T531482

T531610

ZDSS20130

ZDDK2060

ZDVK2070
ZDH2050

0,82

0,42

1,19

2,56

0,74

4,00

1,82
0,40

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Šesťhranná matica 26,5/60
Používa sa s podložkou 12/12/2 (klúč 46).

Plná podložka 26/120/120 sa používa 
so šesťhrannou maticou 26,5/60.

Kotevná tyč 40/26,5 mm
Kotevná tyč 100/26,5 mm
Na zabetónované a znovu použiteľné
zakotvenie oporných kôz.

Šesťhranná spojka 26,5/150 
Spája zabetónované (kotevná slučka) 
a znovu použiteľné kotevné diely (kotevná tyč).
(klúč 46).

Dvojitá kotva 26,5/800 mm
Zalieva sa do betónu a slúži na prenos
vznikajúcich ťahových síl do stavebného
objektu.
Povolené zaťaženie: 2 x 240 kN

Kotevná platnička s maticou 26,5
Slúži na prenos vznikajúcich ťahových síl do
stavebného objektu a ostáva s kotevnou tyčou
v betóne.

ZDSM2660

ZSP26120

T509651
T509662

ZDSS26150  

ZDDK2680    

T509640

0,60

2,15

1,80
4,50

1,38

9,20

3,60

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Kotevný materiál DW 20
s pov. zaťažením 
podľa DIN 18216 = 150 kN

Kotevný materiál DW 26,5
s pov. zaťažením 
podľa DIN 18216 = 250 kN

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Výstraha/pozor!
Kotevné tyče nezvárať ani
neprehrievať, hrozí prelomenie!

Komponenty Oporné konštrukcie Komponenty Oporné konštrukcie
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Rektifikačné vzpery pre každú úlohu

Všetky rektifikačné vzpery je možné vybaviť praktickým rýchlo uzamyka-

cím mechanizmom, pomocou ktorého sa dajú zarovnať dokonca aj väčšie

elementy s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou. Keďže všetky závity

sú kryté, ostávajú čisté a ľahko točivé aj pri častom používaní a sú kedy-

koľvek pripravené na použitie.

Rektifikačné vzpery 
pre presné zarovnanie 
a upevnenie debnení

www.tebau.sk

1.7 Rektifikačné vzpery

Pre presné zarovnanie a upevnenie betónových kompo-
nentov a debnení dodávame rektifikačné vzpery v širokej
škále tvarov a rozmerov. Najmenšia a mimoriadne prak-
tická rektifikačná vzpera, vyrobená z ocele, sa dá predĺžiť
z cca 2 m na 3,3 m, zatiaľ čo najväčšia má rozpätie
od 5,3 do 7,6 m. Okrem toho ponúkame aj hliníkovú
vzperu SUPER 10 s rozpätím od cca 7 m do 10,25 m –
jedinečnú na trhu a ideálnu pre extra veľké úlohy. Vzpera
SUPER 10 sa vysúva na oboch koncoch a dá sa presne
nastaviť pomocou skrutkového závitu.
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Dĺžka od 2,05 m do 3,30 m (prispôsobenie po 125 mm)
Prípustné zaťaženie od 9,5 kN do 13 kN
Hmotnosť 13,7 kg

Konverzný súčiniteľ (CH, CV) na určenie výsledného zaťaženia v bode kotvenia [kN]
na základe sily Z [kN] pre rektifikačnú vzperu P 330
CH – horizontálny konverzný súčiniteľ
CV – vertikálny konverzný súčiniteľ
Z – zaťaženie rektifikačnej vzpery
FH = Z * CH
FV = Z * CV

1.7 Rektifikačné vzpery 1.7 Rektifikačné vzpery

Rektifikačná vzpera P 330

Uhol � CH CV

45 � 0,71 0,78

50 � 0,64 1

55 � 0,57 1,22

60 � 0,5 1,43
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e 
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Dĺžka od 4,80 m do 6,00 m (prispôsobenie po 125 mm)
Prípustné zaťaženie od 14 kN do 20 kN
Hmotnosť 35,8 kg
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Dĺžka od 3,25 m do 4,40 m (prispôsobenie po 125 mm)
Prípustné zaťaženie od 11 kN do 20 kN
Hmotnosť 23,4 kg
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Dĺžka od 5,30 m do 7,60 m (prispôsobenie po 125 mm)
Prípustné zaťaženie od 15 kN do 20 kN
Hmotnosť 51,3 kg

Konverzný súčiniteľ (CH, CV) na určenie výsledného zaťaženia v bode kotvenia [kN]
na základe sily Z [kN] pre rektifikačnú vzperu K 440, K 600, K 760
CH – horizontálny konverzný súčiniteľ
CV – vertikálny konverzný súčiniteľ
Z – zaťaženie rektifikačnej vzpery
FH = Z * CH
FV = Z * CV

Uhol � CH CV

45 � 0,71 0,79

50 � 0,64 0,80

55 � 0,57 0,85

60 � 0,50 0,96
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ov
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é 
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ťa
že
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e 
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- Dĺžka od 7,05 m do 10,25 m (prispôsobenie po 275 mm)
- Prípustné zaťaženie od 22,3 kN do 25 kN
- Hmotnosť 83 kg

Uhol � CH CV

45 � 0,71 0,78

50 � 0,64 0,80

55 � 0,57 0,84

60 � 0,50 1,00

D
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é 
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ťa
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e 

[k
N

]

Rektifikačná vzpera K 440

Rektifikačná vzpera K 600

Rektifikačná vzpera K 760

Rektifikačná vzpera SUPER 10

Konverzný súčiniteľ (CH, CV) na určenie výsledného zaťaženia v bode kotvenia [kN]
na základe sily Z [kN] pre rektifikačnú vzperu SUPER 10
CH – horizontálny konverzný súčiniteľ
CV – vertikálny konverzný súčiniteľ
Z – zaťaženie rektifikačnej vzpery
FH = Z * CH
FV = Z * CV
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Sklopné plošiny majú veľa dobrých vlastností

Ako pracovné plošiny unesú zaťaženie 2 kN/m2 s výškou debnenia 5,4 m

alebo zaťaženie 6 kN/m2 bez debnenia. Každá plošina má plne zasúvateľ-

né žeriavové spojovacie body. Primontovaním zábradlia na šikmo

je možné získať viac priestoru pre manévrovanie.

Ak sa sklopné plošiny používajú ako ochranné lešenie alebo ochranné

strešné lešenie, môže sa výška závesných bodov meniť maximálne

o 0,5 m, napr. aby sa bolo možné zmestiť do pádovej výšky 3 m.

