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Raster/GE

Popis, technické údaje

¼-žlábek pro vedení
spínacích tyèí

Pøíèné žebro nosné møíže

Podélné žebro nosné møíže

Bednicí vrstva 15 mm
Obvod rámu s ploché oceli

½-žlábek pro vedení
spínacích tyèí

Obr.1

Tìsnìní spáry

Podélné žebro nosné møíže
Finská bøezová pøekližka tl. 15 mm,
11vrstvá,
potažená fenolovou pryskyøicí

ø 16

15

75

Rám s ploché oceli

Spirálovitý šroub

Obr.2

Návod na montáž popisuje normální provedení pro
maximální tlak èerstvého betonu 35 KN/m podle
DIN 18218. Tento maximální tlak mùže být po celé
výšce elementu, pøièemž se dodržují tolerance
rovinnosti pro betonové plochy podle DIN 18202,
tab. 3, øádek 6.
Jako bednicí kotvy se používají spínací tyèe DW15
podle DIN 18216.
Použití, pøesahující stanovená omezení, musí být
doloženo statickým posouzením.

Rastrové bednìní je bednìní s ocelovým rámem s
maximální šíøkou elementu 100 cm. Výšky
elementù jsou 62,5; 75; 125 a 150 cm.
Další rozmìry viz str. 6 až 15.
Stavební výška elementù pøedstavuje 7,5 cm. Rám
je vyroben z ploché oceli o tloušce 6 mm.
Bednicí vrstva je podepøena podélnými a pøíènými
žebry nosné møíže, které jsou navaøeny v rozestupu
25 cm (obr. 1 + 2).
Pøipevnìní bednicí vrstvy se provádí pomocí
spirálovitých šroubù .
Raster/GE
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Popis, technické údaje
Trapézový profil

Bednicí pláš 15 mm

Místo osazení svorky

Pøíèný nosník rámu
Obvod rámu z ploché oceli
Spínací otvor

Obr.3

43 75

19 5

12

Trapézový profil

75

Finská bøezová pøekližka tl. 15 mm,
11vrstvá,
potažená fenolovou pryskyøicí

Obr.4

Místo osazení svorky

Elementy rastrového bednìní se mohou doplnit
velkoplošnými elementy (GE-elementy).
Šíøky elementù èiní 150 cm a 200 cm, výšky 250 cm
a 275 cm, u nástavných elementù 125 cm a 150 cm.
Stavební výška tìchto elementù je 19,5 cm,
skládající se ze 7,5 cm konstrukce rastrových
elementù + 12 cm trapézového profilu.
Obvodový rám (plochá ocel tl. 6 mm) je konstruován
stejnì jako u rastrových elementù.
Bednicí pláš tvoøí laminovaná pøekližka tloušky
15 mm.

Horizontální nosné prvky jsou u velkoplošných
elementù (GE) tvoøeny nosníky z obdélníkových
dutých profilù, zakotvených do dvou svislých
trapézových profilù (obr. 3+4).
Únosnost bednìní odpovídá maximálnímu tlaku
èerstvého betonu 60 kN/m2 podle DIN 18218. Stejnì
tak je dodržena tolerance rovinnosti pro betonové
plochy podle DIN 18202, tab. 3, øádek 7.
Pro spínání GE-elementù se používají spínací tyèe
DW15 podle DIN 18216 vèetnì kloubových matic.
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Raster/GE

Pøehled elementù
Rastrový element
75x62,5cm

Rastrový element
60/50x62,5cm

25

15 6 17 2

25

17 2 15 6 4 7

47

62 5
15 6 4 7

=

47

3 75

15 6

15 6 4 7

47

15 6

15 6

47

Rastrový element
25/24/20/15/12x62,5cm

40/37

25/24

35/33/30

20/15/12

15 6

47

Èíslo materiálu
100.001.1000
100.001.0750
100.001.0600
100.001.0500
100.001.0450
100.001.0430
100.001.0400
100.001.0370
100.001.0350
100.001.0330
100.001.0300
100.001.0250
100.001.0240
100.001.0200
100.001.0150
100.001.0120
100.001.0100

Rastrový element
10x62,5cm

10

47

Popis

Rastrový element 100 x 62,5cm
Rastrový element 75 x 62,5cm
Rastrový element 60 x 62,5cm
Rastrový element 50 x 62,5cm
Rastrový element 45 x 62,5cm
Rastrový element 43 x 62,5cm
Rastrový element 40 x 62,5cm
Rastrový element 37 x 62,5cm
Rastrový element 35 x 62,5cm
Rastrový element 33 x 62,5cm
Rastrový element 30 x 62,5cm
Rastrový element 25 x 62,5cm
Rastrový element 24 x 62,5cm
Rastrový element 20 x 62,5cm
Rastrový element 15 x 62,5cm
Rastrový element 12 x 62,5cm
Rastrový element 10 x 62,5cm
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3 75
75

15 6 4 7

Raster/GE

15 6 17 2

=
60/50

Rastrový element
40/37/35/33/30x62,5cm

45/43

15 6

25

75

Rastrový element
45/43x62,5cm

47

25

62 5

47

62 5

62 5

62 5

50

25

47

25
100

62 5

25

62 5

25
25

12 5

25

12 5

15 6 4 7

Rastrový element
100x62,5cm

Hmotnost
27,50 kg
21,50 kg
16,90 kg
14,90 kg
12,30 kg
11,90 kg
11,30 kg
10,80 kg
10,50 kg
10,10 kg
9,60 kg
8,80 kg
8,60 kg
8,00 kg
7,10 kg
6,60 kg
6,30 kg

Pøehled elementù
Plastové vyrovnání
1/2/3/4 x 62,5cm

Vnitøní roh
13x13/15x15 x 62,5cm

Vnìjší roh
62,5cm

62 5

62 5

62 5

47

37 5

62 5

20 3

Vyrovnávací element
5/6 x 62,5cm

1/2/3 4

13/15

13/15

5/6

Vnìjší roh 135°
25x25 x 62,5cm

Vyrovnávací plech
8 x 62,5cm

62 5

37 5
8

12 5

5

03 75

5

12

9

25

5

9

12 5

62 5

62 5

62

5

12 5

37 5

12 5

Vnitøní roh 135°
12,5x12,5 x 62,5cm

12 5

Kloubový roh
9,5x9,5 x 62,5cm

25

Èíslo materiálu
100.003.0050
100.003.0060
100.011.1010
100.011.1020
100.011.1030
100.011.1040
100.005.0130
100.005.0150
100.006.0000
100.007.0001
100.007.0002
100.017.0001
100.017.0002
100.012.0005

Popis

Vyrovnávací element
5 x 62,5cm
Vyrovnávací element
6 x 62,5cm
Plastové vyrovnání (PE) 1 x 62,5cm
Plastové vyrovnání (PE) 2 x 62,5cm
Plastové vyrovnání (PE) 3 x 62,5cm
Plastové vyrovnání (PE) 4 x 62,5cm
Vnitøní roh
13 x 13 x 62,5cm
Vnitøní roh
15 x 15 x 62,5cm
Vnìjší roh
62,5cm
Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 62,5cm
bez otvoru pro spínání
Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 62,5cm
s otvorem pro spínání
Vnìjší roh 135°
25 x 25 x 62,5cm
Vnitøní roh 135° 12,5 x 12,5 x 62,5cm
Vyrovnávací plech
8 x 62,5cm
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Hmotnost
4,70 kg
5,00 kg
0,43 kg
0,85 kg
1,28 kg
1,70 kg
7,50 kg
8,00 kg
3,20 kg
8,90 kg

8,90 kg
18,10 kg
11,00 kg
3,25 kg
Raster/GE

Pøehled elementù
Rastrový element
75x75cm

Rastrový element
60/50x75cm

25

17 2 15 6

47

47

45/43

15 6

15 6

47

47

15 6

15 6

47

47

25/24
20/15/12

15 6

47

101.001.1000
101.001.0750
101.001.0600
101.001.0500
101.001.0450
101.001.0430
101.001.0400
101.001.0370
101.001.0350
101.001.0330
101.001.0300
101.001.0250
101.001.0240
101.001.0200
101.001.0150
101.001.0120
101.001.0100

15 6 17 2
3 75

15 6

15 6

47

Rastrový element
10x75cm

10

47

47

Popis

Rastrový element 100 x 75cm
Rastrový element 75 x 75cm
Rastrový element 60 x 75cm
Rastrový element 50 x 75cm
Rastrový element 45 x 75cm
Rastrový element 43 x 75cm
Rastrový element 40 x 75cm
Rastrový element 37 x 75cm
Rastrový element 35 x 75cm
Rastrový element 33 x 75cm
Rastrový element 30 x 75cm
Rastrový element 25 x 75cm
Rastrový element 24 x 75cm
Rastrový element 20 x 75cm
Rastrový element 15 x 75cm
Rastrový element 12 x 75cm
Rastrový element 10 x 75cm
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3 75
75

Rastrový element
25/24/20/15/12x75cm

40/37

Èíslo materiálu

=
60/50

35/33/30

15 6

Raster/GE

=

Rastrový element
40/37/35/33/30x75cm

75

Rastrový element
45/43x75cm

47

25

75

75

15 6 17 2

25

47

25

75

47

75

75

25

100

75

25

75

25
25

12 5

25
25

62 5

25

25

12 5

Rastrový element
100x75cm

Hmotnost
30,00 kg
24,10 kg
19,10 kg
16,80 kg
14,10 kg
13,70 kg
13,10 kg
12,50 kg
12,10 kg
11,70 kg
11,10 kg
10,10 kg
9,90 kg
9,10 kg
8,10 kg
7,50 kg
7,10 kg

Pøehled elementù
Vnitøní roh
13x13/15x15 x 75cm

Plastové vyrovnání
1/2/3/4 x 75cm

Vnìjší roh
75cm

75

75

42
20

3

75

75

2

12

5

Vyrovnávací element
5/6 x 75cm

1/2/3

4

13/15

13/15

5/6

Vnitøní roh 135°
12,5x12,5 x 75cm

Vnìjší roh 135°
25x25 x 75cm

Vyrovnávací plech
8 x 75cm

12 5
8

12 5

5

03 75

5

12

9

25

5

9

75

50

75

75

75

25

25

25

12 5

Kloubový roh
9,5x9,5 x 75cm

25

Èíslo materiálu
101.003.0050
101.003.0060
101.011.1010
101.011.1020
101.011.1030
101.011.1040
101.005.0130
101.005.0150
101.006.0000
101.007.0001

101.007.0002
101.017.0001
101.017.0002
101.012.0005

Popis

Vyrovnávací element
5 x 75cm
Vyrovnávací element
6 x 75cm
Plastové vyrovnání (PE) 1 x 75cm
Plastové vyrovnání (PE) 2 x 75cm
Plastové vyrovnání (PE) 3 x 75cm
Plastové vyrovnání (PE) 4 x 75cm
Vnitøní roh
13 x 13 x 75cm
Vnitøní roh
15 x 15 x 75cm
Vnìjší roh
75cm
Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 75cm
bez otvoru pro spínání
Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 75cm
s otvorem pro spínání
Vnìjší roh 135°
25 x 25 x 75cm
Vnitøní roh 135° 12,5 x 12,5 x 75cm
Vyrovnávací plech
8 x 75cm
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Hmotnost
5,40 kg
5,80 kg
0,50 kg
1,00 kg
1,50 kg
2,00 kg
9,00 kg
9,60 kg
3,60 kg
10,60 kg

10,60 kg
20,50 kg
12,60 kg
3,90 kg
Raster/GE

Pøehled elementù
Rastrový element
75x125cm

Rastrový element
60/50x125cm

25
15 6 17 2

25

25

47

15 6 17 2

25

17 2 15 6

47

47

47

15 6

47

47

47

40/37

25/24
20/15/12

15 6

47
6

4

15 6

7

15 6

47

Rastrový elem.
10x125cm
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10

47

3 75
75

Rastrový element
25/24/20/15/12x125cm

35/33/30

15

Raster/GE

15 6

3 75

=
60/50

125

125
15 6

=

Rastrový element
40/37/35/33/30x125cm

45/43

15 6

25

75

Rastrový element
45/43x125cm

47

25

47

25
100

125

25

125

25

12 5

25

25

25

125

125

125

112 5

25

25

25

17 2 15 6

47

Rastrový element
100x125cm

Pøehled elementù
Plastové vyrovnání
1/2/3/4 x 125cm

Vnitøní roh
13x13/15x15 x 125cm

Vnìjší roh
125cm

125

125

125
20 3

42 2

125

42 2

20 3

Vyrovnávací element
5/6 x 125cm

1/2/3 4

13/15

13/15

5/6

Èíslo materiálu
103.001.1000
103.001.0750
103.001.0600
103.001.0500
103.001.0450
103.001.0430
103.001.0400
103.001.0370
103.001.0350
103.001.0330
103.001.0300
103.001.0250
103.001.0240
103.001.0200
103.001.0150
103.001.0120
103.001.0100
103.003.0050
103.003.0060
103.011.1010
103.011.1020
103.011.1030
103.011.1040
103.005.0130
103.005.0150
103.006.0000

Popis

Rastrový element
100 x 125cm
Rastrový element
75 x 125cm
Rastrový element
60 x 125cm
Rastrový element
50 x 125cm
Rastrový element
45 x 125cm
Rastrový element
43 x 125cm
Rastrový element
40 x 125cm
Rastrový element
37 x 125cm
Rastrový element
35 x 125cm
Rastrový element
33 x 125cm
Rastrový element
30 x 125cm
Rastrový element
25 x 125cm
Rastrový element
24 x 125cm
Rastrový element
20 x 125cm
Rastrový element
15 x 125cm
Rastrový element
12 x 125cm
Rastrový element
10 x 125cm
Vyrovnávací element
5 x 125cm
Vyrovnávací element
6 x 125cm
Plastové vyrovnání (PE) 1 x 125cm
Plastové vyrovnání (PE) 2 x 125cm
Plastové vyrovnání (PE) 3 x 125cm
Plastové vyrovnání (PE) 4 x 125cm
Vnitøní roh
13 x 13 x 125cm
Vnitøní roh
15 x 15 x 125cm
Vnìjší roh
125cm
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Hmotnost
49,50 kg
37,50 kg
29,30 kg
26,30 kg
21,60 kg
21,00 kg
20,10 kg
19,20 kg
18,60 kg
18,00 kg
17,10 kg
15,60 kg
15,30 kg
14,10 kg
12,60 kg
11,70 kg
11,10 kg
8,60 kg
9,10 kg
0,85 kg
1,70 kg
2,55 kg
3,45 kg
15,00 kg
16,00 kg
6,40 kg

Raster/GE

Pøehled elementù
Vnìjší roh 135°
25x25 x 125cm

Vnitøní roh 135°
12,5x12,5 x 125cm

Vyrovnávací plech
8 x 125cm

5

9

12 5
8

12 5

5

25

5

12

9

25

Èíslo materiálu
103.007.0001

103.007.0002
103.017.0001
103.017.0002
103.012.0005

Raster/GE

Popis

Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 125cm
bez otvoru pro spínání
Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 125cm
s otvorem pro spínání
Vnìjší roh 135°
25 x 25 x 125cmg
Vnitøní roh 135° 12,5x12,5x125cm
Vyrovnávací plech
8 x 125cm

