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Inwestycja Developerska

KOMPLEKS 11 DOMÓW SZEREGOWYCH W DASZEWICACH

lokalizacja:                             Daszewice k. Poznania

powierzchnia:                        750 m

ilość kondygnacji:                   2

czas montażu SMARTA:        16 h
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www.stropsmart.pl

realizowanych przez firmę KMDDEVELOPER
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Specjalistyczny transport

Strop SMART z linii produkcyjnej trafia na plac budowy w czasie i 
miejscu określonym przez inwestora. Panele są ponumerowane, 
zatem można rozpocząć montaż stropu.

www.stropsmart.pl
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Przenoszenie Paneli SMART

Dźwig przenosi panele SMART na drugą kondygnację budynku, 
gdzie są odbierane przez ekipę wykonawczą KONBET. 

www.stropsmart.pl
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Przenoszenie Paneli SMART

Dwóch pracowników wystarczy, aby precyzyjnie ułożyć lekki 
Strop Panelowy SMART. Prace idą bardzo szybko! 

www.stropsmart.pl
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Monta¿ Paneli SMART

Kolejny panel trafia na mury budynku, następnie jest precyzyjnie 
ustawiany przez ekipę KONBET.

www.stropsmart.pl
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Monta¿ zbrojenia wymianu

Jedna osoba z naszej ekipy przygotowuje otwory montażowe i 
umieszcza w nich zbrojenie wymianu.

www.stropsmart.pl
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Monta¿ zbrojenia wymianu

W pachwiny i kanały płyt montujemy dodatkowe pręty łączące 
zbrojenie wymianu z panelami.  Cała operacja montażu wymianu 
żelbetowego trwa około 15 minut.

www.stropsmart.pl
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Smart odporny na b³êdy wykonawcze

Montaż zbrojeń pod wymian żelbetowy dobiegł końca - czas 
zakończyć montaż stropu i podsumować prace naszej ekipy.

www.stropsmart.pl
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Ułożyliśmy 750 m stropu. Czas na realizacje tego zadania 
wyniósł zaledwie 16 godzin! 

www.stropsmart.pl
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www.kmddeveloper.pl

Inwestycja w Daszewicach dla KMDDEVELOPER została 
zrealizowana za pośrednictwem hurtowni budowlanej
HDMB MASZEWSKI. 

www.hdmb.com.pl



Poznaj Strop SMART
więcej na www.stropsmart.pl

SMART jest oko³o 40% tańszy od Terivy

ułożenie 100 m stropu nawet w 2 godziny
 

system stropowy „odporny na błędy wykonawcze”
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