Sklopné plošiny 
ako pracovné a ochranné 
lešenie

1.8 Sklopné plošiny

Sklopné plošiny sú pripravené ihneď na používanie
ako pracovné plošiny, ochranné lešenie, ochranné streš-
né lešenie alebo ako prístrešok. Stačí ich len rozložiť
a upevniť. Sú testované podľa DIN a majú osvedčenie ako
lešenie 3. a 4. triedy, s alebo bez debnenia, až do maxi-
málnej výšky 5,5 m. Sklopné plošiny sa dodávajú
vo forme kompletných kompaktných jednotiek, plne
zmontované spolu s doskovým a zabezpečovacím zábra-
dlím. Základné prvky tohto systému tvoria plošiny so šír-
kou 1,8 m a s dĺžkou 3 m a sklopné rohové plošiny
pre štandardné rohy.
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Vyššia produktivita

Výkonnostné previerky a porovnávania efektivity ukázali, že pomocou

fasádového debnenia sa dá ušetriť množstvo času a materiálu. Vztýčenie

vopred vyrobených komponentov znižuje počet potrebných častí

debnenia. Opakovanie toho istého procesu umožňuje vysokú pracovnú

rýchlosť. Nízky počet jednoduchých krokov sa dá rýchlo a ľahko naučiť.

Nižšie vstupy

Množstvo vybavenia pre fasádové debnenie na mieste stavby je výni-

močne nižšie v porovnaní s inými metódami a dá sa zredukovať

na minimum podrobným plánovaním a presným načasovaním cyklov.

Fasádne debnenie 
šetrí čas a materiál

www.tebau.sk

1.9 Fasádne debnenie

Ak chcete postaviť bezchybné fasády bez vysokých
nákladov, metóda pomocou fasádneho debnenia je nepo-
raziteľná. Na rozdiel od konvenčných stavebných metód,
okraje pozostávajú z prefabrikovaných betónových častí,
ktoré sú odlievané vcelku na mieste s betónovými stĺpmi.
Úplne sa zaobídete bez časovo náročného debnenia
pomocou okrajových stolových debnení. Hladké panely
sa dajú vyrábať oveľa rýchlejšie, nezávisle na okrajoch.
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Debniace systémy

2. Stropné debnenie

2.1  HÜNNEFLEX – drevené nosníkové debnenie
2.2  TOPEC – hliníkové panelové debnenie
2.3  TOPMAX – veľkoformátové panelové debnenie NOVINKA
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Trojnásobná všestrannosť systému HÜNNEFLEX

Stropný debniaci systém HÜNNEFLEX ponúka maximálnu všestrannosť,

ktorá zaručuje vynikajúcu efektivitu na stavbe. Vďaka variabilným

vzdialenostiam medzi stojkami (až do 2,94 m), je možné použiť až o 65%

menej stojok ako pri debneniach, ktoré vyžadujú fixné jednometrové

vzdialenosti medzi stojkami. Vzdialenosť medzi hlavnými nosníkmi

v systéme HÜNNEFLEX až do 4 m znižuje potrebné množstvo primár-

nych nosníkov až o 50%. Neobmedzene voliteľná vzdialenosť medzi

sekundárnymi nosníkmi až do 0,75 m ušetrí približne 33% nosníkov

v porovnaní so systémami s fixnou vzdialenosťou 0,55 m. 

Stropné debnenie HÜNNEFLEX je jednoducho brilantné

Prievlakové spojky a prievlakové nosníky robia debnenie HÜNNEFLEX

veľmi jednoduchým. Pomocou týchto dvoch komponentov je možné

použiť všetky konvenčné drevené nosníky v stropnom trámovom debnení

HÜNNEFLEX horizontálne aj vertikálne. Nastavenie šírky je bezfázové,

keďže nastavenie výšky sa vykonáva po 10 mm až do 0,6 m a viac, takže

nie je potrebné časovo náročné pílenie, pritĺkanie a zarovnávanie.

HÜNNEFLEX
drevené nosníkové debnenie 

www.tebau.sk

2.1 HÜNNEFlEX - nosníkové debnenie

Debniaci systém HÜNNEFLEX je drevený nosníkový
systém, ktorý vám umožní zrealizovať podhľady akého-
koľvek pôdorysu, veľkosti a hrúbky dosky. Všetky časti
systému HÜNNEFLEX sa vyznačujú mimoriadnou kvali-
tou a vysokou funkčnosťou. Celodrevené nosníky, stojky
a debniace panely tvoria zostavu, ktorá zvládne akúkoľ-
vek stavbu.
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H-20 nosník 1,45 m
H-20 nosník 1,90 m
H-20 nosník 2,45 m
H-20 nosník 2,90 m
H-20 nosník 3,90 m
H-20 nosník 4,90 m
H-20 nosník 5,90 m

Statické hodnoty nosníku:
M príp. = 5,00 kNm
Q príp. = 11,00 kN
Tuhosť:
E.I = 500 kN m2

Europlus-stojky
Stojka EUROPLUS 180  DB (L=1,15 - 1,80 m)
Stojka EUROPLUS 260  DB (L=1,54 - 2,60 m)
Stojka EUROPLUS 300  DB (L=1,72 - 3,00 m)
Stojka EUROPLUS 350  DB (L=1,98 - 3,50 m)
Stojka EUROPLUS 400  EC (L=2,20 - 4,00 m)
Stojka EUROPLUS 550  DC (L=3,00 - 5,00 m)

T920145
T920190
T920245
T920290
T920390
T920490
T920590

T900180
T463021
T555118
T552147
T583725
T583780

7,50
10,00
12,30
14,50
19,50
24,50
29,50

9,90
14,40
16,00
19,80
35,70
27,10

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty HÜNNEFlEX Komponenty HÜNNEFlEX

Prievlaková spojka
Môže sa pripevniť na akýkoľvek drevený 
nosník H-20.

Prievlakový nosník
Na dosiahnutie potrebnej výšky prievlaku, 
má prievlakový nosník svorkové otvory 
vo vzialenosti po 10 mm.

Bezpečnostná poistka

Vidlicová hlavica
Istí usporiadané nosníky H-20 proti spadnu-
tiu. Zmestí sa do nej 1 alebo 2 nosníky.

Pridržiavacia hlavica
Uľahčuje pripojenie stojok na H-20 nosníky.

T496469

T496458

T900163

T900160

T900162

6,50

4,50

0,20

3,20

0,80

Príslušenstvo

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks
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Trojnožka uni
Uľahčuje postavenie Europlus stojok 
pri montáži stropného debnenia. Používa 
sa len ako pomoc pri postavení, nenahrádza
požadovanú výstuhu podpornej konštrukcie.

Stĺpik zábradlia so svorkou

Debniace dosky
Doska 21 mm 150x50 cm oc. hrana
Doska 21 mm 200x50 cm oc. hrana
Doska 21 mm 250x50 cm oc. hrana
Možnosť dodávky aj dosiek bez oceľovej hrany
pri predaji alebo dlhodobom prenájme. 

Montážna tyč
Uľahčuje položenie a zloženie nosníkov
debnenia.

