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System RECTOBETON sk ada si
ze strunobetonowych belek stro-
powych oraz wype nie  w postaci 

wirobetonowych, wibroprasowanych pu-
staków. Uzupe nieniem systemu s : zbroje-
nia przypodporowe, zgrzewane maty siatki 
stalowej oraz beton monolityczny wyle-
wany na budowie. System RECTOBETON 
przeznaczony jest dla budownictwa miesz-
kaniowego jedno- i wielorodzinnego, bu-
downictwa u yteczno ci publicznej oraz 
budynków niemieszkalnych. Rozpi to ci 

wahaj  si  od 1,0 m do 10,0 m. Wysoko
stropu wynosi od 16 cm do 34 cm, za  osio-
wy rozstaw belek w systemie wynosi 
59 lub 60 cm. Minimalna grubo  nadbeto-
nu wynosi 4 cm. W zale no ci od zastoso-
wanego uk adu masa stropu wynosi 
235 kg/m2 lub wi cej. Minimalne zu ycie 
betonu wynosi 48 l/m2. Stropy zabezpie-
czone tynkiem gipsowym na siatce osi ga-
j  ognioodporno  od REI 60 do REI 240.

System RECTOLIGHT jest alternaty-
w  wobec standardowego stropu z wyko-
rzystaniem pustaka betonowego. W jego 
sk ad wchodz  spr one belki stropo-
we RS oraz ultralekkie wype nienie mi -
dzybelkowe wykonane z wytrzyma ego 
drewna prasowanego ( atwo  w ci ciu 
i wykonywaniu otworów). Znajduje za-
stosowanie w nowych budynkach miesz-
kalnych i u yteczno ci publicznej oraz 
przy wymianach stropów w starych ka-
mienicach. Nowoczesna konstrukcja stro-
pu mo e uzyska  ognioodporno  REI 
60 RECTOLIGHT dwukrotnie przy pie-
sza monta  i redukuje koszty transpor-
tu (jedna paleta wype nienia wystarcza 
na wykonanie nawet do 90 m2 stro-
pu). Uzyskiwane rozpi to ci w systemie 
RECTOLIGHT wahaj  si  mi dzy 1,8 m do 
przesz o 8,0 m. 

ZALETY SYSTEMÓW RECTOR
Stropy wyró niaj  si  po czeniem prefa-
brykacji oraz zalet wynikaj cymi ze spr -
ania betonu dzi ki czemu osi gamy: 

du  wytrzyma o , dowolno  stosowa-
nych obci e  w zale no ci od rozpi to ci, 

od 16 cm do przesz o 30 cm grubo ci 
stropu oraz od 1 m do 10 m rozpi to ci,

brak efektu klawiszowania i zarysowa-
nia,

prosty i szybki monta  (brak eber roz-
dzielczych, pustaki deklowane w cenie, 
jedna lub dwie podpory monta owe, 

mo liwo  opierania bezpo rednio 
na cianach, 1,35 r-g/m2 RECTOBETON 
i 0,65 r-g/m2 RECTOLIGHT). 

du  rentowno  rozwi zania, szczegól-
nie w porównaniu  z p ytami monolitycz-
nymi (stropy ta sze, szybsze w monta u
a zarazem nowoczesne i niezawodne). 

mo liwo  wykonania stropów aku-
stycznych (z obliczeniami), mo liwo  sto-
sowania na szkodach górniczych.

jedyny system z wykonanymi badania-
mi ogniowymi popartymi certyfikatem 
(od REI 60 do REI 240),
Mo liwo  monta u bezpodporowego do 
5,8 m.

ELEMENT SZALUNKOWY 
WIE CA 
Sk adaj cy si  z p yty XPS 35 mm, 
=0,033 W/(m·K) oraz wytrzyma ej p yty 

w ókno-cementowe coraz cz ciej znajdu-
je zastosowanie w nowoczesnym budow-
nictwie:

poprawia izolacyjno  ciepln  wie ca,
zast puje drogie i czasoch onne szalunki,
uniwersalny system do wszystkich ro-

dzajów cian i stropów,
najta szy system szalunkowy na rynku,
lekkie elementy od 0,59 kg/mb,
szybki monta : 2 min/mb. 

RECTOR – SPR ONE STROPY 
G STO EBROWE – SZYTE NA 
MIAR
Firma RECTOR Polska jest 
polsk  fili  francuskiej Grupy 
Rector Lesage dzia aj cej na 
rynku francuskim od ponad 
60 lat, b d cej liderem 
w zakresie produkcji 
prefabrykatów z betonu 
spr onego. W Polsce firma 
obecna jest na rynku od 2003 r.

RECTOR Polska Sp. z o.o. 
ul. l ska 64e, 32-500 Chrzanów

www.rector.pl 
e-mail: info@rector.pl
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