-12-

Hmotnost
17,70 kg

17,70 kg
32,60 kg
20,20 kg
6,50 kg

03

75

125

100

125

125

75
25

125

25

12 5

Kloubový roh
9,5x9,5 x 125cm

Pøehled elementù
Rastrový element
75x150cm

Rastrový element
60/50x150cm

25

150

150

25

25

47

15 6 17 2

25

17 2 15 6

47

47

47

15 6

47

47

15 6

47

3 75

15 6

40/37

25/24
20/15/12

47

15 6

3 75
7

15 6

Rastrový element
25/24/20/15/12x150cm

35/33/30

15 6

=

60/50

150

150
15 6

=

Rastrový element
40/37/35/33/30x150cm

45/43

15 6

25

75

Rastrový element
45/43x150cm

47

25

47

25
100

5

47

Rastrový element
10x150cm

150

25

150

25

37 5

25

25

15 6 9 4 15 6 17 2

25

150

112

25

5

25

25

25

17 2 15 6

47

Rastrový element
100x150cm

10

47

47
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Raster/GE

Pøehled elementù
Plastové vyrovnání
1/2/3/4 x 150cm

Vnitøní roh
13x13/15x15 x 150cm

Vnìjší roh
150cm

150

150

150

47

40 6

42 2

150

42 2

20 3

Vyrovnávací element
5/6 x 150cm

1/2/3

4

13/15

13/15

5/6

Èíslo materiálu
104.001.1000
104.001.0750
104.001.0600
104.001.0500
104.001.0450
104.001.0430
104.001.0400
104.001.0370
104.001.0350
104.001.0330
104.001.0300
104.001.0250
104.001.0240
104.001.0200
104.001.0150
104.001.0120
104.001.0100
104.003.0050
104.003.0060
104.011.1010
104.011.1020
104.011.1030
104.011.1040
104.005.0130
104.005.0150
104.006.0000

Raster/GE

Popis

Rastrový element
100 x 150cm
Rastrový element
75 x 150cm
Rastrový element
60 x 150cm
Rastrový element
50 x 150cm
Rastrový element
45 x 150cm
Rastrový element
43 x 150cm
Rastrový element
40 x 150cm
Rastrový element
37 x 150cm
Rastrový element
35 x 150cm
Rastrový element
33 x 150cm
Rastrový element
30 x 150cm
Rastrový element
25 x 150cm
Rastrový element
24 x 150cm
Rastrový element
20 x 150cm
Rastrový element
15 x 150cm
Rastrový element
12 x 150cm
Rastrový element
10 x 150cm
Vyrovnávací element
5 x 150cm
Vyrovnávací element
6 x 150cm
Plastové vyrovnání (PE) 1 x 150cm
Plastové vyrovnání (PE) 2 x 150cm
Plastové vyrovnání (PE) 3 x 150cm
Plastové vyrovnání (PE) 4 x 150cm
Vnitøní roh
13 x 13 x 150cm
Vnitøní roh
15 x 15 x 150cm
Vnìjší roh
150cm
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Hmotnost
59,00 kg
44,50 kg
35,40 kg
31,40 kg
25,80 kg
25,00 kg
23,80 kg
22,80 kg
22,10 kg
21,40 kg
20,40 kg
18,70 kg
18,30 kg
16,90 kg
14,10 kg
15,20 kg
13,40 kg
11,00 kg
11,60 kg
1,00 kg
2,00 kg
3,00 kg
4,00 kg
18,00 kg
19,20 kg
7,60 kg

Pøehled elementù
Vnìjší roh 135°
25x25 x 150cm

Vyrovnávací plech
8 x 150cm

Vnitøní roh 135°
12,5x12,5 x 150cm

75
37 5

8

12 5

5

03

75

5

12

9

25

5

9

150

150

150

50

150

75

37 5

25

Kloubový roh
9,5x9,5 x 150cm

25

Èíslo materiálu
104.007.0001

104.007.0002
104.017.0001
104.017.0002
104.012.0005

Popis

Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 150cm
bez otvoru pro spínání
Kloubový roh
9,5 x 9,5 x 150cm
s otvorem pro spínání
Vnìjší roh 135°
25 x 25 x 150cm
Vnitøní roh 135° 12,5 x12,5 x150cm
Vyrovnávací plech
8 x 150cm
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Hmotnost
21,20 kg
21,20 kg
38,90 kg
24,10 kg
7,80 kg

Raster/GE

Velkoplošný nástavbový element GE
200 x 250cm

51 5

17 2 15 6 9 4 15 6 17 2 25
4 7 15 6 17 2 25

25

250

250

147

25

51 5

Velkoplošný nástavbový element GE
150 x 250cm

17 2 15 6 4 7

Pøehled elementù

113

44

44

200

62

44

75

150

Velkoplošný nástavbový element GE
200 x 275cm

20

44

113

44

44

200

4 7 15 6 17 2 25

Raster/GE

17 2 15 6 9 4 15 6 17 2 25

62

44

150

17 2 15 6 4 7

4 7 15 6 17 2 17 2 7 87 89 47 87 8 17 2 17 2 15 6 4 7

-16-

17 2 15 6 9 4 15 6 17 2 25
4 7 15 6 17 2 25

51 5

25

275

275

147

25

76 5

Velkoplošný nástavbový element GE
150 x 275cm

17 2 25 15 6 4 7

44

75
20

Velkoplošný nástavbový element GE
200 x 125cm

4 7 15 6 17 2 25

125

51 5

125

25

73 5

Velkoplošný nástavbový element GE
150 x 125cm

17 2 15 6 4 7

Pøehled elementù

44

113

44

44

200

62

44

75

150

Velkoplošný nástavbový element GE
200 x 150cm

20

44

113

44

44

200

4 7 15 6 17 2 25

17 2 15 6 9 4 15 6 17 2

Èíslo materiálu
115.502.2000
115.502.1500
116.502.2000
116.502.1500
113.502.2000
113.502.1500
114.502.2000
114.502.1500

62

44

4 7 15 6 9 4 15 6 17 2 25

150

51 5

150

25

98 5

17 2 15 6 4 7

Velkoplošný nástavbový element GE
150 x 150cm

150

25

17 2 15 6 4 7

75
20

4 7 15 6 17 2 17 2 7 878 9 4 7 878 17 2 17 2 15 6 4 7

Popis

Velkoplošný element (GE)
Velkoplošný element (GE)
Velkoplošný element (GE)
Velkoplošný element (GE)
Velkoplošný nástavbový element (GE)
Velkoplošný nástavbový element (GE)
Velkoplošný nástavbový element (GE)
Velkoplošný nástavbový element (GE)
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200 x 250cm
150 x 250cm
200 x 275cm
150 x 275cm
200 x 125cm
150 x 125cm
200 x 150cm
150 x 150cm

Hmotnost

258,00 kg
217,00 kg
280,00 kg
243,00 kg
140,00 kg
117,00 kg
165,00 kg
139,00 kg
Raster/GE

Spojovací prostøedky
Spojovací èep
èíslo materiálu : 189.001.0100
: 0,19kg
hmotnost

Rukoje

Talíøová pružina

Èep
Obr.5

Èep zasunout do otvoru

Èep otoèit o 90°

Obr.6

Pro vzájemné spojení jednotlivých rastrových
elementù mezi sebou vertikálnì i horizontálnì je
nutné používat spojovací èep.

Poèet a poloha spojovacích èepù pro pro rozdílné
bednicí výšky najdete v odstavci "Øezy a pohledy"
na str. 84 a dalších.

Složení èepu:
èep, talíøová pružina a rukoje (obr. 5).
Spojovací èep se prostrèí spojovacími otvory rámù
elementù a poté se otoèí o 90° (obr. 6).
Napínací síla integrované talíøové pružiny umožní
tìsný spoj elementu.
Raster/GE
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y

né
y"

Spojovací prostøedky
Spojovací èep 5-kolíkový

Rukoje

èíslo materiálu : 189.001.0105
hmotnost
: 0,30kg

Talíøová pružina
Kolík
Èep

Obr.7

1

2

3

4 5

1

2

1cm

3

4 5

3

4 5

3

2

3

1

2

3

4 5

3cm

4 5

4cm

2

2

2cm

1

1

1

1

2

3

4 5

5cm

4 5

7cm
Obr.8

5-ti kolíkový spojovací èep umožòuje zabudování
plastových vyrovnání v rozsahu od 1 cm do 5 cm v
odstupòování po 1 cm.
Kromì jiného je plastové vyrovnání 7 cm nebo spoj
bez vyrovnání možný.
5-ti kolíkový spojovací èep se zastrèí do otvorù,
které jsou urèeny pro spojení, v rámu elementu a do
plastových vyrovnání a poté se otoèí o 90° obdobnì
jako u normálního spojovacího èepu
Požadovaný poèet a pozice èepù odpovídá otvorùm
v plastových vyrovnáních.
Vyrovnávací šíøky 5 cm se dosáhnou kombinováním

vyrovnání, napø. 2 cm a 3 cm. Pøitom se vyrovnání
zabudují tak, aby ležely drážky vyrovnání spínacích
prutù proti sobì a spínací tyè mohla být vedena mezi
vyrovnáními. Tím doléhá køídlová matice na rám
elementu.
5-kolíkový spojovací èep se použije i u vyrovnávacího plechu (str. 32 + 56).
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Raster/GE

Spojovací prostøedky

125

100

75

2 èepy

3 èepy

3 èepy

4 èepy

Vertikální spoj vekoplošných elementù

Výbìhový model

275

250
150

125

3 èepy

300

62 5

2 èepy

150

Vertikální spoj Rastru

4 èepy

6 èepù

7 èepù

7 èepù

Horizontální spoj vekoplošných elementù GE

Horizontální spoj Rastru

150

200

100/75

4 èepy

60-40

3 èepy

37-12

2 èepy

8 èepù

6 èepù

Obr.9

Poèet èepù je závislý na elementu. Pro výšky
elementù platí následující pravidla :
62,5cm - 2 èepy
75cm - 2 èepy
(100cm - 3 èepy)
250cm - 6 èepù
125cm - 3 èepy
275cm - 7 èepù
150cm - 4 èepy
(300cm - 7 èepù)
Pro šíøky elementù platí následující
100/75cm - 4 èepy
60-40cm - 3 èepy 200 cm - 8 èepù
37-12cm - 2 èepy
150 cm - 6 èepù
Raster/GE

Poèet požadovaných èepù je možné vypoèítat
pomocí následujícího vzorce:
Pøitom platí vnitøní, vnìjší,
poèet èepù = poètu elementù * faktor bednicí
výšky ( kloubové rohy atd. jako elementy.)
Faktor pro bednicí výšku vyplývá z následujícího :
2,50m faktor 4,50 5,00m faktor 5,25
2,75-3,25m faktor 4,75 6,25m faktor 5,50
3,75-4,50m faktor 5,00
7,50m faktor 5,75
Podpìrná bednìní se zásadnì prùbìžnì opatøují
èepy.
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Spojovací prostøedky
GE - svorka
èíslo materiálu : 181.000.0027
hmotnost
: 4,23kg
Obr.10

Smìr úderu
k otevøení svorky

300

150

125

275

Výbìhový model

250

Obr.11

Smìr úderu
k uzavøení svorky

Obr.12

Svorkami se spojují velkoplošné elementy GE
pouze na vertikálních spojích.
Pro spojení horizontálních spojù u nástavby je
zapotøebí spojovacích èepù. I pro spojení
velkoplošných elementù s rastrovými elementy
nebo pokud je umístìno mezi dva velkoplošné
elementy jedno plastové vyrovnání, použijí se
spojovací èepy nebo 5-ti kolíkové spojovací èepy.
Svorka dovoluje výškové odsazení o 10 cm
(Str.44).

Pomocí svorky je možné velkoplošné elementy
mezi sebou navzájem spojovat.
Poèet požadovaných svorek odpovídá poètu
uložení svorek, které se nachází na daném
elementu.
300 cm vysoký 4 svorky
275 cm vysoký 3 svorky
250 cm vysoký 3 svorky
150 cm vysoký 2 svorky
125 cm vysoký 1 svorka (+ 1 spojovací èep)
U nástavbového elementu 125 cm je zapotøebí
ještì jeden dodateèný spojovací èep.
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Raster/GE

Spínání
½ žlábek pro
spínací tyè
nahoøe

Element otoèený o
180°

Distanèní lišta

¼ žlábek pro
spínací tyè
dole
Spínací tyè
osazená ve
žlábku pro
spínání

Stojící element

¼ žlábek pro
spínací tyè
nahoøe

½ žlábek pro
spínací tyè
dole

Obr.14

Obr.13

Držák spínací tyèe

Køídlová matice DW15

èíslo materiálu : 189.001.0086
hmotnost
: 0,75kg
Držák spínací
tyèe

Obr.15

Spínací tyè DW15

Obr.16

U spojù rastrových elementù se musí provádìt
spínání. Za tím úèelem je obvodový rám opatøen
žlábky pro vedení spínacích tyèí.
V pøípadì svislého nastavení se musí druhý
element otoèit o 180°. Tím se dostanou žlábky proti
sobì a umožní protažení spínacích tyèí.
Umístìní spínacích míst je uvedeno v èásti "Øezy a
pohledy" na stranì 84 a dále. Ke spínání se
používají spínací závitové tyè DW15 a køídlové
matice. Ke spínání v místì horní, vodorovné, volné
hrany elementu se používají distanèní lišty.
To neplatí, pokud je nejvyšší element 150 cm vysoký
Raster/GE

a otoèený. Distanèní lišta se používá pro tloušky
stìn do 50 cm (str. 34). Distanèní lišta 50-120 cm
dovoluje vybednit stìnu tloušky od 50 do 120 cm, v
rastru po 5 cm. Pokud není možné použít distanèní
lištu, použije se držák spínací tyèe.
Držák spínací tyèe umožòuje pøipevnìní spínací
tyèe na horní hranu bednìní. Mùže se umístit na
libovolné místo, nebo není vázán na otvory pro
èepy v obvodovém rámu elementu, ani na
žlábkování pro spínací tyèe.
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Spínání
Výška bednìní do 2,75 m

max.
45cm

200/150

200/150

max.
45cm

ní

max.
40cm

200/150

Obr.17

200/150

Obr.18

Výška bednìní pøes 2,75 m

max.
20cm

200/150

cí

5

ky
m
,v
ní

cí
na
ro
na

Obr.19

Velkoplošné elementy (GE-elementy) se zásadnì
spínají pøes otvory, které jsou k tomu urèeny a
nalézají se v trapézových profilech. Ve spáøe mezi
velkoplošným elementem a rastrovým elementem
nelze spínat, protože obvodový rám velkoplošného
elementu není opatøen žlábky pro vedení spínacích
tyèí. Proto musí být k velkoplošnému elementu
pøipojen výplòový element nebo PE-vyrovnání.
Pøi bednicí výšce do 275 cm èiní maximální šíøka
výplòového elementu 45 cm. Pro bednicí výšky nad
275 cm je maximální šíøka 20 cm. Pokud se použije
k pøipojení PE-vyrovnání, je nutné naplánovat mezi

PE-vyrovnáním a rastrovým elementem spínací tyè.
Do bednicí výšky 275 cm je možné pøipojit
velkoplošný element na vnitøní roh, aniž by se
muselo provádìt spínání, pokud je vnìjší výplòový
element maximálnì 45 cm široký a zevnì se nemusí
umístit žádné PE-vyrovnání.
Do bednicí výšky 275 cm je možné zabudovat mezi
dva velkoplošné elementy výplòový element o šíøce
až 40 cm, aniž by se provádìlo spínání.
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Raster/GE