Paleta na stojky UNI
Paleta pletivová UNI
Paleta pletivová 200 x 100

T587377

T900020

T921001
T921002
T921003

T510554

T900008
T900006
T900007

11,82

8,90

7,40
9,90
12,40

3,51

60,40
120,00
43,60

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty HÜNNEFlEX
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Debnenie stropov so systémom TOPEC je najrýchlejšie

Debniaci systém TOPEC má panely s rozmermi až 1,8 x 1,8 m,

ktoré je možné namontovať a odmontovať pomocou maximálne dvoch

osôb pracujúcich na zemi. Ak sa kladie dôraz na rýchlosť, používa

sa zdvihák TOPEC. Panely zdvíha hydraulicky, presne ich umiestni

a zarovná až do výšky 5,7 m. Rýchlejšie to už nejde, ako demonštrujú

rozsiahle časové a pohybové štúdie, zaznamenávajúce využitie

pracovného času na mnohých staveniskách.

So systémom TOPEC sú potrebné len tri kroky

Stropné debnenie TOPEC sa inštaluje v troch krokoch: zavesenie,

zdvihnutie a podopretie. Oddebnenie sa vykonáva v opačnom poradí.

Časovo náročné prípravy nie sú potrebné a je možné dosiahnuť debniaci

čas kratší ako 12 min/m2 len po krátkom čase zaškolenia pracovníkov.

Bezchybné výsledky s kompletným systémom TOPEC

So systémom TOPEC dosiahnete pri realizácii stropov bezchybné výsled-

ky. Panely TOPEC sú spojené tak pevne, že vytvárajú tesné spoje

a na paneloch ostáva len veľmi malé množstvo zvyškov betónu. Okrem

základných panelov rozmeru 1,8 x 1,8 m, zahŕňa ponuka systému TOPEC

aj niekoľko panelov menších rozmerov, rohové panely, výplňové panely

a nastavovací panel, takže je možné zrealizovať akýkoľvek tvar stropu.

Ako podpora sú vhodné všetky podporné systémy z našej ponuky,

napríklad oceľové rúrkové stojky EUROPLUS new s praktickým,

rýchlo spúšťacím čapom alebo podperné systémy MODEX pre väčšie

a extrémne výšky.

TOPEC
hliníkové panelové debnenie
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2.2 TOPEC - panelové debnenie

Debniaci systém TOPEC predstavuje úplne nové dimen-
zie v stropnom debnení. So systémom TOPEC je debne-
nie a oddebňovanie podstatne rýchlejšie, ekonomickejšie
a efektívnejšie ako s tradične používanými systémami.
A to vďaka tomu, že systém TOPEC má len dve základné
časti – panel a stojku – ktoré umožňujú vztýčiť akékoľvek
stropné debnenie jednoducho a bezpečne.
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TOPEC Q Dielec 180x180
TOPEC Dielec 180x180 pov. upr.
Použitím dielcov o ploche 3,24 m2 sa mini-
malizuje počet stojok a ďalších komponentov, 
čo vedie k urýchleniu práce.

TOPEC Q Dielec 180x90 č.
TOPEC Q Dielec 180x75 č.
TOPEC Q Dielec 180x60 č.
TOPEC Q Dielec 180x45 č.

Hliníkový rám, nenasiakavá plastová debniaca
doska hr. 11 mm.

TOPEC Dielec 180x90 pov. upr.
TOPEC Dielec 180x75 pov. upr.
TOPEC Dielec 180x60 pov. upr.
TOPEC Dielec 180x45 pov. upr.

Hliníkový rám, sedemvrstvová preglejka 
hr. 10 mm. Nepriľnavý práškovo farbený 
povrch minimalizuje náklady na čistenie.

TOPEC Q Dielec 90x90 č.
TOPEC Q Dielec 90x75 č.
TOPEC Q Dielec 90x60 č.
TOPEC Q Dielec l 90x45 č.

TOPEC Dielec 90x90 pov. upr.
TOPEC Dielec 90x75 pov. upr.
TOPEC Dielec 90x60 pov. upr.
TOPEC Dielec 90x45 pov. upr.
Malé dielce slúžia k optimalizácii 
plochy debnenia.

TOPEC Q vyrovnávací dielec 90x180
TOPEC vyrovnávací dielec 90x180

Šírka dielcov je plynule nastaviteľná 
medzi 550 - 900 mm.
Na mieru zrezaná preglejka hr. 21 mm 
(šírka 50 - 400 mm) sa klincami pripevní 
k integrovaným dreveným lištám.

TOPEC Q vyrovnávací dielec 90x90
TOPEC vyrovnávací dielec 90x90

Šírka dielcov je plynule nastaviteľná 
medzi 550 - 900 mm.

T602667
T554000

T602668
T602669
T602670
T602671

T548001
T548012
T548023
T548034

T602672
T602673
T602674
T602675

T548090
T548089
T548104
T548115

T602676
T552310

T602677
T600241

52,10
45,54

24,60
21,30
18,40
15,30

21,40
18,81
16,40
13,80

13,40
11 ,70
10,00
8,20

11 ,92
10,41
8,99
7,49

26,40
24,88

15,80
15,22

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

TK Stĺpik

Rohový dielec 90x90

Dielec 180x180

Dielec 90x180

Priečnik

Vyrovnávací nosník 180

Vyrovnávací dielec 180x90

Lôžko

Okrajové lôžko

Montážna hlin. tyč 365

Dielec 90x90

Dielec 180x180

2. Vyzdvihnutie 3. Podopretie

1. Zavesenie

Komponenty TOPEC Komponenty TOPEC
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TOPEC Rohový rám 180x90
TOPEC Rohová preglejka 180x90

Tieto trojuholníkové prvky slúžia na vyplnenie
nepravidelných plôch. Obojstranne použiteľný
rohový rám sa na stavbe osadí rohovou preglejkou.

TOPEC Q Dielec 90x90
TOPEC Rohový dielec 90x90

TOPEC Lôžko
Slúži na podoprenie všetkých typov panelov.
Jej súčasťou je Poistka bezpečnostná malá.

TOPEC Okrajové lôžko
Umožňuje prisadiť panely do rohu či tesne
k stene (svojou dlhšou stranou). Jej súčasťou 
je Poistka bezpečnostná malá.

