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Strop gęstożebrowy Teriva, to mo-
nolityczno-prefabrykowany żelbetowy
strop belkowo-pustakowy. Strop ten
składa się z kratownicowych belek stro-
powych, pustaków betonowo-keramzy-
towych i betonu układanego na budowie
klasy wytrzymałości na ściskanie nie
niższej niż C 20/25 odpowiadającego
wymaganiom normy PN-EN–206–1.

Zaletą stropu TERIVA jest:
● możliwość ręcznego montażu;
● szybkość i łatwość wykonania;
● dobre parametry akustyczne i ter-

miczne;
● niskie koszty wykonania stropu.
Teriva 4,0/1/KJ, to strop przeznaczo-

ny dla budownictwa mieszkaniowego
o maksymalnej rozpiętości do 7,20 m,
Teriva 6,0/KJ – strop przeznaczony dla
budownictwa ogólnego o maksymalnej
rozpiętości do 7,8 m, a Teriva 8,0/KJ
– strop przeznaczony dla budownictwa
ogólnego o maksymalnej rozpiętości
do 7,2 m.

Płyty stropowe kanałowe SPB-2002
– przeznaczone są przede wszystkim
do stosowania w stropach o obciąże-
niu charakterystycznym ponad ciężar
własny odpowiednio: 4,50; 6,00; 7,50;
10,0 kN/m2.

Zalety stosowania płyt kanałowych:
● niska cena 1 m2 stropu;
● szybki montaż;
● małe zużycie stali;
● możliwość przekrywania stropów

o rozpiętości do 7,20 m;
● możliwość opierania stropów na

ścianach betonowych o grubości 15 cm;
● możliwość realizacji robót w okre-

sie zimowym;
● dobra izolacyjność akustyczna;
● dobra odporność stropu na korozję

bez dodatkowych zabezpieczeń;
● osiągnięcie odporności ogniowej

wymagane w budownictwie ogólnym bez
dodatkowych warstw zabezpieczających;

● produkcja z surowców naturalnych
(cement, żwir, piasek, woda).

Balkony prefabrykowane stanowią
jeden z elementów konstrukcyjnych bu-
dynku. Narażone są na intensywne dzia-
łanie czynników atmosferycznych, dlate-
go muszą być wykonywane starannie oraz
przy użyciu dobrej jakości materiałów.

Produkowane w naszym Zakładzie
balkony prefabrykowane, wykonywane
z zastosowaniem łączników termoizola-
cyjnych, zapewniają odpowiednią izola-
cję we wnętrzach pomieszczeń, ponie-
waż w okolicy balkonu nie występują
mostki cieplne.

Nasze balkony wyróżnia łatwy i szyb-
ki montaż. Zastosowanie tych prefabry-
katów pozwala na ograniczenie prac
zbrojarskich i szalunkowych na budowie.
Specjalne łączniki termoizolacyjne ogra-
niczają powstawanie mostków cieplnych
w balkonach, a więc zapobiegają m.in.
późniejszemu powstawaniu grzybów
i pleśni. Mogą być montowane bez
względu na zmienne warunki atmosfe-
ryczne, na które są bardzo odporne.

Prefabrykowane elementy
stropów i balkonów
– szybki montaż
i solidna technologia

Solbet Kolbuszowa S.A. jest firmą, która postawiła na dywersyfikację rynków zbytu, a co za tym idzie rozwija pro-
dukcję w różnych kierunkach. Jednym z najważniejszych jest produkcja elementów stropowych takich jak Stropy Gę-
stożebrowe Teriva i Płyty kanałowe typu SPB 2002. Wyroby te mają od wielu lat ugruntowaną pozycję i renomę wśród
naszych kontrahentów. Odpowiadając na potrzeby rynku, kontynuujemy rozwój tego segmentu produkcji, co skutkuje
wprowadzeniem do obrotu nowego asortymentu, a mianowicie prefabrykowanych balkonów, które w szybkim tem-
pie zdobywają popularność i nowych odbiorców.

SOLBET KOLBUSZOWA S.A.
36-100 KOLBUSZOWA, ul. Kolejowa 10
e-mail: sekretariat@solbet-kolbuszowa.pl
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl

INFOLINIA 800 13 50 23
www.solbet-kolbuszowa.com.pl
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