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Jaki wp yw na energooszcz dno  budynku 
mo e mie  strop?

1. UKRYCIE  KANA ÓW WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ
Podczas budowy domu energooszcz dne-
go niejednokrotnie zastanawiamy si  nad 
tym, gdzie poprowadzi  kana y wenty-
lacji mechanicznej, kable zasilaj ce licz-
ne instalacje. Montuj c system stropowy 
RECTOLIGHT uzyskujemy puste przestrze-
nie mi dzy ebrowe, które idealnie nadaj
si  na prowadzenie instalacji. Do dyspozy-
cji mamy dodatkowe przestrzenie instala-
cyjne o wysoko ci nawet 14 cm. Ukrywaj c
przewody w grubo ci stropu mo emy uzy-
ska  wy sze pomieszczenie lub zrezygno-
wa  z podwy szania budynku.    

2. MNIEJ CIAN KONSTRUKCYJNYCH
Przy za o eniu,  e nasz dom jest szero-
ki np. na ok. 8–9 m, mo emy mia o zre-

zygnowa   ze cian konstrukcyjnych we-
wn trznych a strop oprze  jedynie na 
cianach zewn trznych. Dzi ki temu ogra-

niczmy straty ciep a w miejscach kon-
taktu konstrukcji budynku z pod o em, 
a dodatkowo zyskujemy kilka metrów 
kwadratowych powierzchni u ytkowej.  
Takie rozwi zaniu powoduje, e mamy 
wewn trz budynku jedynie ciany dzia o-
we, które mo emy w ka dej chwili prze-
budowa  nie ingeruj c w konstrukcje bu-
dynku.

3. CIEP Y WIENIEC
Stosowanie termicznych kszta tek wie co-
wych pozwoli nam szybki i atwo zamon-
towa  tracony szalunek wie cowy. Waga 
elementów to jedynie 0,7 kg/mb. Materia
z którego zbudowana jest kszta tka (XPS 
35 mm, λ = 0,033 W/mK) pozwala wyelimi-
nowa  liniowy mostek termiczny w obr bie 
wie ca stropowego.

4. CZNIKI TERMOIZOLACYJNE 
BALKONOWE
Strefy obni one pustaków pozwalaj  na 
prawid owy monta czników termoizola-
cyjnych balkonowych. 

5. RECTOLIGHT – SZYBKI MONTA
Wyj tkowo lekkie panele Rectolight skra-
caj  czas monta u o po ow  i zmniejsza-
j  ci ar transportu o 90%. Jedna osoba jest 
w stanie przenie  nawet 3 m2 wype nie-
nia poniewa  jeden panel o d ugo ci 120 cm 
wa y jedynie ok. 6 kg.  

Systemy stropowe RECTOR

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

tel. 32 626 02 60 
www.rector.pl, e-mail: info@rector.pl

Stropy Rector, dzi ki zastosowaniu belek spr onych, mog  mie  rozpi to   do-
chodz c  nawet do 10 m. Jest to wietne rozwi zanie wychodz ce naprzeciw 
wymaganiom wspó czesnej architektury. Du e i otwarte pomieszczenia takie jak 
salon czy kuchnia z jadalni  coraz cz ciej pojawiaj  si  w nowych projektach. 
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