T548332
T535321

T602678
T548160

T465410

T487673

17,50
11,10

16,30
15,20

2,40

1,70

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Poistka bezpečnostná malá

Všetky oceľové stojky sú vybavené prvkami pre
rýchle spustenie, zabezpečením proti pricviknu-
tiu ruky a vypadnutí vnútornej rúrky. Proti korózii
sú stojky chránené žiarovým zinkovaním.
* v súlade s EN 1065

EUROPLUS new 20 – 250
Možnosť vysunutia: 1,47 m – 2,50 m
Dovolené zaťaženie*: 20 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 30 – 250
Možnosť vysunutia: 1,47 m – 2,50 m
Dovolené zaťaženie*: 30 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 20 – 300
Možnosť vysunutia: 1,72 m – 3,00 m
Dovolené zaťaženie*: 20 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 30 – 300
Možnosť vysunutia: 1,72 m – 3,00 m
Dovolené zaťaženie*: 30 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 20 – 350
Možnosť vysunutia: 1,87 m – 3,50 m
Dovolené zaťaženie*: 20 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 30 – 350
Možnosť vysunutia: 1,87 m – 3,50 m
Dovolené zaťaženie*: 30 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

T601390

T601430

T601400

T601440

T601410

T601445

13,15

16,19

16,82

19,17

20,52

24,24

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty TOPEC Komponenty TOPEC
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EUROPLUS new 20 – 400
Možnosť vysunutia: 2,24 m – 4,00 m
Dovolené zaťaženie*: 20 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 30 – 400
Možnosť vysunutia: 2,24 m – 4,00 m
Dovolené zaťaženia*: 30 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

EUROPLUS new 20 – 550
Možnosť vysunutia: 3,03 m – 5,50 m
Dovolené zaťaženie*: 20 kN 
ako samostatná stojka pri ľubovoľnom vysunutí.

TOPEC Vyrovnávací nosník 180
TOPEC Vyrovnávací nosník 90
Hliníkový nosník o výške 12 cm s integrovanou
drevenou lištou. Osadzuje sa na TOPEC lôžko
vedľa panelu a na neho sa položí dorezová
preglejka hr. 21 mm.

TOPEC Priečnik
Osadzuje sa kolmo na vyrovnávacie nosníky
do vodiacich drážok. 
Obsahuje integrovanú drevenú lištu.
Modulová šírka = 900 mm.

T601415

T601450

T601245

T487890
T487880

T492806

23,79

28,77

36,08

7,20
3,60

4,34

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

TOPEC Vrchné lôžko
Osadzuje sa na Lôžko alebo Okrajové lôžko
slúži k debneniu domerkov pomocou hranolov.

TOPEC Stužujúca hlavica
Pomocou tejto hlavice je krajná stojka zaistená
proti posunutiu a vypadnutiu.

TOPEC Spojka reťaz/panel
Umožňuje kotvenie vykonzolovaných panelov
proti preklopeniu.

Čap D20
Na pripevnenie Spojky reťaz / panel ku krajné-
mu profilu panelu.

MANTO Závlačka čapu
K zaisteniu Čapu D20.

TOPEC Lôžko s držiakom zábradlia
Slúži na vytvorenie zábradlia na kraji debnenia
(na čelnej i pozdĺžnej strane panela; nutné
doplniť stĺpiky a priečky zábradlia).
Použitie obdobné ako TOPEC Lôžko.

T422558

T600522

T600521

T420000

T173776

T496220

0,62

1,89

1,07

0,32

0,01

3,40

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty TOPEC Komponenty TOPEC
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TOPEC Pätka zábradlia
Umožňuje osadiť zábradlie už pred vyzdvih-
nutím dielcov. Súčasne je možno využiť 
na začelenie dosky do hr. 200 mm.

TOPEC Úchytka zábradlia "S"
Slúži k vytvoreniu zábradlia na čelnej strane
dielca (najmä vykonzolovaných). 

1 1 rúrka (48 mm, dĺžka 150 mm) so zarážkou
2 1 Poistka bezpečnostná malá

TK Stĺpik
Zasúva sa do lôžka s držiakom zábradlia,
Pätky zábradlia alebo Úchytky zábradlia "S".

TOPEC Držiak zarážky
Nasúva sa na stĺpik zábradlia.

TOPEC Poistka stojky
Po pritiahnutí k profilu dielca zaisťuje stojku 
proti posunutiu. Použitie najmä pri vykonzolo-
vaných dielcoch.

T588474

T448628

T193220

T496230

T452 693

3,90

3,90

4,50

0,39

0,13

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Poistka bezpečnostná malá
Zaisťuje TOPEC Lôžko v stojke proti vypadnutiu.
Použitie pre typy stojok Europlus 260, 300 
a 350 DB/DIN.

Poistka bezpečnostná veľká
Zaisťuje TOPEC Lôžko v stojke proti vypadnutiu.
Použitie pre typy stojok Europlus 400 EC a 550 DC.

Púzdro AS
Slúži ako redukcia do stojok so širšou 
vnútornou rúrkou.

Trojnožka uni
Uľahčuje postavenie rúrkových oceľových 
stojok Europlus a hliníkových stojok Alu 500 DC
(vnútorná rúrka dole).
Min. priemer 57 mm, max. priemer 90 mm.
Trojnožku používajte iba ako pomôcku
pre postavenie. Trojnožka nenahradzuje 
vystuženie potrebné pre nosné debnenia.

T470804

T569384

T409800

T587377

0,15

0,15

0,33

11,82

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty TOPEC Komponenty TOPEC
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Klinová svorka
Upevňuje dosky vystužujúce konštrukciu debnenia
na stojky Europlus. Max. veľkosť dosky 3x12 cm.

TOPEC Montážna hlin. tyč 365
TOPEC Predĺženie montážnej tyče 180
Diaľkovo nastaviteľná hliníková tyč umožňuje
montáž dielcov TOPEC do výšky cca 3,5 m.
Pre výšky 3,5 – 5,3 m sa tyč predĺži nástavcom
montážnej tyče (1,8 m).

TOPEC Stohovací roh
Slúži na skladovanie a transport dielcov TOPEC.

TOPEC–Lift
Pomocou TOPEC–Liftu sa osadzujú 
a demontujú dielce vo výškach až 5,75 m.

TOPEC Padacia hlavica
TOPEC Plastová lišta 180
Používa sa pri požiadavkách rýchleho 
oddebnenia bez prerušenia podoprenia stropu.

T573810

T565434
T570151

T575100

Na
vyžiadanie

T602120
T602121

1,83

3,02
1,39

8,72

1,00

8,00
1,00

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty TOPEC
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Debniace stoly TOPMAX majú veľmi silný, žiarovo pozinkovaný oceľový rám,
ktorého povrch je upravený vypáleným práškovým lakom. Výhodou rámu
TOPMAX je jeho bezúdržbovosť. Rám dopĺňa vysoko kvalitná plastová doska.

Multifunkčné body pripojenia na oceľovom ráme TOPMAX umožňujú:
• jednoduché pripojenie dvoch debniacich stolov 

pomocou centrovacieho napínača,
• kombinovanie s debniacimi systémami RASTO a TAKKO 

pre rýchle dodebnenie,
• kombinovanie s bezpečnostným systémom proti pádu PROTECTO,
• počas debnenia a oddebňovania je možné využiť elektrický 

alebo ručný vozík pre umiestnenie alebo odobratie panelov.
Pomocou transportnej vidlice TOPMAX je možné žeriavom premiestniť až 26 m2

debnenia na jedno zdvihnutie. Na presun debnenia sa môže použiť aj výťah TOP-
MAX.