Rohy, pravý úhel
w

15

vnitøní roh 15 cm

30

45

15

45

15

15

5

15
13

40

b

45

vnitøní roh 15 cm b = w + 15cm
vnitøní roh 13 cm b = w + 13cm

15

6

36

24

45

15

45

15

6

15

6

Obr.20

Šíøka výplòového elementu

5

25

45

15

25

40

15

45

6

45

Obr.21

43

43

Obr.23

Na bednìní pravoúhlého rohu potøebujete vnitøní
roh, vnìjší roh a dva výplòové elementy. Šíøka
vnìjšího použitého výplòového elementu se zvolí v
závislosti na tloušce stìn a použitého vnitøního
rohu (obr. 20).
Pokud není k dispozici žádný odpovídající výplòový
element, je nutné vnitøní roh nebo výplòový element
opatøit PE-vyrovnáním. Vyrovnání se zabuduje mezi
výplòový element a bednìní dále pokraèující stìny
a nikoliv mezi výplòový element a vnìjší roh.
Raster/GE

5

5

25

35

43

30

43
43

13

43

13

13

Obr.22

13 5

13

13

5

vnitøní roh 13 cm

Pøi použití vnitøního rohu 13 cm je nutné použít
na spoji mezi vnitøním rohem a rastrovým
elementem šestihrannou matici DW15 (obr. 22).
Pokud se vychází z tloušky stìny 30 cm, mohou se
obednit bez použití jiných výplòových elementù i
stìny s tlouškou 24/36 cm, popø. 25/35 cm tím, že
se použije vyrovnávací element 5 cm, popø. 6 cm.
Pro vìtšinu tìchto pøípadù je však k dispozici i
odpovídající element (obr. 21+23).
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Vnìjší úhel 135°
25

25

24

3
2

2+
2

2+2

20

Rohy, libovolný úhel
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12 5

Vnìjší úhel 135°

Obr.24

Kloubový roh bez
spínacího otvoru
Pøíèná traverza
85cm

Kloubový roh se
spínacím otvorem

Výplòový
element

Pøíèná traverza
35cm

Výplòový
element

Obr.25

Obr.26

Bednìní rohù o 135° se dá provést pomocí
speciálních rohových elementù (vnitøní roh 135°,
vnìjší roh 135°). Vnitøní roh má délku ramene
12,5 cm a vnìjší roh 25 cm.
Žlábky pro spínací tyèe na bocích elementu
umožòují spínání tìchto dílcù.
Rohové elementy jsou dimenzovány pro tlouš ku
stìny 30 cm. U této tlouš ky stìny není zapotøebí
žádné dodateèné vyrovnání. U ostatních tlouš ek
stìn se musí osadit vnì i uvnitø odpovídající
vyrovnání (obr. 24)
Pro kosoúhle bednìné rohy se použijí kloubové

rohy, pøièemž se rozlišuje mezi kloubovými rohy se
spínacími otvory, nebo bez spínacích otvorù.
Kloubové rohy mají délku ramen 9,5 cm.
Protože boky kloubových rohù nejsou opatøeny
žlábky pro spínací tyèe, musí se k bokùm
kloubového rohu pøipojit výplòový element,
vyrovnávací element, popø. PE-vyrovnání a spínání
provést až na dalším spoji elementù.
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Raster/GE

Rohy, libovolný úhel
x

l SE


x = diferenèní rozmìr vnìjší/vnitøní


1


w = tlouš ka stìny

W


l S E = rozdíly skuteèné délky kloubových rohù
uvnitø/vnì v závislosti na 
2

1 = doplòkový úhel (odchylka rohu)

2 = svíraný úhel





Obr.27

l

[°] 
[°] 
[°] 
1

Tab.1

2

SE

24cm

25cm

w [cm]
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2,5
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0,2

5,6

6,6

6,9

8,2

9,6

10,0

10,9

35

17,5
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27,3

28,6

31,3
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Kloubový roh bez spínacího otvoru umožòuje
bednìní vnitøních rohù v úhlech od 74° do 180° a
vnìjších rohù v úhlech od 180° do 286°.
U kloubových rohù se spínacími otvory je možný
vnitøní úhel v rozsahu od 82° do 180°.
Kloubové rohy mají délku ramen 9,5 cm. Ta se
zmìní v závislosti na úhlu o rozmìr ÄlSE.
U kosoúhlých rohù je vnìjší bednìní delší než
vnitøní bednìní. Odpovídající rozmìr je závislý na
úhlu a tlouš ce stìny a je uveden v tabulce 1.
Pokud možno se zvolí výplòové elementy tak, aby
se tento rozdíl vyrovnal. Pokud to není možné, je
Raster/GE

20cm

nutné zabudovat na jedné stranì dodateèná PEvyrovnání.
Pøíklad:
a = 120°
w = 25cm

x = 14,9cm
zvoleno:
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uvnitø: 20 cm výplòový element
vnì: 35 cm výplòový element

E-

Kloubový roh se spínacím otvorem

Pøíèná traverza 85 cm
èíslo materiálu : 189.001.0067
hmotnost
: 4,00kg

42
Obr.28

5

5

6 6
85
5

29

5

45

Kloubový roh bez spínacího otvoru
Spínací tyè osazená v nejvyšším
spínacím místì výplòového elementu
s vyztužením spoje pøíènou traverzou
Pøíèná traverza 85cm

pøíèná traverza
35cm
Na každý kloubový roh se použijí vždy dvì místa
spínání.
max.50

Obr.29

Pøíèná traverza 35 cm
èíslo materiálu : 189.001.0066
hmotnost
: 1,50kg
62

m

Rohy, libovolný úhel

62

el

Obr.30

max.40

Obr.31

45

17

5

17

5

35

a køídlové matice.
U kloubového rohu bez spínacích míst je nutné
Pokud je vnitøní úhel á2 < 115°, pak pásový
výplòové elementy pøevázat pøíènou traverzou 85
cm. Pøitom se smí používat pouze maximálnì 40 cm
prostøedek nedosedá na vnìjší stranì na postranní
široký výplòový element (obr. 30). Pokud je
výplòové elementy. V tomto pøípadì pak stavba
zapotøebí vìtších výplòových elementù, je
musí vypodložit kloubový roh døevem. Smí se
zapotøebí i silnìjšího pásového prostøedku.
používat pouze výplòové elementy do maximální
U kloubového rohu se spínacími otvory se umístí
šíøky 50 cm. Pokud je zapotøebí vìtších rozmìrù,
pásové prostøedky na místech spínání kloubového
pak se pásové prostøedky osadí pøes spínací místa
rohu (obr. 29). Pásový prostøedek pøesahuje na
výplòových elementù a navzájem se spojí.
postranní výplòové elementy . Pro vnitøní
úhel á2 < 138° se mùže použít na vnitøní stranì
deska s kloubovou matkou namísto pøíèné traverzy
Raster/GE
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Odboèné stìny
Vnitøní rohy 13 cm

Vnitøní rohy 15 cm

b

b

Vyrovnání vnìjší

Vyrovnání vnìjší

13

15

Vyrovnání
vnitøní

15

15

15

13

13

13

Šestihranná matice

w

Obr.32

Výplòový element : b = w + 2 * 13cm

w [cm]
15
17,5
20
24
25
30
35
36,5
40

b [cm]
41
43,5
46
50
51
56
61
62,5
66

w

Obr.33

Výplòový element : b = w + 2 * 15cm

w [cm]

Elementy

15
17,5
20
24
25
30
35
36,5
40

40 + 1 vnì
43
45 + 1 vnì
50
50 + 1 vnì
50 + 6 vnì
60 + 1 vnì
60 + 2 vnì
60 + 6 vnì

Tab.2

b [cm]
45
47,5
50
54
55
60
65
66,5
70

Elementy

45
45 + 2 vnì
50
50 + 4 vnì
50 + 5 vnì
60
60 + 5 vnì
60 + 6 vnì
75 + 5 uvnitø

Tab.3
Dvojitý-U-pásový prostøedek
upnout pøes místo spínání,
a tím vyztužit spoj elementù

Dvojitý-U-pásový
prostøedek

Obr.34

U odboèných stìn se øídí šíøka použitého
výplòového elementu podle tloušky stìny "w"
odboèné stìny a délky ramen obou vnitøních rohù
(obr. 32+33).
Pokud se na základì tohoto výpoètu nezíská žádná
hodnota, která by odpovídala šíøce elementu, pak je
možné zvolit v poøadí další menší element a doplnit
ho odpovídajícím PE-vyrovnáním, popø.
vyrovnávacím elementem.
Je rovnìž možné použít další vìtší element a vnitøní
roh doplnit PE - vyrovnáním
vyrovnávacím
elementem. Pokud se vyskytnou vìtší rozdíly mezi
Raster/GE

požadovaným rozmìrem a skuteèným rozmìrem,
je možné provést oboustranné vyrovnání
výplòového elementu, popø. vnitøního rohu.
U vìtších tloušek stìn "w" se mohou umístit i dva
výplòové elementy zevnì. Ty se poté musí zajistit
pásovým prostøedkem pøes spínací tyèe vnitøních
rohù (obr. 34).
U 13cm vnitøních rohù se musí na spínacích tyèích
na stranì vnitøního rohu použít šestihranné matice
(obr. 32).
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y

Vyènívající pilíøe
Bednicí vrstva

jší

m,
ní

va
tit
ch

ch
ce

Hranol
Horní spínací místo
Hranol
Bednicí vrstva

Distanèní lišta
Spojovací èep

Obr.35

Výplòový element
Možné místo
spínání

Spínací tyè
Držák spínací
tyèe

Pásové
prostøedky

Vnìjší roh

Obr.36

Obr.37

Vyènívající pilíøe se vìtšinou obedòují s výplòovým
elementem a vnìjším rohem. Pøitom odpovídá šíøka
elementu šíøce pilíøe.
Druhou možností je použití distanèních lišt 6-50 cm
a stavbou dodané bednìní z hranolù a bednicí
vrstvy. Údaje o poètu a umístìní distanèních lišt
najdete v odstavci "Èelní uzavøení", str. 34. Pokud
šíøka vyènívajícího pilíøe nedovoluje použití žádné
distanèní lišty, je možné až do šíøky 70 cm použít
traverzové uchycení a pøíènou traverzu.
K tomu si pøeètìte odstavec "Èelní uzavøení", str.
35. Dále je možné použít i pásové prostøedky.

Pøitom se pásový prostøedek napne pøes spínací
místa na vnitøním rohu. Nahoøe je rovnìž
naplánováno místo spínání a pásový prostøedek
místo distanèní lišty. Aby se zajistila šíøka pilíøe, je
nutné umístit vpøedu spínací tyèe, které se pøipevní
odpovídajícími držáky pro spínací tyèe. Obednìní
provádìné stavbou se obvykle skládá z hranolù a
bednicí vrstvy.
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Raster/GE

Pøedsazení stìny
Usazovací deska 5 cm
(na vyžádání)

94

Usazovací deska 6 cm
(na vyžádání)

15 6

èíslo materiálu : 189.001.0013
hmotnost
: 0,90kg

èíslo materiálu : 189.001.0014
hmotnost
: 1,20kg

Èep
Svorníkový otvor
Obr.38

Èep a svorníkový otvor pro
spínací tyè na horizontálním
spoji

5/6cm

Usazovací deska na
horizontálním spoji

Obr.39

Usazovací deska

Usazovací deska
Šestihranná matice DW15

Obr.40

Spojovací èep

Pøi pøedsazení stìny o 5 nebo 6 cm se pokládají
pøíslušné elementy proti sobì. Usazovací deska
stìny zaruèuje spojení elementù na spoji a
zabraòuje posunu.
Usazovací desky se umístí tam, kde se nacházejí
spínací tyèe.
Pokud se nachází spínací tyè na horizontálním spoji
elementu s elementem vysokým 75 cm, popø. 100
cm, není možné zde usazovací desku použít,
protože není shodná pozice svorníkových otvorù
elementu a usazovací desky.
Raster/GE

Èepy usazovací desky se zastrèí do svorníkových
otvorù elementu, který se nachází na stranì s menší
tlouškou stìny. Nyní je usazovací deska se
spojovacími svorníky pøipevnìna na druhém
elementu.
Strana s menšími rozestupy èepù, popø. svorníkù,
se použije na horizontálním spoji elementu.
Spínací tyè se našroubuje na stìnovou usazovací
desku šestihrannými maticemi DW15.
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Odskok stìny
Odskok stìny menší než 13/15 cm
Vnitøní roh

Bednicí
svìrka

Vnìjší roh

Pøíèná traverza 85cm

Podložit vnitøní roh døevem

Hranol

Element nebo
PE-vyrovnání

Obr.41

Dvojitý U-pásový prostøedek
Deska s kloubovou matkou

Køídlová
matice
Spínací tyè DW15

Obr.42

Odskok stìny 13/15 cm

Vnìjší roh
Obr.43

Odskok stìny vìtší než 13/15 cm
Spínací tyè DW15

Element nebo
PE-vyrovnání
Obr.44

Obr.45

Odskoky stìn od 7 do 13/15 cm je možné obednit
pomocí dvou tupì spojených vnitøních rohù.
Rozmìr pøesazení stìny se vyrovná elementem
nebo PEvyrovnáním. Se dvìma vnìjšími rohy se
mùže nyní spojit vnitøní roh a element (obr. 41).
U druhé varianty se vnitøní roh napojí natupo s
elementem. Element a vnitøní roh podložený
døevem se zajistí dvojitým U-pásovým prostøedkem
(obr. 42). Spoj se zafixuje bednicími svìrkami.

U odskoku stìny 13/15 cm odpovídá rozmìr
odskoku stìny délce ramen vnitøního rohu. Vnìjší
roh se tím pøímo napojí na vnitøní roh (obr. 43).
Pokud je rozmìr odskoku vìtší, pak je nutné
zabudovat mezi vnìjší roh a vnitøní roh element
nebo PE-vyrovnání (obr. 44). U rozmìru, který je
vìtší, nebo stejný jako tlouška stìny plus délka
ramena vnitøního rohu, se použije spínací tyè (obr.
45).
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Raster/GE

Krátké stìnové úseky
3

5

7
Vyrovnávací plech

Spojovací èep
5-kolíkový

Deska s
kloubovou maticí

Obr.46

Pouze spínací tyèe
(žádné distanèní lišty)

Vnìjší element

Deska s kloubovou maticí

Vnitøní element

3/5/7
max.50

Vyrovnávací plech

Vyrovnávací plech

<3,00m

<3,00m

Obr.47

U krátkých úsekù stìn mezi vnitøními rohy se stlaèí
elementy tlakem betonu z odboèných stìn na sebe.
Elementy, které jsou pod napìtím, se nedají snadno
odbednit.
Z toho dùvodu se používá vyrovnávací plech, pokud
je rozestup mezi dvìma odboènými stìnami menší
než 3,00 m.
Tento plech umožòuje nastavení vùle odbednìní 3
cm, 5 cm nebo 7 cm nad 5-kolíkovým spojovacím
èepem.
Pøitom je element vnìjšího bednìní o odpovídající
rozmìr vìtší než vnitøní bednìní.
Raster/GE

Max. šíøka pro vnìjší element èiní 50 cm. Pro
nejvyšší místo spínání se musí použít spínací tyè
(nikoliv distanèní lišta). Pokud není nahoøe k
dispozici žádné kompletní žlábkování pro spínací
tyè, je nutné použít držák pro spínací tyè.
V oblasti vyrovnávacího plechu je nutné použít pro
spínací tyèe desky s kloubovou maticí.
Až do bednicí výšky 1,50 m není zapotøebí
vyrovnávací plech
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Vyrovnání zbytkového rozmìru
Pásky bednicí vrstvy 21mm

Dobedòovací úhelník
pro bednicí vrstvu 21 mm

Dobedòovací
úhelník

èíslo materiálu : 189.001.0017
hmotnost
: 0,45kg

Obr.48

Pøíèná traverza 85cm
Støedové spínací místo

Obr.49

Dobedòovací úhelník

Pásky bednicí vrstvy 21mm

Pøíèná traverza 85cm
Obr.50

Støedové spínací místo

Dodávané elementy, vyrovnávací elementy a PEelementy umožòují bednìní všech délek stìn.
Pokud nejsou odpovídající elementy na staveništi k
dispozici, mùže se vyhotovit vyrovnání zbytkovým
rozmìrem pomocí dobedòovacích úhelníkù a
bednicí vrstvy. Možná délka pøitom èiní 7 - 30 cm.
Dobedòovací úhelník se pøipevní ve svorníkovém
otvoru rámu elementu. Vzájemný rozestup úhelníkù
by mìl být 25 cm a nesmí pøekroèit 35 cm.
Dobedòovací úhelník umožòuje vyrovnání 13 - 30
cm. Otvor v úhelníku umožòuje pøipevnìní pásky
bednicí vrstvy.

