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 Górniczy styl budowy.
budowy tuneli.

Otwarty typ
konstrukcji.

Szalunki kalotowe i
specjalne.

Szalunki szybowe.

Akcesoria i usługi.

Pełna oferta.
RSB jest cenioną na arenie
międzynarodowej firmą w
zakresie budowy szalunków
tunelowych. Jako świadomy
jakości i innowacyjny
oferent systemowy firma
RSB obsługuje całość
zagadnień związanych z
budową tuneli: technologia
szalowania, koncepcja i
projektowanie, produkcja,
montaż/demontaż, obsługa
projektu na miejscu
montażu, jak również
dodatkowe usługi jak
systemy kotwienia, pomoc
przy prowadzeniu prac
betoniarskich i systemy
wibracji. RSB dba o każdy
detal nie zapominając
jednak o całości. Tym
samym RSB w istotny
sposób przyczynia się do
płynnego przebiegu prac na
placu budowy. A to dlatego,
że wszystko jest idealnie ze
sobą zgrane i wszystkim
zajmuje się jeden partner.

Łatwa obsługa.
W projektach budowlanych,
które mogą być
realizowane w otwartym
typie konstrukcji, idealny
jest tzw. „lekki" szalunek
tunelowy w przekroju
sferycznym lub
prostokątnym firmy RSB.
Właściwości:

Wszechstronne
zastosowanie.
Oferta usług RSB jest
nadzwyczaj wszechstronna,
bowiem niemal dla każdego
rodzaju zastosowania
istnieje najlepszy
indywidualny system
szalunkowy:

Maksymalne
bezpieczeństwo.
Jeżeli chodzi o wszelkiego
rodzaju szyby, RSB jest
partnerem w zakresie
bezpiecznych i
niezawodnych systemów
szalunkowych. Dla
obiektów wentylowanych
lub ratowniczych RSB
oferuje najlepsze
indywidualne systemy:

Pełny serwis z
prawdziwego zdarzenia.
Dodatkowo do systemów
szalunkowych RSB oferuje
swym partnerom pełną
gamę akcesoriów
technicznych i celowych
usług:

Absolutnie niezawodny.
Do budowy tuneli
drogowych, kolejowych,
ratunkowych i łączących
oraz przecznic RSB oferuje
optymalną technologię
szalowania. Oferta sięga od
szalunku pełnego przez
szalunek do sklepień i ścian
bocznych po szalunek
kalotowy. Właściwości:
Konstrukcja w pełni
samonośna
Hydrauliczna
Niewielki czas potrzebny
na przestawienie
Symetryczne wykonanie
podłużne
Duża szybkość
betonowania
Stabilność kształtu
Pełna usługa RSB obejmuje
projektowanie, produkcję,
budowę i przekazanie
obiektu gotowego do
eksploatacji.

Niewielka liczba
punktów kotwienia
Możliwość łatwego
przemieszczania
Łatwa obsługa
System w pełni
hydrauliczny
Napędy zgodnie z
wymaganiami
Projektowanie, produkcja,
budowa i przekazanie
obiektu w stanie gotowym
do eksploatacji: to właśnie
pełna usługa RSB.

Szalunek dla wnęki i
szalunek przecznicy
Szalunek podziemny i
międzystropowy
Szalunek
cokołu/odsadzki
Rozszerzenia
Szalunek kielicha i
szalunek sztolni
Rozgałęzienia, mijanki
Budowle pośrednie

Jednostronny
Dwustronny
Wolny od kotwień
Z wbudowanym
pomostem kroczącym do
szybów pionowych
RSB jest niezawodnym
partnerem od momentu
projektowania do samego
montażu/demontażu.

Urządzenie do
betonowania / elementy
wspomagające prace
betoniarskie
Systemy wibracyjne
Rusztowania i wózki do
prowadzenia prac
zbrojarskich
Specjalne rozwiązania
szalunkowe
Systemy kotwienia
Koordynacja na miejscu
przez kierownika
montażu RSB
Statyka
Indywidualne
projektowanie i prace
koncepcyjne