Technické údaje TOPMAX:
Veľkosti debniacich stolov TOPMAX:
• 13 m² debniaci stôl (2,4 m x 5,4 m),
• 10 m² debniaci stôl (1,8 m x 5,4 m),
• hrúbka rámu 12 cm,
• max. hrúbka stropnej dosky 50 cm,
• max. svetlá výška stropu 5,5 m s predlžovacím rámom 7,5 m.

Stropné debnenie TOPMAX je navrhnuté tak, aby šetrilo čas i náklady
pri všetkých etapách práce, od uskladnenia, dodania, montáže až po zadeb-
nenie, oddebnenie, pohyb na stavbe a spätné odoslanie.

Potenciálne úspory debnenia TOPMAX v porovnaní 
s prvkovým debnením H-20:
• až o 25 % nižšie mzdové náklady,
• až o 50% nižšie náklady na žeriav,
• až o 70% nižšie náklady na prepravu a logistiku.

Výhody stropného debnenia TOPMAX:
• na jeden zdvih žeriavu je možné prepraviť predmontované 

debnenie s veľkosťou až 26 m2,
• jednoduché dodebnenie pôdorysu pomocou dreveného hranolu 

alebo panelu RASTO,
• malé objemy na prepravu a skladovanie vďaka nízkej hrúbke panelov (120 mm),
• maximálna bezpečnosť v kombinácii s bezpečnostným systémom proti pádu 

PROTECTO,
• minimálna údržba a opravy vďaka vypálenému práškovému laku na ráme, 

celoplastovej doske, okrajom dosky chráneným plastom, 
ktoré na rozdiel od drevených, nenasiakajú vodou.

TOPMAX
veľkoformátové panelové debnenie
Stropné debnenie TOPMAX je špeciálne navrhnuté na efektívne debnenie rozsiahlych
stropov s pravidelným pôdorysom a opakujúcimi sa tvarmi. Nízky počet komponentov
umožňuje jeho jednoduché predzostavenie a tak je debnenie TOPMAX rýchlo priprave-
né na použitie.

2.3 TOPMAX - nové panelové debnenie
NOVINKA
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Debniace systémy

3. Podperné systémy

3.1  EUROPLUS new – oceľové stojky
3.2  ID 15 – podperné veže
3.3 Alu-Top new - podperný systém
3.4  MODEX - podperný systém

NOVINKA
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Dômyselný, rýchlo spúšťací mechanizmus

Na spustenie stojky EUROPLUS o približne 3 mm stačí jediný úder kladi-

vom. Takýmto spôsobom rýchlo a jednoducho vykonáte prvú kritickú

fázu rozoberania, dokonca aj pod veľkým zaťažením. Následné

odskrutkovanie je potom už veľmi jednoduché. Namáhavé, časovo nároč-

né a nešetrné búchanie kladivom so stojkami EUROPLUS minulosťou.

Dvojnásobná rýchlosť uvoľňovania

Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung (IZB) vo svojej štúdii

potvrdil praktické skúsenosti zo stavby: „Uvoľňovací rýchlo-mechanizmus

robí stojky EUROPLUS dvakrát rýchlejšími, ako sú podpery s konvenčný-

mi závitovými spúšťacími systémami.“

EUROPLUS new
oceľové stojky 
so širokým využitím

www.tebau.sk

3.1 EuROPluS new - oceľové stojky

Rúrkové oceľové stojky EUROPLUS sú dobrým pomocní-
kom pri akejkoľvek úlohe, pretože sa vyrábajú v piatich
rozmerových radách, každá v 20 kN a 30 kN triedach,
Variabilné dĺžky stojok až do 5,5 m a 4 m maximálne
pokrývajú všetky potrebné výšky. Výnimočne kvalitné
vypracovanie zabezpečuje bezproblémové používanie
a dlhú životnosť. Patentovaný mechanizmus rýchleho
demontovania stojok EUROPLUS je v porovnaní s bežný-
mi spojkami 2-krát rýchlejší.
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Jednoduchý systém ID 15 má len päť prvkov

Celý systém podpier ID 15 pozostáva len z piatich komponentov,

ktoré umožňujú stavať podporné, vysokému zaťaženiu odolávajúce veže

do akejkoľvek požadovanej výšky. Systém ID 15 má tieto prvky: rámová

konštrukcia v dvoch veľkostiach (výška 1 m a 1,33 m), hlavice a pätky,

koncový rám a diagonály pre vystuženie. Konštrukčný princíp systému

podpier ID 15 je absolútne logický, aj robotníci, ktorí tento systém nikdy

nepoužívali, mu budú dobre rozumieť od samého začiatku.

Na prácu s ID 15 stačí jeden človek

Na rýchlu montáž veže ID 15 na boku stačí jediný človek. Najťažší

komponent váži menej ako 20 kg. Rýchlo-spojky integrované do kon-

štrukcie, zabezpečia rýchlu montáž a demontáž len jediným úderom

kladiva. Drobné doplnky, ktoré sa môžu ľahko stratiť, nie sú pri ID 15

potrebné.

ID 15
rámové podpery 
pre vysoké zaťaženie

www.tebau.sk

3.2  iD 15 - podperné veže

Rámové podpery ID 15 patria medzi najsilnejšie,
aké existujú. Napriek svojim malým rozmerom si poradia
aj s vysokým vertikálnym a horizontálnym zaťažením -
a to všetko bez ukotvenia pre rozloženie zaťaženia.
Dokonca ani zaťaženia v rôznych výškach na každom
so štyroch stĺpikov nie sú pre ID 15 problémom. Vďaka
svojej malej základni, len 1 x 1 m, sú podpery ID 15 vždy
viac ako len dobrým pomocníkom v ťažkých podmien-
kach stavby, napríklad v stiesnených priestoroch
a v miestach s vysokými koncentráciami zaťažení.
Uzatvorené, krúteniu odolné rámy, priečky a diagonály
sú pozinkované a dimenzované tak, aby vydržali aj to
najdrsnejšie zaobchádzanie rok čo rok.
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ID Hlavica so závitom 38/52
Pre pripojenie k nosníkom. ID Hlavica so
závitom 38/52 vyrovnáva nerovnosti až do 6%.
Konštrukčná výška od 80 do 298 mm.

Je potrebné dodržiavať typovú skúšku!

ID Pätka so závitom 38/52
Pre postavenie veže. ID pätka so závitom
38/52 vyrovnáva nerovnosti až do 6 %.
Konštrukčná výška od 87 do 300 mm.

Je potrebné dodržiavať typovú skúšku!