Nutná spínací místa se dosadí do støedu ve
vyrovnání. Elementy, které leží vedle, se pøevážou
pøíènou traverzou 85 cm.
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Raster/GE

Koncové uzavøení
Tlouška
stìny [cm]

Distanzlasche 6-50cm
Art.Nr. : 189.001.0020
Gewicht : 1,50kg

3
1 2

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Obr.51

Bednicí vrstva - dodávka stavby

Hranol - dodávka stavby

Distanèní lišta

Spojovací èep

Obr.52

Tab.4

Obedòováním stìny v taktech vznikají pracovní
spáry. Ty vyžaduje montáž tìsnicího pásu a
umožnìní dalšího vedení výztuže. Èelní obednìní
na konci stìny provádí stavba.
Odvedení tlakových sil, které na toto koncové
uzavøení pùsobí, se provádí distanèními lištami,
které jsou spojeny pøes spojovací èepy s bednicími
elementy.
14 otvorù v distanèní lištì umožòuje nastavení
tloušky stìny v rozmezí 6 - 50 cm, viz tab. 4.
Distanèní lišta nahradí obvyklé spínání rastrových
elementù v tìch spínacích místech, která se
Raster/GE

6
6,5
7,5
8
9
10
11
11,5
12,5
13
14
15
16
16,5
17,5
18
19
20
21
21,5
22,5
23
24
25
26
26,5
27,5
28
29
30
31
31,5
32,5
33
34
35
36
36,5
38
39
40
41
41,5
44
45
46,5
50

Èíslo
otvoru
4- 7
2- 6
6- 9
5- 8
3- 7
1- 6
4- 8
2- 7
6 -10
5- 9
3- 8
1- 7
4- 9
2- 8
6 -11
5 -10
3- 9
1- 8
4 -10
2- 9
6 -12
5 -11
3 -10
1- 9
4 -11
2 -10
6 -13
5 -12
3 -11
1 -10
4 -12
2 -11
6 -14
5 -13
3 -12
1 -11
4 -13
2 -12
5 -14
3 -13
1 -12
4 -14
2 -13
3 -14
1 -13
2 -14
1 -14

nacházejí po výšce koncových uzavøení.
Velkoplošné elementy (GE-elementy) se musí
zásadnì spínat . Stejným zpùsobem (jako bednìní
pracovních spár) mùže probíhat i obednìní konce
stìny.
Poèet distanèních lišty vyplývá ze závislosti na
výšce bednìní takto:
62,5 - 75 cm 
2 kusy;
250 cm 
6 kusù
100 - 125 cm 
3 kusy; 275 - 325 cm 
7 kusù
150 cm 
4 kusù; 337,5 - 350 cm 
8 kusù
187,5 - 225 cm 
5 kusù;
375 cm 
9 kusù
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Koncové uzavøení
Traverzová úchytka
èíslo materiálu : 189.001.0071
hmotnost
: 0,60kg

Integrovaný svorník

Obr.53

Vnìjší roh
Výplòový element

Spínací tyè DW15

Traverzová úchytka

Šestihranná matice DW15

Pøíèná traverza 85 cm

Hranol - dodávka stavby
Bednicí vrstva - dodávka stavby

Obr.54

Obr.55

Koncové uzavøení s pøíènou traverzou a
traverzovými úchytkami se používá u:
• tlouš ky stìn 51-70 cm
• kónických stìn
• tlouš ky stìn, kterou nezakryje distanèní lišta.
Pøíèná traverza pøejímá odvod tlakových sil. Spojení
k bednicím elementùm probíhá traverzovou
úchytkou, která je pøipevnìna pøes integrovaný
svorník v otvorech rámu elementu.
U rastrových elementù je na okraji elementu
zapotøebí jedno dodateèné místo spínání.
Poèet pøíèných traverz vyplývá ze závislosti bednicí

výšky, jak je dále uvedeno:
62,5 - 75 cm - 2 kusy; 275 - 325 cm - 6 kusù
100 - 150 cm - 3 kusy;
350 cm - 7 kusù
187,5-225 cm - 4 kusy; 375 - 400 cm - 8 kusù
250 cm - 5 kusù;
Dále je možný koncový uzávìr s vnìjšími rohy a
rastrovým elementem, jehož šíøka odpovídá
tlouš ce stìny. Pøi tom však nelze pokraèovat v
prùbìžné výztuži.
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Raster/GE

Koncové uzavøení
Držák èelního uzavøení GE
èíslo materiálu : 181.000.0049
hmotnost
: 3,10kg
Vrchní deska
Obr.56

Obr.57

Klíèový otvor v
trapézovém nosníku

Deska s kloubovou maticí

Køídlová matice
DW15

Dvojitý-U-pásový
prostøedek l=180 cm

Spínací tyè DW15
l=100 cm

Hranol - dodávka stavby
Bednicí vrstva - dodávka
stavby

Držák èelního uzavøení GE

cm
.120

max

Obr.58

Pøi koncových uzavøeních s tlouš kami stìn více
než 50 cm použijí GE-Elementy držáku èelního
uzavøení.
Betonové síly se pøenáší z bednicích desek a
hranolù, zabudovaných ze strany montáže, na
dvojitý U-pásový prostøedek 120 (délka = 180 cm).
Hranoly musí být dimenzovány podle tlaku betonu.
Držák èelního uzavøení velkoplošného elementu se
našroubuje do klíèových otvorù trapézového profilu.
Pøitom je nutné dbát na to, že se vnitøní deska
držáku èelního uzavøení nachází i na vnitøní
stranì trapézového profilu (obr. 57).
Raster/GE

Poté se prostrèí držákem èelního ukonèení spínací
tyè DW15x100 cm.
Šroubový spoj spínací tyèe se provede u držáku
pomocí køídlové matice DW15 a na stranì pásu
pomocí desky s kloubovou matkou DW15.
U velkoplošných elementù (GE-elementy) výšky
250 cm, 275 cm a 300 cm jsou u každé výšky 3
pásové prostøedky a u velkoplošných elementù
výšky 125 cm a 150 cm vždy po 2 pásových
prostøedcích.
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Koncové uzavøení
Spojovací èep

Vyrovnávací díl 2-dílný
(na vyžádání)

Vyrovnávací díl 2-dílný

èíslo materiálu : 180.000.0004
hmotnost
: 3,80kg

a

Køídlová
matice DW15

Spínací tyè DW15
I=65 cm

Obr.59

Spínací tyè DW15

Deska s kloubovou matkou
DW15
Držák spínací tyèe

Dvojitý-U-pásový
prostøedek
120x1800 mm

icí

ka

í

ku
su

ky
3
tù
ch

Obr.60
Spínací tyè DW15
I=65 cm
Deska s kloubovou
matkou DW15
Distanèní lišta
50 -120 cm
Spojovací èep
Obr.61

Vyrovnávací díl 2-dílný
Køídlová matice

Spínací tyè DW15
I=65 cm
Deska s kloubovou
matkou DW15

max.120

y

Køídlová matice DW15

Spínací tyè DW15
Držák spínací tyèe

Dvojitý-U-pásový
prostøedek
120x1800 mm

Obr.62

U koncových uzavøení s tlouš kami stìn pøes 70 cm
se použije u rastrového bednìní dvojitý-U-pásový
prostøedek.
Síly od tlaku betonu se ze strany namontovaných
bednicích desek a hranolù pøenesou na dvojitý-Upásový prostøedek 120 (délka=180 cm).
Vyrovnávací díl 2-dílný (obr. 57) se pøipevní
spojovacími svorníky v pøíèné møížce posledního
rastrového elementu. Šíøka tohoto elementu musí
èinit minimálnì 25 cm.
Vyrovnávacím dílem se musí prostrèit spínací tyè
DW15 (délka=65 cm).

Køídlová matice

Vyrovnávací díl 2-dílný
Køídlová matice

max.120

ní

Dvojitý-U-pásový
prostøedek
120x1800 mm

Šroubový spoj spínací tyèe se provádí na
vyrovnávacím dílu pomocí køídlové matice DW15 a
na stranì pásu deskou s kloubovou matkou DW15.
Poslední rastrový element se musí upnout.
Distanèní lišta 50 - 120 cm umožòuje sepnutí
elementù pøi tlouš ce stìny 75 cm až 120 cm v rastru
po 5 cm (obr. 59). V opaèném pøípadì se musí
použít spínací tyè s držákem spínací tyèe (obr. 60).
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Raster/GE

Napojení na stávající stìny

Obr.63

Spínací tyè prostrèená
spínacím místem v betonu

Spínací místo v betonu
Obr.64

Hranol výšky 7,5 cm

Pøíèná traverza 85 cm
Obr.65

Pøi napojení stìny jako prodloužení se bednìní
pøeplátuje na stávající beton.
Vnitønì uložená místa spínání velkoplošného
elementu (GE-element) umožòují pøeplátování 40 cm
(obr. 63).
U rastrových elementù se ještì jednou použijí poslední
otvory po spínání pøedešlého zábìru bednìní, a tím se
docílí zakotvení prvních elementù ze zábìru, který se
bude betonovat.
Element se umístí pøímo na pøíslušné spínací místo.
Køídlová matice dosedá na rám elementu (obr. 64).

Raster/GE

Pokud se element neumístí pøímo na spínací místo,
pak je nutné pøevázat vzdálenost mezi spínacím
místem a rámem elementu pomocí pøíèné traverzy 85
cm.
Rozestup mezi rámem a pøíslušným spínacím místem
by nemìl pøekroèit 15 cm, pokud je element 50 cm
široký. U elementù s šíøkou 100 cm pøedstavuje tato
vzdálenost max. 6 cm. Za spínacím místem se ještì
osadí hranol o výšce 7,5 cm, který se pøitlaèí pøíènou
traverzou (obr. 65).
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Napojení na stávající stìny

Obr.66

Obr.67

Obr.68

Vnitøní roh

Vyrovnávací element

U pravoúhlého napojení stìny se mohou umístit
velkoplošné elementy (GE-elementy) pøímo na
beton. Spínací místo, uložené uvnitø plochy
elementu, umožòuje bezproblémové protažení
spínací tyèe (obr. 66).
U rastrových elementù se nemùže element uložit
pøímo na stìnu z dùvodu vedení spínací tyèe ve
spoji elementù.

Proto se zde osadí vyrovnávací element 5/6 cm,
popøípadì element o šíøce 10/12 cm pøímo na stìnu.
Spínání se provede na spoji mezi elementem a
vyrovnávacím elementem, nebo elementem a
elementem šíøky 10 cm/12 cm (obr. 68).
Další možnost spoèívá v tom, že se pøímo ke stìnì
osadí vnitøní roh. Poslední spínací tyè se umístí
mezi element a vnitøní roh (obr. 67).
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Raster/GE

Napojení na stávající stìny
Pruhy bednicí vrstvy 21 mm

Horní místo spínání

Dobedòovací úhelník

Výplòový element
Obr.69

Dvojitý-U-pásový prostøedek

Pruhy bednicí vrstvy 21 mm

Pøíèná traverza 85 cm
Obr.70

Dobedòovací úhelník
Dvojitý-U-pásový prostøedek
Obr.71

U šikmého napojení stìny se použije Raster, aby se
provedlo poslední sepnutí tìsnì pøed stykem se
stávající stìnou. Na delší stranì bednìní je nutné
opøít výplòový element pøímo o beton. Výplòový
element se zajistí pásovým prostøedkem. První
spínací místo se umístí pokud možno co nejblíže ke
stávajícímu betonu, kvùli výhodnìjšímu pøenesení
tlaku betonu. Pásový prostøedek se dimenzuje
odpovídajícím zpùsobem podle velikosti
výplòového elementu. Pokud je to nutné, tak se
výplòový element zafixuje ke stávající stìnì (obr.
69).
Raster/GE

Výplòový
element

Nejvýše ležící spínací místo musí být rovnìž
opatøeno spínací tyèí, aby se mohl pøipevnit pásový
prostøedek.
Na kratší stranì se musí použít pruhy bednicí vrstvy
(obr. 70). Bednicí vrstva se pøipevní na rastrový
element dobedòovacími úhelníky.
Na druhé stranì doléhá bednicí vrstva pøímo na
stìnu. V závislosti na úhlu a délce pruhu bednicí
vrstvy je nutné provést ve stìnì fixaci úložných
bodù pro bednicí vrstvu.
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Velkoplošné elementy (GE)

Tabulka pro dovolené hodnoty Äb v závislosti na
bednicí výšce pøi bo = 25 cm

bu


b

t


b

bu


b

b

14,5

21,5 t=2,5cm

13

19,5

34

19,5

24

26

t=2,5cm

43,5 t=2,5cm
46

t=3,0cm

Bednicí výška

bu

bo

Tab.5

U kónických stìn se øídí možný sklon elementù
podle vedení spínacích tyèí v trapézovém nosníku
velkoplošného elementu, popø. podle spoje
rastrových elementù.
V tabulce 5 + 6 jsou uvedeny maximální hodnoty

b pro rozdílné bednicí výšky a bo =25 cm.

b = tlouška stìny spodní - tlouška stìny horní

bo

bo

bu

bo

bu


b

t


b

bu

b

b

2,50m

bo

Jednostrannì Jednostrannì
Oboustrannì
kónické
kónické
kónické
s
bez
[cm]
podložením t
podložení
[cm]
[cm]

14,5

22,5 t=2,5cm

12,5

3,75m

bo

Prùøez stìny

Jednostrannì Jednostrannì
Oboustrannì
kónické
kónické
kónické
s
bez
[cm]
podložením t
podložení
[cm]
[cm]

19,5

34,5 t=2,5cm

19

5,00m

Bednicí výška

Prùøez stìny

Tabulka pro dovolené hodnoty Äb v závislosti na
bednicí výšce pøi bo = 25 cm

2,50m

ek

Rastrové elementy

3,75m

nt

Kónické stìny

5,00m

y

24

43,5 t=2,5cm
46

t=3,0cm

25

Tab.6

zabuduje se na každém styku vyrovnávací element
5/6 cm. Rovnìž je možné umístit na každém spoji
PE-vyrovnání. Do vyrovnání se musí vyvrtat otvory
pro spínací tyèe.
Jako nejvyšší místo spínání se mùže použít
distanèní lišta, která se opatøí držáky spínací tyèe.
Èelní uzavøení se provede pomocí traverzové
úchytky a pøíèné traverzy.
Je nutná dodateèná pojistka proti vztlaku.

