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Stropné systémy

Stropný systém PRESTROP, novinka od firmy PRESCOT s.r.o.
Nová generácia montovaných betónových stropov pre bytové stavby, rodinné domy, stavby
občianskej vybavenosti. Vyznačujú sa jednoduchou montážou z ľahkých betónových
nosníkov s oceľovou výstužou a tenkostenných betónových stropných vložiek. Všetko
ľahko odnesiete v ruke a na stavbe ľahko vyskladáte na základe daného výkresu skladby
stropu. Vďaka vysokej pevnosti a presnosti betónových vložiek nebude nikdy dochádzať k
pretekaniu zálievkového betónu a nedôjde ani k zatekaniu do vnútra konštrukcie vďaka
uzatvoreným koncovým prvkom.

Pri stavbe s PRESTROP-om získavate nasledujúce výhody :
• ľahká stropná konštrukcia - odnesiete ľahko v ruke
• výhoda minimálneho zaťaženia vlastnou tiažou nosnej konštrukcie; tento systém je
preto najvýhodnejší aj pri rekonštrukciách starších stavieb
• výška stropnej vložky 16 cm alebo 20 cm dáva na výber pre menšie rozpony voliť
úspornejší variant výstavby stropov napr. 16 + 4 cm nadbetonávky => celková úspora
materiálu samozrejme zníži finančnú náročnosť
• ušetríte na zálievkovom betóne pri rovnakej únosnosti stropu v porovnaní s konkurenciou;
2
pri výške stropu 20 + 4 cm nadbetonávky ušetríte 20 % zálievkového betónu; na 100 m
3
stropu ušetríte 3 m betónu; získavate najkvalitnejší výrobok na trhu - ale úspornejšie
• nielenže dosiahnete všetky vyššie uvedené výhody vyplývajúce z technických riešení
systému PRESTROP, ale aj naša cenová politika je taká, že bez ohľadu na tieto výhody
vám ponúkneme náš strop za bezkonkurenčnú cenu

Výhody nosníkov PRESTROP
• Rýchle a jednoduché pokladanie bez nutnosti použitia ťažkej mechaniky.
• Rovná prútová výstuž Vám zaistí jednoduché uchopenie stropného nosníka PRESTROP.
• Stavebnicový betónový systém z presných tvárnic a nosníkov v dĺžkach nosníkov
od 1 m do 7,6 m.
• Krátke dodacie lehoty systémov s dodávkou priamo na stavbu.
• Výkresová dokumentácia s výkresom skladby stropu.
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Stropná vložka
SBT 16 ( 54 x 20 x 16 cm )

Základná technická schéma skladby
betónového škrupinového stropu

Stropná vložka zaslepená
SBT 20 ( 54 x 20 x 20 cm )

Stropná vložka
SBT 20 ( 54 x 20 x 20 cm )

Stropná vložka zaslepená
SBT 20 ( 54 x 20 x 20 cm )

Stropná vložka
SBP 9 ( 54 x 20 x 9 cm )

Stropný nosník štandard
( 12 x 4 x 100 - 760 cm )

výroba stropných systémov
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Možnosti použitia
• Stropné systémy PRESTROP sú univerzálne stropné konštrukcie, ktoré sa dajú použiť na všetky
typy stavieb (rodinné domy, bytové domy, priemyslové stavby, rekonštrukcie a pod. )
• Stropné systémy PRESTROP sa skladajú z vibrolisovaných stropných vložiek a z betónových
stropných nosníkov, spojených priestorovou oceľovou zváranou priehradovinou s dolnou
škrupinou. Moderný systém výroby priestorovej oceľovej priehradoviny minimalizuje počet
zvarených bodov a zvyšuje tak nosnosť nosníkov.
• Stropné systémy PRESTROP je možné ukladať na ľubovoľné stenové systémy ( tehlové,
pórobetónové,... ) s dostatočnou únosnosťou. Je možné ich použiť ako v bežnom, tak aj vo
vlhkom prostredí uzavretých objektov.
• Náš kvalifikovaný tým odborníkov Vám spracuje realizačnú dokumentáciu a zaistí kompletáciu
dodávky, dopravy, montáže a manipulácie na stavbe.
• Odpovieme Vám na všetky otázky spojené s projektom a realizáciou stropných konštrukcií
PRESTROP.
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