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LEKKI STROP PANELOW Y SMART, 
GRUPA PRODUKTÓW KONBET TERMOSYSTEM 

POPRAWIA JĄCYCH KLASĘ ENERGET YCZNĄ 
BUDYNKÓW

2012

n CHARAKTERYSTYKA

LEKKI STROP PANELOWY SMART
Konstrukcja: 
l nowatorska budowa modułowa – płyta 

strunobetonowa o szerokości 45 lub 60 cm 

(rozstaw belek jak w stropie gęstożebrowym)

l dolna powierzchnia stropu jest gładka i nie 

wymaga tynkowania

l duża rozpiętość (do 9 m) przy niskiej 

grubości pozwala uzyskać większą kubaturę 

pomieszczeń

Cechy szczególne: 
l montaż konstrukcji dla domu jednorodzin-

nego można wykonać w kilka godzin – np. 

z samochodu wyposażonego w lekki dźwig 

typu HDS

l doskonała izolacja akustyczna

l jedyna na rynku polskim płyta strunobeto-

nowa dedykowana dla budownictwa jednoro-

dzinnego

l stosowanie lekkich stropów panelowych 

SMART wpływa istotnie na redukcję czasu 

pracy – jednego z głównych czynników wpły-

wających na koszt inwestycji

KONBET TERMO SYSTEM – system opra-
cowany w trosce o poszanowanie energii 
(zmniejszenie zużycia energii oraz surow-
ców przeznaczonych na budowę) i ochronę 
środowiska
System: trzy odrębne rozwiązania stropowe:

l rozwiązanie 1 – pustak keramzytowy sze-

ściokomorowy TERIVA PLUS

l rozwiązanie 2 – pustak 10-komorowy 

TERIVA TERMO

l rozwiązanie 3 – kształtka styropianowa 

TERIVA LIGHT

Zalety systemu stropowego: dla porówna-

nia opór przenikania ciepła, przy przepływie 

ciepła w dół dla Terivy Plus jest o 128% wyż-

szy (w porównaniu do pustaka stropowego 

3-komorowego keramzytobetonowego) 

i wynosi 0,844 m2K/W; dla Terivy Termo (na 

pustaku 10-komorowym) jest o 136% wyższy 

i wynosi 0,874 m2K/W; dla Terivy Light jest 

rewelacyjnie niski – 3,088 m2K/W i wyższy 

o 735%; propozycje te stanowią alternatywę 

dla inwestora, który chce zbudować dom ener-

gooszczędny i poczynił już inwestycje w tym 

kierunku, decydując się na wybór odpowied-

nich materiałów na budowę domu

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta:
l stropy TERIVA KONBET FAMILY

l system stropowy KONBET TERMO SYSTEM

l płyty stropowe strunobetonowe KONBET 

SPK

l stropy typu FILIGRAN

l nadproża L-19 keramzytobetonowe

l pustaki (kształtki) szalunkowe

l więźba dachowa
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