U vìtších tloušek stìn se sklon zvyšuje. Možný
sklon se dá zvýšit tím, že se podloží kónická strana
bednìní døevem (viz hodnota t v tab. 5+6).
Pokud je úhel sklonu u rastrových elementù vyšší,
-41-

Raster/GE

Nábìh
Závìs vzpìry jednostr.
bednìní Raster
èíslo materiálu: 180.000.0007
hmotnost
: 2,17kg

Obr.72

Závìs vzpìry
jednostr. bednìní
Pásový prostøedek

5

9,5

b

P1 = b² + h² - 9,5cm

Pojistka proti vztlaku

P2 = h + 9,5cm

Stìny s nábìhem se obedòují v úseku nábìhu
ležícími rastrovými elementy.
Na pøechodu mezi nábìhem a vzestupující stìnou
se umístí kloubové rohy. Výplòový element a pøíp.
dodateènì potøebné PE-vyrovnání doplní bednìní v
oblasti nábìhu.
U jednostranného nábìhu se zabuduje proti
kloubovému rohu další výplòový element. K
vyztužení všech elementù se musí namontovat v
oblasti nábìhu speciálnì vyhotovené, zkosené
pásové prostøedky. Ty se umístí na spoji a
pøipevní se
závìsem vzpìry jednostranného
Raster/GE

Závìs vzpìry jednostranného
bednìní

h

w

P1

P2

Obr.73

5
9,

Obr.74

Pojistka proti vztlaku
Spínací tyè v nábìhu

Zkosený pásový prostøedek
Klín

Klín
Zkosený pásový prostøedek

bednìní. Pásový prostøedek musí být zajištìn v
podlahové desce proti vztlaku.
Místo spínání v oblasti nábìhu se umístí vedle
spoje. K tomu musí být otvor pásového prostøedku
minimálnì 5 cm široký.
Pøíklad:
dáno: b=30cm;
h=40cm
P1 = 30 ² + 40 ² - 9,5 = 40,5cm 
element 40cm
P2 = 40 + 9,5 = 49,5cm

element 50cm
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h

Nábìh
Pásová úchytka 100
svìrná délka 10 cm
èíslo materiálu : 189.001.0031
: 0,50kg
hmotnost

Obr.75

Šroub s plochou kulovou
hlavou M20 + protideskou
Spojení pásového prostøedku a zkoseného
pásového prostøedku spínací tyèí
Pásová úchytka + køídlová matice
Pásový prostøedek

Keil

ek

9,5

b

h

P2

w

P1

m
m

Zkosený pásový prostøedek
Pásový prostøedek

Obr.76

abgewinkelte Gurtung

5
9,

le
ku

Auftriebssicherung

Šroub s plochou kulovou
hlavou M20

Obr.77

v

Pásový prostøedek
(kombinované pásy)

P1 = b² + h² - 9,5cm

Pojistka proti vztlaku

U velkoplošných elementù se obedòují stìny s
nábìhem v oblasti nábìhu ležícími rastrovými
elementy, obdobnì jako u bednìní Raster (viz
pøedešlou stranu). U 2,00 m velkoplošného
elementu (GE) je nejvýhodnìjší umístit na každý
velkoplošný element (GE) element o výšce 125 cm
a 75 cm. U jiných kombinací elementù je zapotøebí
svorek elementù nebo umístìní vyrovnávacího
elementu mezi velkoplošný element GE a Raster.
Elementy v oblasti nábìhu se vyztuží zkosenými
pásovými prostøedky, které se pøipevní na nosníku
GE-elementu pomocí šroubù s plochou kulovou

P2 = h + 9,5cm

hlavou a protideskami.
Výplòové elementy se musí opatøit pásovými
prostøedky, které je pøevazují po 2 m. Pokud je
výplòový element v oblasti nábìhu vyšší než 45 cm,
je nutné použít dva pásové prostøedky. Pásový
prostøedek se namontuje na element pomocí
pásové úchytky. Poté se daný pásový prostøedek
(pøevázka) spojí se zkoseným pásovým
prostøedkem.
Pro spínací místa v oblasti nábìhu se musí vyvrtat
otvory v bednicí vrstvì rastrových elementù.
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Raster/GE

Spojení s vyrovnávacím
elementem

Výškové odsazení

Spojení s
GE-svorkami

max.10cm

Výškové odsazení / stìna na spádu

Spád

Obr.78

Podélný
otvor

Vyrovnávací element na
spodním rastrovém elementu

Výškové odsazení
Obr.79

Obr.80

U kaskád v základu nebo podlahové desce se musí
provést výškové odsazení bednicích elementù.
Pokud se spojují velkoplošné elementy svorkami, je
v tom pøípadì možné plynulé pøesazení až do 10 cm
(obr. 78).
Pro všechny ostatní pøípady je zapotøebí
vyrovnávací element 5 popø. 6 cm. Je vybaven
prùchozím postranním podélným otvorem namísto
otvorù pro èepy (obr. 79) a dodateènými otvory pro
spínací tyèe.
Podélné otvory umožòují plynulé spojení tìchto
elementù (s výškovým pøesazením) s ostatními
Raster/GE

Spád

rastrovými nebo velkoplošnými elementy (GEelementy), protože nejsou vázány na uspoøádání
otvorù pro èepy. Vyrovnávací element se zabuduje
mezi dva odsazované elementy. U Rastru se umístí
vyrovnávací element na výšku níže uloženého
elementu, aby bylo možné zavést spínací tyè na
spoj elementu (obr. 80).
Pokud se elementy použijí kolmo ke sklonìné ploše,
pak není nutné používat vyrovnávací element.
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Stìna na spádu
Dobedòovací úhelník pro
bednicí vrstvu 21 mm

Vyrovnávací element

min.2cm

max.16cm

èíslo materiálu : 189.001.0017
hmotnost
: 0,45kg

Døevìný klín
Zápustné šrouby M12

Obr.81

Kombinovaný pás
Obr.82

Vyrovnávací element
Šroub s plochou
kulovou hlavou
M20x120 + destièka

Obr.83

max.35cm

min.6cm

Dobedòovací úhelník

Do 15 cm žádné
Dodateèné
dodateèné spínací místo spínací místo

Pokud stojí elementy na spádu svisle, musí se
vyhotovit mezi element a podklad dodateèné
vypodložení klínového nebo lichobìžníkového
tvaru. Toto vypodložení se mùže skládat, v pøípadì
malého spádu, z kónicky seøíznutého prùøezu
masivního døeva, který je pøišroubován ke
spodnímu rámu elementu.
V závislosti na pomìru spádu mùže být odsazení
provedeno na každém druhém nebo tøetím
elementu (obr. 81).

Hranol výšky 17,6 cm
Bednicí vrstva 21 mm

U vìtších vyrovnání se musí bednicí vrstva 21 mm
pøizpùsobit a pøipevnit k elementùm dobedòovacími
úhelníky.
U velkoplošných elementù (GE-elementy) se z
dùvodu stability namontuje na trapézový nosník
kombinovaný pás. Mezi bednicí vrstvou a pásem se
umístí hranol, aby se vytvoøil doraz pro bednicí
vrstvu
(obr. 83).
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Raster/GE

Provedení nástavby
Svìrka elementu

enty

lem

í" e
ežíc

èíslo materiálu : 189.001.0079
hmotnost
: 0,85kg

"l

m

1,25

m

1,25

Šroub s okem

Tømen

Èep
Obr.84

m

1,00
m

1,00

Obr.85

Pøi provedení nástavby bednìní existuje zásadnì
možnost osadit elementy s malou výškou (62,5 cm;
75 cm) ve stoje na elementy stávající.
Pro menší nástavby se mohou použít výplòové
elementy vleže jako nástavbové elementy (obr. 85).
Pøitom není možné ve spoji stojícího bednìní s
ležícím bednìním osadit všechny potøebné
spojovací èepy. Spojení elementù se zde provádí
pøes svìrky elementù (84).
Svìrka elementù se skládá ze tømenu, èepu a
šroubu s okem.
Raster/GE

"s

nty

eme

í" el
tojíc

Pøi pøipevnìní tohoto spojovacího prostøedku se
pøetáhne tømen pøes horizontální spoj elementù.
Èep se pøitom zasune do svorníkového otvoru
spodního (stojícího) elementu. Otáèením šroubu s
okem se poté spoj elementu shora uzavøe.
Spínání nahoøe se provede pomocí distanèních lišt.
Pozor:
Svìrka elementu se nesmí používat jako
jeøábový závìs.
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Provedení nástavby
Spojovací tømen pro bednicí
vrstvu 21 mm

Nástavbová kolejnice pro bednicí
vrstvu 21 mm (na vyžádání)

èíslo materiálu : 189.001.0084
hmotnost
: 2,45kg

èíslo materiálu : 189.001.0080
hmotnost
: 2,10kg

Distanèní lišta

Bednicí vrstva 21 mm
Bednicí vrstva 21 mm

Nástavbová kolejnice

Spojovací tømen

Spojovací èep

Spojovací èep

60cm

30cm

y

Obr.86

Obr.87

Pro nástavbové výšky do 30 cm se mùže použít
nástavbový tømen (obr. 86), který se pøipevní ve
vzdálenosti 50 cm pomocí dvou spojovacích èepù
na podélných møížích elementu.
Jako bednicí vrstva se seøízne 21 mm deska na
požadovaný rozmìr a pøibije se na nástavbové
tømeny. Za tím úèelem jsou na tømenech høebíkové
spoje.
Zakotvení uvnitø nástavby není zapotøebí.

Nástavby až do 60 cm bez použití elementù se
provádí pomocí nástavbových kolejnic, které se
pøipevní pomocí spojovacího èepu v rozestupu 40
cm na horním rámu elementu (obr.87). Jako bednicí
vrstvu mùžete použít bednicí tabule 50x150 cm
nebo 50x 200 cm.
Na základì pomìrnì velkých nástavbových výšek
je zapotøebí provést dodateènì horní zakotvení
pomocí distanèní lišty. Toto použití není u
velkoplošných elementù (GE-elementy) možné.

-47-

Raster/GE

Provedení nástavby
Pásový napínák GE

Kombinovaný pás 190 cm

èíslo materiálu : 181.000.0044
hmotnost
: 3,50kg

èíslo materiálu : 181.000.0043
: 32,00kg
hmotnost
2
8

Køídlová matice DW15

Kombinovaný pás 190

Obr.88

Podélná møíž

Pásová úchytka 100
svìrná délka 10 cm
èíslo materiálu : 189.001.0031
: 0,50kg
hmotnost

Integrovaný svorník

190

Obr.89

Pøíložka

Obr.90

Pøíruba
Trapézový profil

Køídlová matice DW15
èíslo materiálu : 189.001.0001
: 0,46kg
hmotnost
Obr.91

Kombinovaný pás 190
Obr.92

Obr.93

Pokud se provede nástavba velkoplošných
elementù (GE-elementù), to znamená, že se
namontuje velkoplošný element (GE-element) na
další velkoplošný element (GE-element) nebo
rastrové elementy, pak je nutné provést vyztužení
horizontálního spoje.
K tomu slouží kombinovaný pás 190 cm. Pøipevní se
pásovým napínákem GE na GE-element a k pásové
úchytce 100 na rastrovém elementu.
Pásová úchytka 100 má integrovaný svorník,
kterým se pøipevní v otvoru podélné møížky rastru
(obr. 89).
Raster/GE

Pásový napínák GE se prostrèí pod trapézovým
profilem GE-elementu a zavìsí se pøes pøíložku v
pøírubì (obr. 93).
Oba díly mají navaøenou spínací tyè DW15, pøes
kterou je kombinovaný pás nastrèen a sešroubován
køídlovou maticí.
Vyztužení horizontálních spojù se provádí u
rastrových elementù pomocí svìrného tømene a
klínu, viz str. 50.
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y

Provedení nástavby

5

90
Pásová úchytka 100

k

Køídlová matice DW

Pásový napínák GE
Kombinovaný pás 190

Obr.94

m
v

es
án
u
a

Obr.95

Pøi provedení nástavby s elementy výšky poloviny
podlaží (125 cm, 150 cm) staèí jeden kombinovaný
pás na každý velkoplošný element (GE-element).
Pøi provedení nástavby s elementy výšky podlaží
(250 cm, 275 cm, 300 cm) se musí zabudovat na
jednu šíøku elementu 2,00 m dva kombinované
pásy. U šíøky elementu 1,50 m se umístí vždy pouze
jeden kombinovaný pás.
Pokud se na dva elementy výšky podlaží provede
nástavba elementu výšky poloviny podlaží (napø.
250+250+125 cm), pak je nutné zabudovat i
u elementu s výškou poloviny podlaží dva

kombinované pásy, pokud šíøka elementu èiní 2,00
m.
Další informace, co se týká umístìní a poètu
kombinovaných pásù, viz èást "Øezy a pohledy" str.
96 a násl.
Pøi provedení nástavby s rastrovými elementy o
výšce 62,5 cm a 75 cm není až do bednicí výšky
3,375m nutné používat kombinované pásy.
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Raster/GE

Podélné vyztužení
Klešový držák s klínem
(rozpìtí 8-20 cm)
èíslo materiálu : 180.000.0008
hmotnost
: 2,70kg

3

1
2
4

7

5
Obr.96

Obr.97

2,00m

6

8

2,00m

Hranol
Klešový držák s klínem

Obr.98

Pro vyztužení bednìní se použijí horizontální
hranoly (1). Pøipevnìní na rastrových elementech
se provádí pomocí klešového držáku.
Nejdøíve se zavìsí svorka (2) pøes integrovaný èep
(3) do otvoru podélné møíže elementu. Poté se vede
klešový držák (4) pøes svorku a svými
vyhloubeními (5) má zapadnout do pøíèné møíže (6).
Nyní se zastrèí klín (7) do pøíslušné štìrbiny
svìrného kusu a údery kladivem se pøitáhne.

Raster/GE

Nìkolik støídavì uspoøádaných štìrbin ve svìrném
dílu a rozdílný sklon svìrného tømene umožòují
použití šíøek hranolù od 8-20 cm. U nosníku se
šíøkou 20 cm je nutné použít vyhloubení 8.
Rozestup je klešových
2,00 m.

držákù

zpravidla

U rastrových elementù je nutné zabudovat od
bednicí výšky 3,75 m i vertikální hranoly.
Rozestup vertikálních hranolù by mìl èinit ca
3,00 m.
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Podélné vyztužení
Závìsná a svìrná úchytka GE

Svìrný díl

èíslo materiálu : 181.000.0004
hmotnost
: 4,30kg

Závìsný díl
Obr.99

Šroub s plochou kulovou hlavou M20

Hranol
Závìsná a svìrná úchytka GE

Obr.100

Pro podélné vyztužení bednìní se zabudují
horizontální hranoly na bednìní.
U velkoplošných elementù (GE-elementy) se
provádí umístìní hranolù pøes závìsné a svìrné
úchytky. Ty se pøipevní pomocí integrovaného
šroubu s plochou kulovou hlavou v zámkovém
otvoru trapézového profilu.
Závìsný díl a svìrný díl jsou navzájem proti sobì
posunutelné, takže lze zabudovat hranoly s
prùøezem 9-14 cm.

