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.

Siła w konstruowaniu
szalunków okrągłych.
Wszystko przemyślane.
Długoletnie doświadczenie RSB w
dziedzinie szalunków okrągłych
wykorzystywane jest w szalowaniu
segmentowym RSB. Koncepcja ta
jest przy tym ukierunkowana na
kotwienie i szybkie cykle realizacji.
Elementy
podstawowe
o
standardowych wymiarach 3 m x
1,5 m są szybko i w łatwy sposób
składane w kierunku poziomym i
pionowym
tworząc
stabilne
obiekty wielkogabarytowe. Montaż
wstępnie
zaokrąglonych
elementów odbywa się za pomocą
odpornych na wibracje połączeń
śrubowych. W kierunku pionowym
szyny kierunkowe ze sztywnymi
połączeniami
kołnierzowymi
zwiększają stabilność systemu bez
dodatkowych podpór.

Pełna usługa, całkowity
sukces.
Zalety:
Łatwe, szybkie, dokładne nakładanie ścianek o
dowolnej wysokości
Możliwość odłączania w poziomie i pionie
Większa stabilność pionowa dzięki szynom
kierunkowym
Możliwość dowolnego łączenia
Regulacja bezstopniowa.
Różne zakrzywienia obiektów budowlanych wymagają
takich elementów szalunkowych, które dają się łatwo
dopasowywać. Masywna rama stalowa umożliwia
bezstopniową regulację za pomocą kołnierzy. Pokrycie
szalunku jest połączone z ramą nośną w sposób
umożliwiający łatwe odłączenie. Dzięki zamocowaniu
stabilnej powłoki szalunku na ramie za pomocą otworu
podłużnego zapewnione jest uzyskanie ciągłego
zakrzywienia powierzchni. Powłoka szalunku pokrywa
poszczególne elementy. Generalnie szalunek
dostarczany jest na plac budowy w stanie już
zaokrąglonym. Oczywiście możliwe jest również łatwe i
szybkie przestawianie na placu budowy. System
szalunkowy zaokrąglany jest takimi elementami jak
skosy i osadzenia.

Pasuje jak ulał.
Dokładne złożenie elementów szalunku bez dodatkowej
regulacji umozliwia system pozycjonowania „KLACK".
System ten poprawia także dokładność dostawienia
elementów na stykach.

Zalety:
Najwyższa dokładność wymiarów
styków elementów
Brak konieczności dodatkowej
regulacji
Jeszcze krótszy czas realizacji
Możliwość wyboru pokrycia szalunku.
Na standardową płytę szalunkową można nakładać
wszelkie warianty pokryć szalunkowych (np. chłonne, o
strukturze drewna, pokryte żywicą fenolową itd.).

Kompletny system.
włącznie z konsolami do betonowania,
roboczymi, wspornikami skośnymi

pomostami

Praktyczne i wszechstronne.
Na końcu liczy się tylko sukces. A
ten zależy, jak wiadomo, od wielu
czynników: czasu, jakości, ceny,
współpracy. W firmie RSB mogą
Państwo liczyć na wszystko i na
wszystkich. Dzięki długoletniemu
doświadczeniu wszystkie systemy
szalunkowe są zaprojektowane w
sposób
praktyczny.
Wszechstronność szalunku i nasz
serwis dadzą Państwu poczucie
pewności,
że
skonstruowany
obiekt
idealnie
odpowiada
Państwa
wymaganiom.
Nasz
serwis obejmuje całość prac
szalunkowych w cenie gotowej
usługi.

