FIREMNÍ

PREZENTACE
ADVERTISEMENTS

PREFABRIKACE

V BYTOVÉ V¯STAVBù

MOTTO: „PREFABRIKACE
Pﬁi pohledu na zpÛsob v˘stavby v minulosti bychom mohli ﬁíci, Ïe klasické pojetí
prefabrikace v obãanské v˘stavbû odeznûlo spolu se zmûnou reÏimu. Opak je pravdou. Prefabrikace – Ïelezobeton – dále
pﬁetrvává pﬁi v˘stavbách velk˘ch komplexÛ
hypermarketÛ, patrov˘ch administrativních
budov a prÛmyslov˘ch objektÛ. Zde se
pﬁedev‰ím vyuÏívá dobr˘ch vlastností
betonu, tj. pevnost, odolnost vÛãi povûtrnostním podmínkám a akumulaãní schopnosti. ZároveÀ systém prefabrikace zrychluje proces v˘stavby i za málo pﬁízniv˘ch
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klimatick˘ch podmínek, to v‰e pﬁi dobrém
pomûru cena/uÏitná hodnota.
V poslední dobû vzniká celá ﬁada systémÛ vhodn˘ch i pro stavbu rodinn˘ch domÛ napﬁ. v˘stavba z prostorov˘ch bunûk,
U-profilÛ, pﬁípadnû z jednotliv˘ch stûn.
Av‰ak velikost a rozmûry tûchto stavebních prvkÛ jsou limitovány pﬁíli‰ vysokou
hmotností betonu, Ïelezobetonu. ZpÛsob
jak eliminovat tento „nedostatek“je ve vyuÏití a provedení konstrukãních prvkÛ
z LiaporBetonu, lehkého keramického
betonu, jenÏ má na rozdíl od klasického
betonu lep‰í a vhodnûj‰í vlastnosti pro
pouÏití pﬁi v˘stavbû RD.
Vlastnosti LiaporBetonu:
1) niÏ‰í hmotnost: objemová hmotnost
lehkého betonu LC16/18 je
1400 kg/m3
2) opracovatelnost dÛleÏitá pro vedení
vnitﬁních instalací a rozvodÛ
3) poÏární odolnost
4) zvukovû a tepelnû izolaãní vlastnosti
Jedním z na‰ich produktÛ je projekt
DÛm jedním tahem, kter˘ nabízí 10 typov˘ch domÛ, pﬁi jejichÏ v˘robû jsme vyuÏili dobr˘ch vlastností prefabrikace tj. pﬁesné, opakované v˘roby v podmínkách bez
vlivu klimatu a LiaporBetonu, jeho nízké
hmotnosti, tepeln˘ch a akustick˘ch parametrÛ.
Z LiaporBetonu jsou vyrobeny velkoplo‰né dílce o tlou‰Èce 180, 150
a 100 mm. V tûchto stûnách jsou osaze-
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ny trubky pro elektroinstalaci vãetnû podomítkov˘ch krabiãek, dále dráÏky a niky
pro rozvody dal‰ích instalací. V‰echna tato
opatﬁení umoÏÀují dále postupovat v duchu „prefabrikace“ tj. kvalitnû a rychle provést následné ﬁemeslnické práce.
Tím nabídka na‰ich produktÛ zdaleka
nekonãí. Stûnové dílce nemusí mít pﬁedem dané unifikované rozmûry. To umoÏÀuje statikÛm, projektantÛm i architektÛm
vytvoﬁit prostory a dispozice rodinn˘ch
domÛ dle poÏadavkÛ investorÛ a stavebníkÛ.
Díky LiaporBetonu a prefabrikaci se mimo jiné vyrábí i prostorové buÀky, garáÏe,
sanitární instalaãní jádra, záchytné jímky,
schodi‰tû ãi protihlukové stûny. Napﬁ. jiÏ
dlouhodobû spolupracujeme s firmou
TEKAZ Cheb pﬁi v˘robû prostorov˘ch bunûk-garáÏí.
V jednotliv˘ch aplikacích prefabrikace –
LiaporBetonu – vidíme dal‰í zpÛsob, jak
stavût kvalitnû, rychle a mnohem efektivnûji.
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