Hranol se pøipevní na prvním velkoplošném
elementu dvìma závìsnými a svìrnými úchytkami.
Na následujících velkoplošných elementech (GEelementech) je poté zapotøebí pouze jedna úchytka
pro každý element.
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Raster/GE

Stabilizaèní vzpìry
Dovolené zatížení vzpìry

Závìs Raster na stabilizaèní vzpìru

Velikost
[cm]

èíslo materiálu : 180.000.0025
hmotnost
: 2,50kg

Tlak
[kN]

Tah
[kN]

RS2 180-290
RSK4 260-400
RSK6 460-600

37,0 - 22,0
40,0 - 14,6
24,6 - 12,5

15,0
40,0
40,0

RSK8 620-760

30,0 - 21,0

40,0

Tab.7

Pružinová vidlice
Zástrèný svorník 100
Obr.101

Závìs Raster na
stabilizaèní vzpìru

Stabilizaèní vzpìra

Plotna se 3 otvory

max

. 3,0

0m

Obr.102

Pro svislé vyrovnání bednìní a odvádìní vìtrných
sil do podlahové desky se umístí stabilizaèní vzpìry
na elementech rastrového/GE-bednìní.
Jako spojovací díl k tomu slouží závìs stabilizaèní
vzpìry (obr. 101).
Závìs se pøipevní zástrèným svorníkem na rám
elementu. Pøipevnìní ke stabilizaèní vzpìøe se
provádí rovnìž zástrèným svorníkem.
Zástrèné svorníky se musí zajistit pružinovými
vidlicemi proti vysunutí.
Zavìšení stabilizaèních vzpìr Raster se mùže
montovat jak na rastrových elementec,h tak i na
Raster/GE

velkoplošných elementech (GE-elementech).
Vzájemný rozestup stabilizaèních vzpìr nesmí
pøekroèit 3,00 m.
Velikost stabilizaèních vzpìr pro rozdílné bednicí
výšky viz èást "Øezy a pohledy", str. 86 a násl.
Závìs stabilizaèních vzpìr Raster není možné
montovat na BKS-podpìøe.
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Stabilizaèní vzpìry
Závìsná a svìrná úchytka GE
èíslo materiálu : 181.000.0004
hmotnost
: 4,30kg
Zámkový otvor
Závìsná a svìrná úchytka GE
Zástrèný svorník 130

Šroub s plochou
kulovou hlavou M20
Obr.103

Stabilizaèní vzpìra
Plotna se 3 otvory

max

. 3,0

0m

Obr.104

U velkoplošného elementu (GE-element) existuje
pro namontování stabilizaèní vzpìry i možnost
použití závìsné a svìrné úchytky GE (obr. 103).
Tento díl se pøipevní pøes integrovaný šroub s
plochou kulovou hlavou M20 v zámkovém otvoru
trapézového profilu.
Fixace stabilizaèní vzpìry se provádí zástrèným
svorníkem 130 mezi pøíložkami závìsné a svìrné
úchytky. Zástrèný svorník se zajistí pružinovou
vidlicí.
Pokud
jsou
prùbìžnì
na
sebe
montovány GE-elementy o šíøce 2 m, pak je nutné

na každém tøetím trapézovém profilu namontovat
stabilizaèní vzpìru (obr. 104). To umožòuje
rozestup 3,00 m, což pøi použití závìsu
stabilizaèních vzpìr Raster vìtšinou možné není.
Údaje o závìsné úchytce a svìrné úchytce jsou
rovnìž uvedeny v èásti "Podélné vyztužení", str. 51.
Poèet a velikost stabilizaèních vzpìr pro rozdílné
bednicí výšky jsou uvedeny v èásti "Øezy a
pohledy", str. 89 a násl.
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Raster/GE

Pochozí konzolová lávka
14 5
3x15

104 5

èíslo materiálu : 189.004.0013
hmotnost
: 11,00kg

Podlahové díly jsou položeny tìsnì
k sobì/na sebe tak, aby se nemohly
houpat ani se vysunout

45

Pochozí konzolová lávka
90cm

a) pøeplátovány

28

94

20

20

3x10

b) na sraz
20
2
50

Obr.105

max. 2,00

m

Obr.106

max. 2,00

m

20

max. 2,00

m

Obr.107

Pro nalití a zhutnìní betonu, pro následné
ošetøování v úrovni horní hrany betonu a další
podobné práce je nutné používat pracovní lešení.
Za tím úèelem se pøipevní na elementy bednìní
pochozí konzolové lávky, které následnì stavba
opatøí podlahou a postranní ochranou (zábradlím).
Je nutné pøitom dodržovat pøedpisy DIN 4420 díl 1
"Pracovní a ochranná lešení" (obr 106 a tab. 8).
Vzdálenost pochozích konzolových lávek mezi
sebou nesmí pøesahovat 2,00 m.
Raster/GE

2

Plošné užitné zatížení èiní p=3,0 kN/m .To odpovídá
skupinì lešení 4.
Polohu a poèet pochozích konzolových lávek pro
rozdílné bednicí výšky najdete v èásti "Øezy a
pohledy", str. 86.
Pozor!
Nášlapné vrstvy se musí za úèelem transportu
elementù nebo jednotek elementù pøišroubovat
ke konzolám, v opaèném pøípadì je nutné je
sejmout a po postavení bednìní opìt pøipevnit.
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Pochozí konzolová lávka
Pøípustná vzdálenost podpìr v m pro nášlapné vrstvy z
døevìných fošen nebo døevìných prken (DIN 4420, díl 1)
Brett- oder
GerüstBohlengruppe
breite [cm]
1,2,3
4

Brett- oder Bohlendicke [cm]
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

20

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50

24 und 28

1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

20

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50

24 und 28

1,25 1,75 2,00 2,25 2,50

Tab.8

1

Lešení - dodávka
stavby

2

Pochozí konzolové
lávky oboustranné
Pochozí
konzolová lávka

250

250

250

250

Obr.108

>2,00m
_ 3,00m
<

Pochozí konzolové lávky
a lešení dodávkou stavby

Obr.109

_ 3,00m
<

275

Pochozí konzolová lávka

_ 3,00m
<

a

Obr.110

Pochozí konzolová lávka se montuje na pøíèné
møíže rastrových elementù, nebo pøíèné sloupky
GE-elementù (obr. 108). Za tím úèelem se zasune
kolík závìsných bodù pochozí lávky (1) do
svorníkových otvorù pøíèné møíže. Konzola je nyní
zajištìna (2) dvìmi spojovacími èepy (2).
Pøi práci na bednìní je nutné dbát na zabezpeèení
proti zøícení. Zde platí pøedpisy pro bezpeènost a
ochranu zdraví pøi stavbì bednìní a nosného
lešení, vydané Oborovým svazem pro povolání v
oboru Stavebnictví.
Pro montáž demontáž bednicích kotev je zapotøebí

pracovních míst, která je nutné umístit v kolmém
rozestupu 2,00 m až 3,00 m. To se mùže napø.
provést pomocí konzolových lávek namontovaných
buï oboustrannì, nebo jen jednostrannì a s
postaveným protilehlým lešením, dodaným stavbou
(obr. 110). Žebøíky jsou dovoleny pouze pro
krátkodobé práce na objektu. Montáž a demontáž
bednicích kotev ze žebøíkù je zakázána.
Až do bednicí výšky max. 3,00 m je zapotøebí
pracovní lešení pouze na jedné stranì (obr. 109).
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Raster/GE

Šachta
3

5

7
Vyrovnávací plech

Spojovací èep
5-kolíkový

Deska s kloubovou
maticí

Obr.111

Pouze spínací tyèe
(žádné distanèní lišty)
40

50
5

40

40

100

40

3

Deska s kloubovou
maticí

Vnitøní element
Vnìjší element
Vùle bednìní

100

100

Vyrovnávací plech

40

37

7

40

33

45

Obr.112

100
40

50

U malých obdélníkových šachet (délka stìny < 3,0
m) se zabudují vyrovnávací plechy, aby se
usnadnilo odbednìní (viz strana 32).
Tento plech umožní nastavení vùle bednìní 3 cm, 5
cm nebo 7 cm pøes 5-ti-kolíkový spojovací èep.
Na vnìjším bednìní je nutné namontovat v oblasti
vyrovnání odpovídající element stejnì jako na
vnitøním bednìní.
Max. šíøka pro vnìjší element èiní 50 cm. Jako
nejvyšší místo spínání se musí použít tyè (nikoliv
distanèní lišta). Pokud není nahoøe k dispozici
žádný celý žlábek, musí se použít držák spínací tyèe
Raster/GE

40

40

45
5

40

V oblasti vyrovnávacího plechu je nutné použít pro
spínací tyèe kloubové matice.
Až do bednicí výšky 1,50 m není zapotøebí žádného
vyrovnávacího plechu.
Pøi odbednìní je nutné bednìní oddìlit na
vyrovnávacích plechách a je možné ho takto ve
ètyøech dílech transportovat.
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Montážní páka
Montážní páka
èíslo materiálu : 189.003.0000
hmotnost
: 3,90kg
Pøíložka s otvorem
Zásuvný svorník
Montážní páka
Obr.113

Navaøené kolíky
Obr.114

Spára

Obr.115

Montážní páka je pomocným nástrojem pro montáž
rastrových elementù a velkoplošných elementù
(GE-elementù).
Navaøené kolíky jsou urèeny ke stažení pøedem
betonovaných jednotek, pokud nerovnostmi, popø.
odsazením dojde v podlaze ke vzniku spár (obr.
115).
Kolíky se nachází na vnitøních stranách rámu
elementu. Aktivací páky je možné jednotky
elementu tìsnì k sobì stáhnout a spojit pomocí
spojovacího èepu

Stejnì tak je pøi pøedbìžné montáži možné
jednotlivými elementy navzájem k sobì pohybovat.
Obì pøíložky jsou urèeny k odbednìní tlakovì
odbedòovaných ploch. Montážní páka se pøipevní
pøes zásuvný svorník v pøíèné møíži elementu. Za
úèelem odbednìní se aktivací páky dají posunovat
elementy proti sobì
Odbednìní viz.str. 32 + 56.
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Raster/GE

Sloupy
Venkovní roh
Výplòový
element

Obr.116
Spínaný spoj

Obr.117
Spínací místo

Pásová úchytka
+ deska s
kloubovou maticí
Pásový prostøedek
Obr.118

Obr.119

Pro bednìní pravoúhlých sloupù se používají
výplòové elementy a vnìjší rohy (obr. 116).
Pøitom je nutné zvolit výplòový element stejnì velký
jako odpovídající délka popø. šíøka sloupu. Pro
rozmìry nad 50 cm se musí odpovídající délky složit
z nìkolika výplòových elementù. Spoj mezi
elementy se musí sepnout (obr. 117).
Pokud se u rozmìrù nad 50 cm nesmí sepnutí
provádìt, pak se sloupy opatøí pásy a ty se
odpovídajícím zpùsobem sepnou (obr. 118).
Raster/GE

Vertikální spoje sloupového bednìní se mají
prùbìžnì opatøovat èepy.
Pro sloupy s maximální šíøkou elementù 50 cm je
pøípustný tlak èerstvého betonu 68 kN/m .
Pro nalití a zhutnìní betonu
namontovat pracovní plošinu.
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nutné

y

Sloupy
3

Pracovní plošina

4

5

1

èíslo materiálu : 170.003.0018
: 98,00kg
hmotnost

6
7

8

oj

o

2
9

Obr.120

10

Závìsný díl pracovní
plošiny na Raster
èíslo materiálu : 189.004.0082
: 9,00kg
hmotnost

ka

11

Otvor pro pøipevnìní
konzoly rastrového elementu

icí

ek

ají

je

né

Obr.121

Obr.122

Pracovní plošina se montujte následovnì:

M12x100 a podložkami na rastrové podpìøe.

1.) Postranní zádová ochrana (1) se pøipevní ètyømi
šrouby M12x100 (2) k podlahovému roštu.
2.) Støední zádová ochrana (3) a obrubový plech (4)
se namontují šesti šrouby M12x70 (5).
3.) Závory (6) a spojovací desky (7) se pøipevní
dvanácti šrouby M12x70 (8).
4.) Uzavírací øetìz (9) se pøipevní k závorám.
5.) Úložnou konzolu (10) pøipevnit zásuvným
svorníkem (11) k rastrovému elementu.
6.) Pracovní plošinu sešroubovat ètyømi šrouby

Úložnou konzolu namontovat na støední vertikální
stìnì. Pokud je šíøka elementu menší než 50 cm,
pak je nutné konzoly namontovat na vnìjším spoji,
kde se nachází stabilizaèní vzpìra.
Pøi zabudování tøíhranné lišty je nutné dbát na to,
aby byly høebíky zatluèeny rovnobìžnì, èímž se
zabrání kroucení sloupového bednìní (obr. 120).
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Raster/GE

Vieleck
Spojovací èep na vnitøním
mnohoúhelníkovém vyrovnání
se umístí s pøesazením
Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnitøní

Držák spínací tyèe
Køídlová matice

Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnìjší

Deska s kloubovou maticí

Obr.123

Pro bednìní obloukových stìn a stìnových úsekù je
možné použít rastrové elementy spoleènì s
mnohoúhelníkovými vyrovnávacími elementy.
K tomu se namontuje mezi rastrové elementy
mnohoúhelníkové vyrovnání vnitøní, popø. vnìjší.
Vzniklý polygon (mnohoúhelník) nabývá oblého
tvaru.
Mnohoúhelníková vyrovnání jsou zkosená, z èehož
automaticky vyplývá kruhovost. Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnitøní má šíøku 4,66 cm a
mnohoúhelníkové vyrovnání vnìjší 9,02 cm.
Malá šíøka mnohoúhelníkového
vnitøního
Raster/GE

vyrovnání neumožòuje umístìní èepù proti sobì.
Proto se výškovì odsazují, na základì toho je uvnitø
na jedné stranì zapotøebí o jeden èep na element
více.
Je nutné dbát na to, že pochozí konzolové lávky se
smí montovat pouze na elementy se šíøkou 25 cm a
více.
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Mnohoúhelník

ní

Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnitøní

Køídlová matice

Deska s kloubovou
maticí

125

Obr.124

125

e

Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnìjší

cí

ì.
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Obr.125

Obr.126

Spínací tyè se umístí do mnohoúhelníkového
vyrovnání, to znamená mezi rastrové elementy.
Otvor v mnohoúhelníkovém vyrovnání pro spínací
tyèe se nachází ve výši žlábku spínací tyèe
odpovídajících rastrových elementù.
Na mnohoúhelníkovém vyrovnání vnitøním se
zabuduje køídlová matice a na mnohoúhelníkovém
vyrovnání vnìjším se umístí kloubová matice, která
se namontuje vodorovnì, aby zcela pøiléhala na rám
rastrových elementù (obr. 116).

