RSB-ROUNDTECH

Przedsiębiorstwo
specjalistów.

Technologia deskowań
Partner NOE-PL

Innowacyjni w całej rozciągłości.
Od założenia firmy w 1978 roku w
RSB wszystko obraca się wokół
postępowych rozwiązań
szalunkowych przeznaczonych do
wznoszenia budowli okrągłych. W
tej dziedzinie jesteśmy wiodącą
firmą na świecie. Zadowoleni
klienci na całym świecie doceniają
produkty i usługi made by RSB.
Ufają pracy specjalistów.

ul. Jeziorki 84 • 02-863 Warszawa Polska

Pełna oferta RSB:
projektowanie, engineering,
produkcja, kierownictwo
projektu, wykonanie szalunku i
montaż - wszystko z jednej ręki.
Dodatkowo doświadczeni
specjaliści RSB gwarantują
zawsze sprawne prowadzenie
prac na budowie.

Specjalista w zakresie szalunków do
zbiorników wielkogabarytowych

Innowacyjne szalunki do zbiorników
wielkogabarytowych

Wszechstronność, niezawodność,
funkcjonalność

Pełen serwis dla wymagających klientów.

Nowoczesna technologia RSB.

Pierwszorzędne właściwości produktów.

W zakresie szalunków
specjalnych do
zbiorników
wielkogabarytowych
chodzi w szczególności o
bezpieczeństwo, jakość,
niezawodność i szybkość
prowadzenia prac. Dla
tych wymagających
rozwiązań
konstrukcyjnych RSB
oferuje nowo
opracowaną technologię
szalowania na
najwyższym poziomie.

Ponadto oferent
systemowy RSB,oprócz
samej technologii
szalowania ma w swej
ofercie szereg innych
usług, na które składają
się prace koncepcyjne,
projektowanie,
obliczenia statyczne,
montaż/demontaż,
koordynacja projektu
oraz inne indywidualne
usługi serwisowe.

Dotychczas betonowe
zbiorniki
wielkogabarytowe były
wykonywane za pomocą
konwencjonalnych
szalunków kroczących.
Nowo opracowany przez
RSB szalunek specjalny
o lekkiej konstrukcji
pracuje przy ustawianiu
i zdejmowaniu szalunku
w sposób
półautomatyczny za
pomocą bezstopniowej
przekładni
przesuwającej.

Opracowany przez RSB
szalunek do wznoszenia
zbiorników
wielkogabarytowych
stanowi innowacyjny
system uwzględniający
nową wiedzę, a przy
tym bazujący na
ogromnym
doświadczeniu firmy
RSB w zakresie
technologii szalowania.

Lekka konstrukcja dla skrócenia
czasów realizacji, mniejsze potrzeby
wobec nośności dźwigów
Krótsze czasy zbrojenia dzięki
większej platformie roboczej
Stabilna platforma robocza służy jako
innowacyjne usztywnienie i zapewnia
dokładność wymiarów.
Elektryczny system "pull-back" do
montażu i zdejmowania
poszczególnych elementów szalunku
- dzięki temu skraca się czas
wykonania szalunku
Możliwość wyboru dowolnej
okładziny szalunkowej

Dzięki efektywnej realizacji szalunku zewnętrznego i
wewnętrznego uzyskuje się dużą szybkość taktu pracy.
Równocześnie zapewniona jest wygodna i bezpieczna przestrzeń
robocza do prowadzenia robót szalunkowych, zbrojarskich i
betoniarskich.
Bezproblemowe prowadzenia prac
za pomocą dźwigu dzięki lekkiej
konstrukcji

Szalunek do zbiorników wielkogabarytowych
w zastosowaniu

Wyższa jakość i niższe nakłady pracy
Zalety szalunku do zbiorników
wielkogabarytowych RSB.
Platforma robocza zapewnia możliwość
dopasowania na każdym etapie prac
montażowych lub betoniarskich
Nowe ukształtowanie sporników
zwiększa przestrzeń roboczą o ponad
50%
Lekka konstrukcja, możliwość
rozebrania i wygodnego transportu
Łatwa w obsłudze
Krótkie etapy wznoszenia szalunku i
możliwość dopasowania wysokości
odcinków
Koncepcja bezpieczeństwa RSB
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
w każdym stanie montażu
Lekkie rusztowanie nadążne z
możliwością regulacji na wysokości
szalunku

zdj. 1:

Bezpieczna praca przy regulacji na
praktycznym rusztowaniu nadążnym

zdj. 2:

Standardowe pręty kotwiące
ustalane są przez formującą szynę

zdj. 3:

Włączanie i wyłączanie poprzez
naciśnięcie klawisza"

zdj. 4:

Przemyślane szczegóły są postawą
ogólnej koncepcji