ID Rám 133
ID Rám 100
ID Rámy sa pomocou zabudovaného
klinovania pevne spoja. Sklápacie kolíky
slúžia pre pripojenie ID Diagonál.
Konštrukčná výška 1 m príp. 1,33 m.

ID Diagonála
Slúži na výstuhu veže pravouhlo k úrovni rámu.
Spodný koniec sa pripojí k priečniku a vrchný
koniec ku kolíku rámu 100, príp. 133.

T148530

T148552

T057162
T057173

T148574

8,20

8,00

19,10
16,10

2,80

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

ID Hlavica so závitom 38/52

S prvými 6 stavebnými časťami základ-
ného vybavenia je možné vytvoriť rámové
podpery až do veľkých výšok. Platí ty-
pová skúška ID 15 s koncovým rámom.

ID Rám koncový

ID Rám 100

ID Rám 133

ID Diagonála

ID Rám koncový

ID Pätka so závitom 38/52

Trapézový závit

Trapézový závit

Komponenty iD 15 Komponenty iD 15
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ID Rám koncový
Slúži na horizontálne vystuženie veže. 
V zásade sa montuje na konci hlavy a päty.
Konštrukčná výška na konci hlavy je 90 mm,
konštrukčná výška na konci päty je 160 mm.

ID 15 podlážka
Podlážka ID 15 sa namontuje na dva oproti
sebe stojace rámy a ako montážna pomôcka  
podporuje bezpečnú montáž a bezpečné
zostavenie veží ID 15. 
Podlážka ID 15 je vybavená poistkami proti 
nadvihnutiu a môže sa zabudovať ako do sto-
jacich veží, tak aj do veží na ležato.

Diagonálna priečka ID 15
Aby sa dostalo bezpečne k ďalšej podlážke
ID 15 sa diagonálna priečka ID 15 vloží do
veže ID 15 ako stúpavá priečka. 
Priečka sa zakliní medzi rámovú diagonálu 
a vertikálnu tyč a pomocou klinu sa umiestni 
na vertikálnej tyči.

Konzola H 20
Pomocou konzol H 20, nosníkov H 20,
príp. R 24 a vhodných dosiek (5 x 280 mm) 
sa môže vo vrchnej oblasti veže vytvoriť 
pracovná plošina k obsluhe debnenia stropu
medzi vežami ID 15.
Uťahovací moment spojení je 50 Nm.

ID Vyrovnávací rám 33
Používa sa na výškové prispôsobenie veže pri
viacerých po sebe nasledujúcich použitiach.
Pomáha ušetriť kompletnú novú montáž veže.
Konštrukčná výška 335 mm.

ID Šikmá diagonála
Používa sa na vystuženie ID vyrovnávacieho
rámu 33.

T118163

T603506

T603337

T603844

T077670

T077680

15,80

2,86

1,53

4,67

8,80

1,95

Nasledujúce komponenty rozširujú
konštrukčné možnosti použitia.

ID Spojka rámov 27
Používa sa k pripojeniu dodatočných rámových
dosiek vo vežiach ID 15 s odstupom tyčí 270 mm.
Tento spájací prvok umožňuje zoradenie rámov
ID 15 v úzkych priestoroch na prispôsobenie,
ako aj na zosilnenie veží ID 15 pri obzvlášť
vysokých koncentrovaných záťažiach.

ID Hlavica a pätka, pevná
Používa sa na veže, pri ktorých sa nevyžaduje
pohyblivosť na hlave a päte, resp. nohe.
Konštrukčná výška 27 mm.

ID Transportné istenie
Zabraňuje vypadnutiu hlavice a pätky
pevnej pri premiestňovaní žeriavom.

Lešenárska rúrka 48,3 x 50
Lešenárska rúrka 48,3 x 100
Lešenárska rúrka 48,3 x 150
Lešenárska rúrka 48,3 x 200
Lešenárska rúrka 48,3 x 250
Lešenárska rúrka 48,3 x 300
Lešenárska rúrka 48,3 x 350
Lešenárska rúrka 48,3 x 400
Lešenárska rúrka 48,3 x 450
Lešenárska rúrka 48,3 x 500
Lešenárska rúrka 48,3 x 600

Pevná spojka 48/48 kľúč 22
Pevná spojka 19 48/48 kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

Otočná spojka 48/48 kľúč 22
Otočná spojka 19 48/48 kľúč 19
Prípustné zaťaženie 6 kN (Trieda A).
Uťahovací moment 50 Nm.

T121915

T062935

T078652

T169001
T169012
T169023
T169034
T169045
T169056
T169067
T169089
T169088
T169090
T169115

T002514
T801135

T002525
T801146

2,16

2,72

0,05

1,90
3,81
5,72
7,62
9,53
11,43
13,34
15,24
17,15
19,05
22,86

1,18
1,20

1,37
1,40

Lešenárska rúrka 48,3 x 3,2 mm

Označenie Hmotnosť kg/ks Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty iD 15 Komponenty iD 15

Číslo tovaru
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ALU-TOP new sa vyznačuje jednoduchou manipuláciou, integrovanými

konektormi a intuitívnou montážou, ktorá zabezpečuje rýchlu samovyrov-

návaciu stavbu a jednoduchú demontáž.

Požadovaná výška sa dosiahne kombináciou prvkov ALU-TOP new, ktoré

sú dostupné v šiestich dĺžkach. Presné nastavenie sa dosiahne pomocou

hlavíc a pätiek. Rámy sú dostupné v šiestich šírkach s bezproblémovým

prispôsobením sa podmienkam na stavbe.

Na rámoch sú integrované konektory na pripojenie pochôdzkových

konzol, koliesok a zábradlí. To znižuje možnosť straty alebo poškodenia.

ALU-TOP new je možné kombinovať so systémami TOPEC alebo TOP-

MAX pre debnenie stropov.

ALU-TOP new
inovatívny modulový 
podperný systém

www.tebau.sk

3.3 Alu-TOP new - podperný systém

ALU -TOP new je inovatívny modulový podperný systém
so širokým využitím - na samostatné použitie alebo
v podperných vežiach. Systém ALU-TOP new má vysokú
nosnosť (až 400 kN na jednu vežu) a nízku hmotnosť.

NOVINKA
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Podperný systém MODEX

Podpery MODEX sú vhodné pre stropné debnenie TOPMAX ako aj pre

klasické stropné debnenie. Individuálne moduly umožňujú čo najlepšie

podoprenie pre akékoľvek stropné debnenie. Všetky možnosti použitia

sú overené na základe charakteristických výpočtov.

Podperná veža MODEX

Pri MODEX vysoko únosných podperách sú stojky spojené 25 cm

spojkami a tvoria veľmi pevný celok, ktorý netreba presúvať pomocou

žeriavu. Obidva konce sú osadené pätkami, ktoré môžu byť vysunuté

o 30 cm. Prípustné zaťaženie jednej podpery závisí od výšky. Jednotlivé

podpery môžu byť zoradené do jedného radu, alebo môžu tvoriť veže. 