Za nejvyšší místo sepnutí se nemùže použít
distanèní lišta. Proto je nutné umístit spínací tyè nad
rám elementu a použít držák spínací tyèe. Pokud je
nejvýše umístìný element otoèen o 180°, je nahoøe
k dispozici celý žlábek pro spínací tyè, kterým je
možné provádìt spínání (obr. 117).
Aby bylo možné ještì umístit spínací tyè mezi
postranními rámy mnohoúhelníkového vyrovnání,
zkoseného dovnitø, je zapotøebí minimálnì 25
jednotkových sestav elementù (rastrový element +
mnohoúhelníkové vyrovnání) v celém kruhu.
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Raster/GE

Mnohoúhelník
EE a
ba

4.51

4.51

9.02

9.02

4.66

4.66

bi
EE i

2.33

2.33

Obr.127
bi
[cm]
100

75
60
50

Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnitøní

Mnohoúhelníkové
vyrovnání vnìjší

4.66

9.02

40
30
20
10
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 d [m]

Diagram pro max. šíøku vnitøního elementu

Obr.128

Pøi výpoètu mnohoúhelníku se nejdøíve zjistí obvod
kruhu: U = ð * d .
Maximální šíøka jednotkové sestavy elementù
vyplývá z EE = U / 25. Z toho se dá zjistit maximální
šíøka b rastrových elementù.
Rozdíl mezi zvoleným rastrovým elementem +
mnohoúhelníkovým vyrovnáním a vypoèítanou
maximální šíøkou jednotkové sestavy elementù se
musí doplnit vyrovnáním AGi / AGa:
AGi = Ui - 25*(bi + 4,66 cm)
AGa = Ua - 25 (ba + 9,02 cm)
Raster/GE

Použijí se PE-vyrovnání, která se pokud možno
rozdìlí rovnomìrnì na jednotkové sestavy
elementù.
Pøitom je nutné dbát na to, že uvnitø se smí
zabudovat pouze PE-vyrovnání o šíøce 2 cm a 4 cm,
protože 5-ti kolíkový spojovací èep se dá použít
pouze ze strany rastrových elementù.
Nejvìtší rastrová šíøka èiní 100 cm. Pokud je
maximálnì možná šíøka elementu vìtší než 100 cm,
pak se poèet jednotkových sestav elementù zvýší.
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Mnohoúhelník
Vyrovnání vnìjší

Èelní uzavøení


Odpich v mm pro rastrové mnohoúhelníkové bednìní

Obr.129
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mí
m,
žít

je
m,

d
[m] 100
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00 28
10,00 25

b

½b

75 60 50 45 40 35 30 25 20
5
8 5 3
13 10 8 6 4 3
13 10 8 6 5 3 2
15 11 9 7 5 4 3 2
20 13 9 7 6 4 3 2 2
17 11 8 6 5 4 3 2 1
16 10 7 6 5 4 3 2 1
14 9 6 5 4 3 2 2 1

r

f

½b

Šíøka elementu [cm]

Obr.130

Tab.9

elementù.

Poèet jednotek elementu vyplývá z:
n = U/b.
Ve vzorci se nahradí 25 hodnotou n.
V závislosti na šíøce elementu se získá jako rozdíl
mezi bednìným obloukem a pøímým rastrovým
elementem hodnota odpichu f.
Rozmìr se vypoèítá z: f = r - r² - (b/2)².
Èím více jednotek elementu se použije, tím se
zmenšuje šíøka elementu a tím je i menší odpich.Tak
je nejdøíve možné stanovit šíøku elementu a
potom
vypoèítat poèet jednotkových sestav

Pokud se obedòuje pouze èást kruhu, je nutné
vypoèítat obvod kruhového oblouku:
U = ð * d * á / 360°.
K obvodu se musí pøièíst ještì délka pro èelní
uzavøení nebo stìnové pøesahy.
Je nutné zohlednit to, že je ménì
mnohoúhelníkového vyrovnání než rastrových
Elementù
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Raster/GE

Mnohoúhelník
Mnohoúhelníkové vyrovnání vnitøní

Mnohoúhelníkové vyrovnání vnìjší

Vyrovnání vnitøní

Vyrovnání vnìjší

Element vnitøní

w

Element vnìjší

di

w

da
Obr.131

d i = 400cm ;
w = 20cm
AG i = U i – n * (b i + 4,66cm)
Výpoèet:
= 1256,6cm – 25*(45cm+4,66cm) = 15,1cm
d a = d i + 2*w = 400cm + 2*20cm = 440cm
AG a = U a – n * (b a + 9,02cm)
Ui = 
* di
=
* 400cm
= 1256,6cm
= 1382,3cm – 25*(45cm+9,02cm) = 31,8cm

vyrovnání vnitøní : 7 x 2cm PE-vyrovnání
Ua = 
* da
=
* 440cm
= 1382,3cm

vyrovnání vnìjší : 7 x 4cm PE-vyrovnání

n = 25 (minimální poèet jednotkových sestav
2 x 2cm PE-vyrovnání
elementù)
2 cm vyrovnání vnitønì a 4 cm vyrovnání zevnì se
EE i = U i / n
= 1256,6cm / 25
= 50,26cm
zabuduje proti sobì, aby se oboustrannì dodržela
EE a = U a / n
= 1382,3cm / 25
= 55,29cm
délková vyrovnání.
b i = EE i - 4,66cm = 50,26cm – 4,66cm = 45,6cm
b a = EE a - 9,02cm = 55,29cm – 9,02cm = 46,27cm

b i = b a = 45cm (nejvìtší možná šíøka elementù)
Raster/GE
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Detail
Obr.132

Detail

Výška betonování Vzdálenost upínákù s
50cm
ca.100cm
75cm
ca. 75cm
100cm
ca. 50cm
125cm
ca. 25cm

1

1 - pøehnutí vnìjšího ohranìní
Obr.133

Tab.10

U základù až do bednicí výšky 1,25 m se mùže
použít místo spodní spínací tyèe základový spínací
pásek, který zùstane jako ztracená spínací kotva v
betonu.

Upozornìní:
Pro zajištìní pøenesení celé síly kotvy se musí
vnìjší ohranìní pøehnout o 90° dovnitø tak, aby
ovinulo rám elementu.

Rozestup základových páskù se øídí podle výšky
betonáže (tab. 10).
Pøi montáži se postaví rastrové elementy na
základové pásky tak, aby ležely mezi vnitøním
dorazem a vnìjším ohranìním.
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Raster/GE

Vzpìra jednostranného bednìní

Vzpìra 3,00 m

Závìs Raster pro
vzpìru jedn. bednìní

Deska s kloubovou
maticí

Dvojitý-U-pásový
prostøedek 120, I = 180cm
Spínací tyè DW15

Lešenáøská trubka Ø48,3mm

Obr.136

Pokud není možné u jednostrannì bednìných stìn
provézt ukotvení do stávající stìny nebo pažení,
mohou se síly od tlaku beton pøenést do podlahové
desky pomocí vzpìry jednostranného bednìní.
Upozornìní:
K øádnému odvedení tahových sil musí být pøed
betonáží stìny zabudována do podlahové desky
kotva.
Ukotvení je tvoøeno kombi-V-držáky nebo
fixkotvami, které jsou sešroubovány se spínací tyèí.
Kombi-V-držák DW15 se dá použít pouze u jedn.
Raster/GE

vzpìr 3 m a 1,5 m. V držáku se spínací tyè DW15
sešroubuje.
Fixkotva je urèena pro spínací tyèe DW15, DW20 a
DW26,5. Spínací tyè se opláští trubkou z PVC, a tím
je možné ji opìt použít.
Na každou vzpìru jednostranného bednìní se
zásadnì osazují dvì kotvy pod 45° a v odstupu 15
cm vpravo a vlevo od vzpìry (viz str. 68-69).
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Vzpìra jednostranného bednìní

GE-závìs pro
vzpìru jednostr.
bednìní

Vzpìra 3,00 m

í

15

a
m

se
15

Deska s kloubovou
maticí

Dvojitý-U-pásový
prostøedek 120, I = 180cm
Spínací tyè DW15

Lešenáøská trubka Ø48,3mm
Obr.137

Další možnosti zakotvení jsou vlnové kotvy a
kotevní smyèky.
Pozor!
Pokud nejsou o výztuži žádné podklady,
informujte se u pøíslušného projektanta nosné
konstrukce o montážní hloubce a pøípadné
dodateèné výztuži na odvedení sil.
Po postavení bednìní a vzpìr se vždy pøes dvì
vzpìry položí pásové prostøedky délky 180 cm
na pøíslušné ložisko a sešroubují se s deskou
kloubové matice nebo maticemi a protideskou pøes

zabetonované tyèe.
Je nutné vždy vyztužit dvì vzpìry jednostranného
bednìní s lešenáøskou trubkou Ø48,3 mm.
Pøipevnìní vzpìr na bednìní se provádí rastrovým
závìsem, popø . GE-závìsem pro vzpìry
jednostranného bednìní. Rastrový závìs se
pøipevní zásuvným èepem do svorníkovém otvoru
spoje elementu nebo podélné møížky.
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Raster/GE

Vzpìra jednostranného bednìní
200
15

15

150
15

15

15

44

44

15

15

62

15

Deska s kloubovou matkou
DW15
Dvojitý-U-pásový prostøedek

44

45°

112

44

Zakotvení vzpìry 3,00 m
na rastrovém elementu

Spínací tyè

Vzpìra jedn. bednìní

Spínací tyè DW15
Kombi-V-držák DW15

Spínací tyè

15

15

15

100

15

100

100
15

15

15
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.2
5

100

m

100

15

12
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Obr.138

Vzpìra jedn. bednìní

Zakotvení vzpìry 3,00 m
na GE elementu

Obr.139

Rohový pás

Rohový pás s pásovou
úchytkou 100 pøipevnit na element

Deska s kloubovou matkou
DW15
Dvojitý-U-pásový prostøedek

45°

Závìs vzpìry jedn. bednìní
na GE
Spínací tyè DW15
Kombi-V-držák DW15

Spínací tyè DW26,5
(vždy nutná u rohového
pásu)

m

in

.2

5

Vzpìra 3,0 m

23
Obr.140

Obr.141

Vzpìra jedn. bednìní se namontuje u GE-elementù
na trapézový profil (obr. 139)
U rastrových elementù je možné vzpìru
namontovat na spoj, nebo na podélnou møížku
elementu.
Normálnì je stanovena na každý spoj jedna vzpìra.
U posledního elementu, u èelního uzavøení, se
mùže však vzpìra umístit i na podélnou møíž.
Pro podepøení elementù na vnitøním rohu existují
speciální rohové pásy (obr. 140).
Raster/GE

Zakotvení pro vzpìru 3,00 m
Zakotvení osadit pøed betonováním podlahové
desky!
Kombi-V-držák se umístí cca 15 cm vpravo a vlevo
od osy vzpìry jednostranného bednìní a na horní
poloze vyztužení se pevnì pøiváže.
U betonu starého 5 dnù nebo s minimální pevností
20N/mm² je kombi-V-držák zcela zatížitelný.
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ní

Zakotvení pro vzpìru 6,00 m
na rastrových elementech
Šestihranná matice DW26,5
Protideska

Dvojitý-U-pásový
prostøedek 120
Spínací tyè DW20

Dvojitý-U-pásový
prostøedek 160
Spínací tyè DW26,5

PVC-trubka
Ø32mm

PVC-trubka
Ø32mm
PVC-kryt Ø32mm
Fixkotva DW26,5

Fixkotva
DW20

12

12

Obr.142

Obr.143

Zakotvení pro vzpìru 4,00 m
na GE elementech
Deska s kloubovou
matkou DW20

Šestihranná matice DW26,5
Protideska
Dvojitý-U-pásový
prostøedek 160
Spínací tyè DW26,5

PVC-trubka
Ø32mm

Obr.144

Zakotvení pro vzpìru 6,00 m
na GE elementech

45°

Dvojitý-U-pásový
prostøedek 120
Pojistný díl pro GE
Spínací tyè DW20

Fixkotva
DW20

45°

stí

Deska s kloubovou
matkou DW20

45°

vo
ní

Zakotvení pro vzpìru 4,00 m
na rastrových elementech

45°

vé

Vzpìra jednostranného bednìní

PVC-trubka
Ø32mm
PVC-kryt Ø32mm
Fixkotva DW26,5

12

Obr.145

Zakotvení pro vzpìru 6,00 m
Zakotvení zabudovat pøed betonováním
podlahové desky!

Zakotvení pro vzpìru 4,00 m
Zakotvení zabudovat pøed betonováním
podlahové desky!
1) Sešroubovat spínací tyè s fixkotvou DW20.
2) PVC-trubku nasunout na spínací tyè a zastrèit
na fixkotvu.
3) Desku s kloubovou maticí našroubovat na
spínací tyè a lehce pøitáhnout.
4) Zabetonovat kotvy cca 15 cm vpravo a vlevo od
osy jednostranné vzpìry pod 45°.

12

1) Sešroubovat spínací tyè s fixkotvou DW26,5.
2) PVC-trubku s PVC-krytem nasunout na
spínací tyè.
3) Protidesku a šestihrannou matici našroubovat
na spínací tyè a lehce utáhnout.
4) Zabetonovat kotvy cca 15 cm vpravo a vlevo
od osy jednostranné vzpìry pod 45°.
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Raster/GE

Vzpìra jednostranného bednìní
Závìs GE pro vzpìru jednostranného bednìní 3 m
Šroub s plochou kulovou
hlavou M20x160

Matice M20
Podložka B21
Pojistná destièka

Obr.146

Obr.147

Šroub s plochou kulovou
hlavou M20x300
Matice M20
Podložka B21

Obr.148

Obr.149

Šroub s plochou kulovou hlavou M20x160 se
prostrèí hlavou kulatým otvorem støedního
zámkového otvoru GE-nosníku, a poté se posune
smìrem dolù tak, až dosedne ètyøhran šroubové
hlavy v klíèovém otvoru.
Nyní se šroub prostrèí dvojitým-U-profilem vzpìry.
U GE-elementù výšky 2,50 m a 2,75 m se šroub
prostrèí ètyøhrannou trubkou, která spojuje oba Uprofily.
Pojistná destièka se namontuje na vzpìru tak, že
pravoúhle vystupující destièka zapadne do
zámkového otvoru GE-nosníku.
Raster/GE

Tím se zabrání posunutí bìhem pøepravy jeøábem.
Šroub s plochou kulovou hlavou M20x300 se
prostrèí hlavou spodním zámkovým otvorem GEnosníku a posune se smìrem dolù tak, až dosedne
ètyøhran šroubové hlavy v zámkovém otvoru.
Poté se prostrèí šroub otvorem na spodním dílu
vzpìry a pevnì se sešroubuje s destièkou B21 a
maticí M20.
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Vzpìra jednostranného bednìní
Závìs GE pro vzpìru jednostranného bednìní 4 m
Šroub s plochou kulovou
hlavou M20x190

Matice M20

Protideska

Obr.150

Pojistný hák DW15

Obr.151

Šestihranná matice DW15
Pojistná destièka

Obr.152

Obr.153

Šroub s plochou kulovou hlavou M20x190 se
prostrèí hlavou kruhovou èástí støedního
zámkového otvoru GE-nosníku a poté se posune
smìrem dolù tak, až dosedne ètyøhran šroubové
hlavy ve spodu zámkovém otvoru.
Poté se šroub prostrèí dvojitým-U-profilem vzpìry a
zabuduje se protideska. Nakonec se musí vše
pevnì sešroubovat maticí M20.
Pojistný hák DW15 se zavede svojí ohnutou èástí do
spodního výøezu na GE-nosníku.
Nyní se tyè protáhne mezi obìma U-profily vzpìry.
Pøitom je hák naklonìn dopøedu.

