Partner NOE-PL

Przedsiębiorstwo
specjalistów.
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
budowania wież
fermentacyjnych.

Specjalista w zakresie
budowy okrągłych
zbiorników.

Specjalista w zakresie
budowania wież ciśnień.

Specjalista w zakresie
szalunków specjalnych.

Specjalista w zakresie
budowy wież.

Specjalista w zakresie
budowy tuneli.

Pierwszorzędne wykonanie.
RSB specjalizuje się w
konstruowaniu okrągłych
szalunków dla potrzeb
indywidualnych projektów
budowlanych wież
fermentacyjnych, zbiorników
fermentacyjnych i reaktorów
biogazu. W zakresie
standardowych wież
fermentacyjnych RSB oferuje
bezkotwowe systemy
szalunkowe do budowy
konstrukcji lejowatych,
cylindrycznych i stożkowych.
Partnerzy naszej firmy,
będącej wiodącym na świecie
przedsiębiorstwem w zakresie
wież fermentacyjnych w
kształcie jaja, czerpią korzyści
dzięki wielu zaletom wysokiej
jakości systemów
szalunkowych: na przykład
dzięki dużym etapom prac
betoniarskich - large panels co podnosi opłacalność i
jakość.

Precyzja i bezpieczeństwo.
Szalunki kroczące RSB z
drewna i stali zapewniają
optymalną dokładność
wymiarów, jakość powierzchni
i możliwość obróbki budowli o
średnicy rzędu 3-30 m i o
dowolnej wysokości - przy tym
system wznoszenia szalunku
nie wymagający dźwigu
gwarantuje zawsze najwyższe
bezpieczeństwo. Rozwiązania
RSB z bezkotwowymi
systemami stosowane są
również przy budowie
zbiorników opuszczanych,
silosów i szybów. Szalunki
segmentowe RSB są solidne,
łatwe w montażu i zapewniają
w każdym czasie optymalną
jakość powierzchni betonu.

Najwyższa jakość
Konstrukcje wież ciśnień
stawiają najwyższe
wymagania wobec technologii
szalowania. RSB jest
renomowanym i
doświadczonym specjalistą w
tym zakresie. Najważniejsze
zalety szalunków RSB: łatwy i
szybki montaż/demontaż,
szalowanie bez kotwienia
orasz samonośny szalunek
kielichowy i wbudowany
szalunek kopułowy.

Indywidualne rozwiązania.
Wszędzie tam, gdzie chodzi o
szalunki specyficzne dla
danego klienta, RSB jest
pożądanym i kompetentnym
partnerem. Wiele obiektów
budowlanych jak kopuły,
zbiorniki kuliste, beczkowe,
budowle wlotowe etc. jest
nierzadko z przyczyn
technologicznych trudne do
wykonania. W tym zakresie
klienci z całego świata mogą
zdać się na wiedzę i
doświadczenie firmy RSB
zgromadzone przy realizacji
licznych pomyślnie
zakończonych projektów.
Również tego rodzaju
rotacyjnie symetryczne
budowle są bowiem dzięki
zaawansowanej technologii
RSB szalowane precyzyjnie,
szybko i w sposób opłacalny.

Znakomita technologia.
W sprawach budowy wież
firma RSB jest liderem na
rynku. Technicznie dojrzałe
systemy szalowania pozwalają
spełnić najwyższe wymagania
względem statyki. W ofercie
są szalunki do wież elektrowni
wiatrowych włącznie z usługą
wykonania rusztowania
roboczego i
zabezpieczającego, jak
również szalunki do wież
radiowych. Tutaj zalety
doświadczenia RSB są
wyraźnie widoczne: łatwy i
szybki montaż/demontaż,
bezkotwowe betonowanie,
wbudowane zbrojenie,
optymalizacja czasu budowy
dzięki cyklom dziennym oraz
realizacja prac w oparciu o
system pozycjonowania
"Kletterleiste".

Pełna oferta.
Niezależnie od tego, czy
chodzi o szalunki tunelowe do
konstrukcji górniczych czy też
otwartych, firma RSB jest w
zakresie budowy tuneli
świadomym jakości oferentem
systemowym. Cała
technologia szalunkowa, prace
koncepcyjne, projektowanie i
dostawa, montaż/demontaż,
opieka kierownika
montażowego RSB, jak
również usługi dodatkowe
związane z systemami
kotwienia, pomocy przy
betonowaniu i systemami
wibracyjnymi - wszystkie te
elementy są do siebie idealnie
dopasowane i wszystkie
pochodzą też od jednego
partnera: RSB.