MODEX
vysokoúnosný modulový 
podperný systém

www.tebau.sk

3.4 Modex - podperný systém

Systém MODEX je vhodný pre zhotovenie vysoko únos-
ných podperných veží. Základné prvky sú doplnené
nastaviteľnými pätkami a hlavicami pre vyrovnanie prí-
padných nerovností. Po zmontovaní sa môže celá
konštrukcia presúvať pomocou žeriavu. Jednotlivé veže
sú prepojené spojkami a diagonálami.
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MODEX

Podperná konštrukcia zo systému MODEX 
pre klasické stropné debnenie

Podperná veža MODEX

a = vzdialenosť spojok

a = 0,5 m okrem vetra

a = 1,0 m vrátane vetra (q = 0,8 kN/m2)

a = 1,0 m okrem vetra

a = 0,5 m vrátane vetra (q = 0,8 kN/m2)

Prípustné zaťaženia podpier MODEX v závislosti od vzdialenosti spojok
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4. Mostné systémy

4.1  INFRA-KIT NOVINKA
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4.1 iNFRA-KiT

Modulárny systém INFRA-KIT je navrhnutý pre zjednodušenie navrhova-

nia a urýchlenie výstavby mostov a tunelov. Systém INFRA-KIT je založe-

ný na vysokozáťažových rámových podperách (až do 210 kN na jednu

podperu) a hlavných nosníkoch so širokým rozsahom použitia.

Nízky počet štandardizovaných komponentov systému INFRA-KIT,

vrátane konzol, podpier a oporných konektorov uľahčujú riešenia šité

na mieru bez drahých špeciálne vybudovaných častí.

INFRA-KIT v kocke:

• hospodárna výstavba infraštruktúry z prefabrikovaných dielcov,

• rýchla a jednoduchá montáž,

• automatické zarovnávanie hlavných nosníkov ako aj bezpečné 

rozloženie priečneho zaťaženia vďaka integrovaným šmykovým 

tŕňom na koncoch nosníka,

• vysoká nosnosť vďaka optimalizácii systému,

• maximálna bezpečnosť práce s použitím štandardizovaných

pochôdzkových konzol a systému PROTECTO alebo EXTRAGUARD 

ako ochrany proti pádu.

INFRA-KIT 
systém na stavbu mostov

Systém INFRA-KIT má široké využitie pri stavbe mostov
a tunelov, vrátane dočasných mostov a rekonštrukcií.
Dokonca aj veľké rozpätia a vysoké konštrukcie môžu byť
vytvorené použitím štandardných komponentov systému
INFRA-KIT, ktoré sú v súlade s európskymi bezpečnost-
nými predpismi.

NOVINKA
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5. Šplhacie systémy

5.1  SCF – samošplhacie debnenie
5.2  SC 240 – šplhacie plošiny
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Systém SCF poskytuje účinné riešenie

S debnením SCF je oddebnenie, presun a vztýčenie debnenia sú súčas-

ťou automatizovaného pracovného procesu. Pomer počtu konzol ku

debnenému povrchu je presne prispôsobený geometrii stavby. Systém

SCF je modulový, to znamená, že všetky debniace a podporné

komponenty sú navrhnuté ako kompletné, samopodporné funkčné

jednotky – optimálne prispôsobené špecifickým podmienkam na stavbe.

Systém SCF je možné kombinovať s akýmkoľvek moderným nosníkovým

a rámovým debnením.

Bezpečný a viacúčelový systém SCF

Samošplhacie debnenie SCF spĺňa všetky bezpečnostné podmienky

európskych a amerických noriem. Debnenie sa dá odsúvať až do 0,9 m,

takže medzi debnenie a budovu je možné vsunúť bežné náradie,

napríklad pre upevnenie tyče.

Samošplhacie debnenie SCF vyžaduje minimálnu námahu

Debnenie SCF dokáže vydržať a rozložiť všetky sily až do maximálneho

vertikálneho zaťaženia 150 kN na konzolu. Pri maximálnej vplyvovej šírke

8,5 m na konzolu je možné použiť debnenia až 5,5 m vysoké a 17 m širo-

ké. To sú vlastnosti, ktoré znamenajú minimálny konzolový vstup na stenu

a cyklus, menej materiálu na nosné body a menej pracovných krokov.

SCF
debnenie so vstavaným 
hydraulickým systémom 

www.tebau.sk

5.1 SCF - samošplhacie debnenie

SCF je debniaci systém, ktorý krok po kroku stúpa
s budovou pomocou vstavaného hydraulického zariade-
nia namiesto žeriavu – plynule, rýchlo a bez vibrácií. Všet-
ky plošiny zostávajú vodorovné, keďže hydraulika SCF
pracuje s výškovou toleranciou maximálne 1% valcového
zdvihu – dokonca aj keď obsluhuje 16 konzol súčasne.
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Systém SC 240 je použiteľný až do výšky 100 m

Systém SC 240 je navrhnuté pre debniace výšky do 5,4 m so vzdialenos-

ťou medzi konzolami 2,5 m a sklonom steny ± 30°. Môže sa používať

vo výškach až do 100 m, dokonca plne uzavreté.

Využite službu predzmontovania systému SC 240

V prípade záujmu zabezpečíme predzmontovanie hlavných a visutých

plošín na základe špecifikácie zákazníka. Takto ušetríte nielen veľa práce,

ale aj dopravného priestoru, priestoru na zmontovanie a provizórneho

uskladnenia na stavbe.

SC 240
závesný a šplhací systém

www.tebau.sk

5.2   SC 240 - šplhacie plošiny

SC 240 je modulový šplhací lešenársky systém vhodný
pre rôzne stavebné situácie. Dá sa použiť ako závesné
ako aj šplhacie debnenie, ktoré znesie jednoplošné tlaky
betónu alebo betónové zaťaženie. Doplnkové diely,
ako sú umiestňovacie plošiny a prívesné plošiny, sú
v obidvoch verziách identické.
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1. Nastavovací nosník

U 120 debniaci nosník 370
U 120 debniaci nosník 270
Vzpera
Vyrovnávacia prípojka

2. Šplhacia konzola
Nosník pracovnej podlahy
Pohyblivý nosník CSL
Odnimáteľný nastavovací prvok
Stĺpik zábradlia
Zvislý nosník
Diagonála
Protiveterné zabezpečenie

3. Kotvenie konzoly
Montážna doska 12/12/1,5
Šesťhranná matica 15/50
Kotevná tyč 15
Kotevný kónus M27 / D&W 15
Montážna skrutka M27 x 90 Z
Ložisko konzoly 27
Pribíjateľný disk 27

4. Vlečná plošina
Nadstavba zvislého nosníka
Nosný profil
Nadstavba nosného profilu
Vlečná plošina
Prechodová doska
Prípojka
Prídavný držiak
Kombi stĺpik
Držiak okopovej dosky
Viacúčelový držiak

Lešenárska rúrka 48,3 x 50
Lešenárska rúrka 48,3 x 100
Lešenárska rúrka 48,3 x 150
Lešenárska rúrka 48,3 x 200
Lešenárska rúrka 48,3 x 250
Lešenárska rúrka 48,3 x 300
Lešenárska rúrka 48,3 x 350
Lešenárska rúrka 48,3 x 400
Lešenárska rúrka 48,3 x 450
Lešenárska rúrka 48,3 x 500
Pevná spojka 48/48
Otočná spojka 48/48
Polospojka 48
Držiak dreveného nosníka
Sada skrutiek

T600 368
T600 548
T600 295
T600 344

T600 378
T600 327
T300 365
T600 311
T600 320
T600 304
T600 390

T600 530
T164 535
T164 811
T600 494
T600 484
T600 386
T600 531

T600 313
T600 309
T600 310
T600 306
T600 672
T600 678
T600 677
T571 833
T571 947
T580 798

T169 001
T169 012
T169 023
T169 034
T169 045
T169 056
T169 067
T169 078
T169 089
T169 090
T002 514
T002 525
T002 488
T568 048
T600 563

106,20
78,90
27,40
8,90

98,40
29,20
19,80
15,00
34,90
27,70
8,00

1,60
0,20
1,40
1,30
0,80
0,90
0,20

60,90
14,90
22,20
27,00
43,30
11,70
9,30
3,50
0,40
6,00

1,90
3,80
5,70
7,60
9,50
11,40
13,30
15,20
17,20
19,10
1,20
1,40
0,90
0,80
0,50

Označenie Číslo tovaru Hmotnosť kg/ks

Komponenty SC 240 Komponenty SC 240

Výška nad zemou H (m) Tlak q 
(kN/m2)

Koef.
cw

Zaťaženie vetrom počas prevádzky 
(v závislosti od pracovnej výšky) 0,25 1,3

Plné zaťaženie vetrom do 100 m 1,1 1,3

Plné zaťaženie vetrom nad 100 m 1,3 1,3

Zaťaženie vetrom

Pri návrhu je potrebné brať do úvahy ako hrubé hodnoty nasledovné
zaťaženia

Stenové debnenie s príslušenstvom 60 kg/m2

Šplhacia konzola, kompletná (2) 233 kg/ konzola

Nastavovací nosník (1) 143 kg/ konzola

Vlečná plošina, kompletná (4) 125 kg/konzola

Doplnkové časti a kotvenie 90 kg/konzola 

Podlahy a zábradlia (pochôdzkové konzoly) 49 kg/záber

Podlahy a zábradlia (hlavná konzola) 84 kg/záber

Podlahy a zábradlia (vlečná plošina) 77 kg/záber

Prevádzkové zaťaženieDovolené zaťažovacie šírky „b“ na konzolu CS 240

Dovolené zaťažovacie šírky „b“ na konzolu CS 240 v závislosti od výšky debnenia

Určenie tiaže samošplhacieho lešenia s odoberateľným debnením
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6. Bezpečnostné systémy

6.1  PROTECTO - ochrana pred pádom
6.2  FALKO - sklopné plošiny NOVINKA
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Úplná ochrana pred pádom so systémom PROTECTO

Bezpečnostný systém PROTECTO má všetko potrebné pre vytvorenie

optimálnych pracovných podmienok a minimalizáciu rizika pádu

pri stavbe budovy. Systém PROTECTO pozostáva iba z niekoľkých

komponentov určených na ťažkú prevádzku, jednoducho sa s ním mani-

puluje, dá sa rýchlo zložiť a rozobrať a preto je výnimočne rentabilný.

Bezpečnostný systém PROTECTO je pravé riešenie 

pre každú situáciu

Hlavnými komponentmi tohto systému sú držiaky stĺpikov, stĺpiky

a ochranné dosky a mreže tvoriace zábradlie. Najčastejšie používaným

držiakom je závitová báza. Je priskrutkovaná priamo do betónových

panelov alebo debniacich panelov. K dispozícii sú aj špeciálne držiaky

pre schody a priečelia vo forme upínačov na parapety, okraje panelov

a ďalšie časti z betónu, dreva alebo ocele. Tak, aby bolo možné splniť

každú bezpečnostnú úlohu rýchlo a spoľahlivo.

PROTECTO
bezpečnostný systém
na ochranu pred pádom
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6.1 PROTECTO

Pri ochrane pred pádom na stavbách nemôžete robiť
žiadne kompromisy. So systémom PROTECTO nič
neriskujete, pretože je to ochranný systém, stelesňujúci
desaťročia skúseností a odbornosť jedného z najrenomo-
vanejších dodávateľov debnení a lešení. Bezpečnostný
systém PROTECTO spĺňa extrémne náročné bezpečnost-
né normy vrátane EN 13374. Systém PROTECTO bol dô-
kladne testovaný v experimentálnych dielňach a úspešne
preskúšaný nezávislými inštitúciami.
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6.2 FAlKO - sklopné plošiny

Drevené dosky by mali byť medzi dvomi základnými jednotkami systému

FALKO. Tým sa ušetrí na kotvení a vytvorí sa bezpečná plošina pozdĺž

akejkoľvek fasády. Rohová plošina, ktorú je rovnako jednoduché postaviť

ako základnú plošinu, vytvára bezpečnú kontinuálnu plošinu okolo celej

fasády.

Ak je to potrebné, prvky ochranného zábradlia systému FALKO môžu byť

namontované dve nad seba. Po skončení práce sa lešenie FALKO zloží

na výšku len 24 cm, čím sa šetrí miesto.

FALKO
sklopné konzolové lešenie

Systém FALKO je sklopné konzolové lešenie, ktoré je na
stavbu dodávané v zloženom stave. Je potrebné len
namontovať ochranné zábradlie a diagonály a potom
zdvihnúť celú jednotku žeriavom do požadovanej polohy.
Systém FALKO je dodávaný aj s prvkami na rektifikáciu
drevených dosiek a s rohovými plošinami.

NOVINKA
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Administratívne centrum
Moldavská, Košice

Superfly Tatralandia,
Liptovský Mikuláš

Lakeside Park,
Bratislava

EON
Malženice

Rezidenčná budova 
IPP Living, Bratislava

Obytný súbor Arcos
Lamač, Bratislava

Administratívna budova
Röntgenova, Bratislava

Riadiaca veža, 
Letisko, Bratislava

Bytový komplex Olive
Kramáre, Bratislava

Dom odborov,
Žilina



Katalógy výrobkov

Návody na zhotovenie a používanie

Materiály poskytujeme na požiadanie
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