Poté se pojistná destièka nasune na hák a na to se
našroubuje šestihranná matice DW15. Pøi
utahování šestihranné matice se dotlaèí pojistná
destièka až na doraz na vzpìru a pojistný hák se
pevnì utáhne ve výøezu v GE-nosníku.
Toto spojení zabrání posunutí GE-elementu bìhem
pøepravy jeøábem.
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Raster/GE

Šplhání

Lešenáøská trubka

Lešenová kolejnice

Držák elementu

Závìsná patka M30

Obrubové prkno

Šplhací konzola

Obr.154

Pro použití velkoplošných elementù (GE-elementù)
a rastrových elementù jako šplhacího bednìní se
používají šplhací konzoly 2,00 m pevné, nebo
2,00 m pojízdné.
Pojízdné šplhací konzoly 2,00 m umožòují zpìtné
odsunutí bednìní o 60 cm od stìny a mùže se z toho
dùvodu využívat k oboustrannému šplhání.
Tyto konzoly odpovídají ve svém provedení a na
základì dovoleného zatížení skupinì lešení 4
DIN 4420, èást 1. Tvoøí spoleènì s pøišroubovanou
nášlapnou vrstvou podlahy pracovní plošinu,
ke které se mùže bednìní pøipevnit.
Raster/GE

Na konzolách se namontuje lešenová kolejnice a
opatøí se lešenáøskými trubkami a obrubovým
prknem.
Šplhací konzoly odvádí výsledné síly od vlastní
hmotnosti a zatížení vìtrem pøes speciální kotvy do
betonu z pøedešlého zábìru betonáže.
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Šplhání s GE

Obr.155

Jednostranné šplhání

Oboustranné šplhání

24

52

24
52
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Šplhání s bednìním Raster

10

10

ní

Obr.156

Jednostranné šplhání

Oboustranné šplhání

Kotvy se musí zabudovat vždy pro další takt šplhání
v úseku, který se má ještì betonovat.
Poloha kotev ve výšce je závislá na použití úchytky
elementu GE popø. Raster a kotvy v betonu.
Možné montážní výšky v závislosti na úchytce
elementu viz obr. 155 a 156.
Pozor!
Pøi použití kotev je nutné se øídit montážními
návody od výrobcù.
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Raster/GE

Šplhání
Šroubová kotva
Šroubová kotva M24
Upínací destièka 24
Šroub M24x60 DIN 933/8.8
Závìsná patka M30
èíslo mat.: 186.003.0006
Obr.157

Kotevní kužel
Fixkotva DW15 100/70x60
Kotevní kužel M30
Šestihranný šroub M30x60 DIN 933/8.8
Spínací tyè DW15 x 10 cm
Obr.158

Závìsná patka M30
èíslo mat.: 186.003.0006

Šroubová kotva se stranovým odsazením

10

Šroubová kotva s výškovým odsazením

Obr.159

Obr.160

Jako kotva se napø.mùže od tlouš ky stìny min. 30
cm použít šroubová kotva (obr. 157) a od tlouš ky
min. 20 cm kotevní kužel (obr. 158).
Po odbednìní základního taktu se zamontují do
konstrukèních dílù závìsné patky M30.
Volné závìsné patky se spojí pomocí šroubù
M24x60 DIN 933/8.8 se šroubovými kotvami (obr.
157) popø. šrouby M30x60 DIN 933/8.8 s kotevními
kužely (obr. 158)

U oboustranného šplhání se musí každá závìsná
patka zakotvit v betonu jednotlivì. Pøitom se opìt
použije šroubová kotva nebo šroubový kužel.
Pokud je tlouš ka stìny dost velká, mohou se obì
závìsné patky umístit proti sobì. V opaèném
pøípadì se musí zabudovat závìsné patky s
výškovým nebo stranovým odsazením. U
výškového odsazení je nutná vzdálenost minimálnì
10 cm (obr. 159+160).

Raster/GE
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125

Držák prvku GE
mat. èís.: 186.000.0019
hmotnost: 17,5 kg

250

Držák prvku Raster
mat. èís.: 186.000.0018
hmotnost: 10,4 kg
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Seøizovací jednotka Raster
mat. èís.: 186.000.0025
hmotnost: 3,2 kg

2.6
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Šplhání

Zásuvný svorník

Zásuvný svorník

Pojistný svorník

45

Pojistný svorník

307 5

307 5

ní

63 5

45

635

Závìsné lešení
mat. èís.: 186.000.0012
hmotnost: 30,0 kg

Obr.161

Obr.162

Po montáži závìsných patek se mohou zavìsit
šplhací konzoly.
Šplhací konzoly se musí zásadnì zajistit pojistným
svorníkem proti nežádoucímu vyháknutí.
Z kompletnì smontované konzoly je možné postavit
bednìní. Bednìní se spojí se šplhací konzolou
prostøednictvím držáku elementù.
Držák elementù Raster se namontuje šestihrannými
šrouby ve svorníkových otvorech nalézajících se na
spoji elementù nebo na podélné møíži.

U velkoplošného elementu (GE) se držák prvku
pøipevòuje šrouby v zámkovém otvoru a otvoru nad
místem spínání.
Pro rastrové elementy se mùže namontovat pro
nastavení výšek ještì seøizovací jednotka, pokud je
pøipevnìná šplhací konzola na spoji elementu.
Pro vyrovnání bednìní se namontují na konzoly a
elementy stabilizaèní vzpìry.
Pøi oboustranném šplhání se postupuje na protìjší
stranì stejným zpùsobem.
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Raster/GE

Šplhání
Pøíklad šplhací jednotky (ne vždy použitelný)

45

250

Obr.163

U jednostranného šplhání se postaví uzavírající
bednìní na stávající strop.
Pokud se šplhání provádí v nìkolika taktech, lze
pøipevnit pod konzoly ještì závìsné lešení pro
demontáž závìsných patek.
Nášlapná vrstva podlahy a postranní ochrana
(zábradlí) závìsného lešení jsou dodávkou stavby.
Šplhací jednotka se tím skládá ze tøí úrovní:
1. bednìní s betonáøským lešením
2. šplhací konzola (pracovní plošina)
3. závìsné lešení
Raster/GE

50

Protože jsou všechny tøi uvedené èásti této jednotky
navzájem spojeny, dají se, jako jedna sestava (bez
rozebrání na èásti), pøesunout pomocí jeøábu.
Délka šplhací sestavy se øídí nosností zvedacího
prostøedku, který se nachází na staveništi.
Dovolené rozestupy šplhacích konzol 2,00 m
pevných/pojízdných jsou uvedeny, v závislosti na
bednicí výšce a výšce nad zábradlím, v diagramu
rozmìrù "Šplhací konzoly".
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Šplhání
Šplhací konzola jako pracovní plošina

250

Stabilizaèní vzpìra

Døevo pro
výškové vyrovnání

Kolejnice lešení 2,50m
Pojistný svorník

140 8

ní

Pojízdná šplhací konzola
2,00 m

269

5

Obr.164

Pokud se mají šplhací konzoly používat pouze jako
pracovní plošiny, není nutné používat držák prvku,
seøizovací jednotku a ani pøípadné závìsné lešení.
Bednìní se postaví bez pøímého spojení pouze na
konzolu a podepøe se (obr. 153).
Bednìní a pracovní plošina se pøemisuje
oddìlenì.
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Raster/GE

Transport jeøábem, jeøábový závìs

< 60 °
600kg

600kg

Obr.165

1. Nosnost
Nosnost každého jeøábového zavìsu KA èiní
600 kg.
Závìsný úhel rozepøení nesmí pøekroèit 60°.
2. Použití podle stanoveného úèelu použití
Jeøábový zavìs KA se smí používat pouze pro
pøesunování jednotlivých rastrových nebo GEelementù popø. pøedmontovaných sestav elementù
tìchto bednìní.
Použití u jiných bednicích systémù nebo v jiném
provozu na staveništi, jakož i pøeprava stohovaných
Raster/GE

elementù není dovoleno.
Z toho vyplývá, že "Podnikatel se musí postarat o to,
aby byl zdvihací prostøedek uveden do provozu
pouze v pøípadì, pokud byl pøekontrolován
odborníkem a pokud byly zjištìné nedostatky
odstranìny."
3. Uvedení do provozu
V provoznì bezpeènostních pøedpisech
(BetrSichV) jsou v §§ 9, 10 a 11 stanoveny
požadavky na provoz a testování pracovních
prostøedkù, jakož i kvalifikaci zamìstnancù.
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Transport jeøábem, jeøábový závìs
Jeøábový zavìs KA
èíslo materiálu : 189.002.0008
hmotnost
: 4,00kg

Závìsný tømen

Základní tìleso
Vodící špalík

<60°

Blokovací špalík
Svorník z
kruhové oceli

600kg

600kg

Obr.166

Obr.167

Na základì tìchto pøedpisù se musí jeøábový závìs
KA zkontrolovat pøed prvním uvedením do provozu
a pøi všech dalších nasazeních na nových stavbách.
Toto pøezkoušení smí být provedeno pouze k tomu
oprávnìnými osobami. Zkoušky se zaznamenávají.
Mimoøádné pøezkoušení by mìlo být provedeno,
v pøípadech, kdy došlo k neobvyklé události, která
by mohla mít negativní dopad na bezpeènost
pracovního zaøízení.

4. Konstrukce
Jeøábový zavìs KA se skládá ze základního tìlesa s
vodícím a blokovacím špalíkem, závìsným
tømenem a svorníkem z kruhové oceli s pružinou
(obr. 166).
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Raster/GE

Transport jeøábem, jeøábový závìs

1

4

2

3

5

Obr.168

5. Funkèní princip
musí svorníkový otvor elementu a svorník jeøábového
Za místo osazení jeøábového závìsu slouží horní
zavìsu dostat na stejnou výšku.
svorníkový otvor ve vertikální èásti nebo spoji
Svorník z kruhové oceli se prostrèí svorníkovým
rastrových elementù popøípadì spoj nebo navaøené
otvorem rastrových popø. GE-elementù a blokovacím
vertikální èásti u GE-elementu.
špalíkem jeøábového závìsu (4). Na konci se opìt
Pro uchycení jeøábového zavìsu KA se musí svorník z
musí pøekonat pružinový tlak, aby vystoupil pøíèný
kruhové oceli o nìco posunout smìrem k
kolík z blokovacího špalíku.
svorníkovému kolíku (1), pro pøekonání tlaku pružiny.
Nyní se otoèí svorník z kruhové oceli o 90°smìrem
Svorník z kruhové oceli se otoèí o 90° nahoru (2). Tím
dolù (5), než zapadne pøíèný kolík do kulaté prohlubnì.
se pohybuje pøíèný kolík svorníku dolù. Nyní je svorník
Tím se vylouèí samoèinné otevøení jeøábového
pokud možno co nejvíce vytažen (3), než se dá pøíèný
zavìsu.
kolík zasunout do vodícího špalíku. Jeøábový závìs se
nyní umístí na vertikální stìnì nebo spoji. Pøitom se
Raster/GE
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Transport jeøábem
6. Oblast nebezpeèí
Pobyt osob v úseku nebezpeèí se bìhem zvedání,
pøepravy a uložení zátìže pøísnì zakazuje.
7. Bìžné kontroly
Výtah z DIN 15 429
"Zaøízení k uchopení bøemen, kontrola pøi použití"
Odstavec 5.2 "Opotøebení a poškození"
"Opotøebení a poškození smí být dovoleno pouze v
úseku, ve kterém není ovlivnìna pracovní
bezpeènost jednoho z dílù. Za smìrnou hodnotu pro
dovolené opotøebení je nutné poèítat se snížením
rozmìrù prùøezu o 5%."
8. Opravy
Výtah z DIN 15 429
Odstavec 6 "Oprava"
"Pøípadnì zjištìné nedostatky pøi zkouškách podle
odstavce 5 se musí v pøimìøené lhùtì odstranit a
daný díl se musí opravit. Po opravì musí mít daný
díl stejné vlastnosti jako nový díl."
Na opravu se smí používat pouze originální díly od
výrobce; v opaèném pøípadì neplatí prohlášení o
konformitì.

10. Odbednìní
Výtah z "Vìstníku pro velkoplošná bednìní":
"Odbednìní se musí provádìt pomocí vhodných
nástrojù. Bednicí elementy nesmí být vytrhávány
jeøáby (jeøábový zavìs )".
11. Pøedpisy a normy
Pro provoz, zkoušku, údržbu a opravu jsou platné
následující normy a pøedpisy:
DIN 15 429 "Zaøízení na uchopení bøemen, kontrola
pøi použití"
VBG 9a "Zaøízení na uchopení bøemen v provozu
zdvihacích zaøízení"
"Pokyny k provádìní, týkající se VBG 9a"
Stavební oborový svaz "Vìstník pro velkoplošná
bednìní"
Stavební oborový svaz "Pravidla pro bezpeènost a
ochranu zdraví pøi stavbì nosného lešení a
bednìní”
Pro použití mimo Spolkovou republiku Nìmecko
jsou závazné platné normy dané zemì.

9. Oprava, svaøování
Svaøování smí provádìt pouze podniky, které mají
"Velký doklad o zpùsobilosti" podle 18 800, díl 7,
odstavec 6.2.
To je vyžadováno i podle DIN 15 429, odstavec 7
"Svaøování". Pøitom se musí dodržovat pravidla
techniky svaøování.

1)

viz odstavec 7 "Prùbìžná zkouška"
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Raster/GE

Transport jeøábem, jeøábový tømen GE
Jeøábový tømen GE
èíslo materiálu : 181.000.0028
hmotnost
: 6,50kg

Svorník s nákružkem
DW-tyè

Køídlová matice

Obr.169

1

2

Obr.170

3

Obr.171

Obr.172

Nosnost jeøábového tømenu GE je 1200 kg.
Jeøábový tømen GE se smí používat pouze pro
pøenášení jednotlivých GE-elementù nebo sestav
elementù.
Použití pro jiné bednicí systémy nebo v jiném
staveništním provozu nebo pro transport
stohovaných elementù není dovolen.
Jeøábový tømen GE se pøipevní v nejhoøejším otvoru
nosníku trapézového nosníku GE-elementu. Použití
jeøábového tømenu u ležících velkoplošných
elementù (GE-elementù) nebo pøipevnìní na
rastrové elementy není možné.
Raster/GE

Co se týká bezpeènosti pøi pøepravì jeøábem, viz str.
78-81.
Montáž:
Nejdøíve se odšroubuje køídlová matice a jeøábový
tømen se zasune do vnitø trapézového nosníku GEelementu (1)-(obr. 170).
Poté se jeøábový tømen zatlaèí smìrem ven, až se
objeví v nejhoøejším otvoru nosníku svorník s
nákružkem a kolíkem s DW-závitem (2)-obr. 171).
Nyní se na tento závit našroubuje køídlová matice a
dotáhne se pevnì kladivem (3).
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Transport jeøábem, transportní úhelník
Transportní úhelník pro 12
stejnì velkých elementù

Transportní úhelník pro 20
stejnì velkých elementù

èíslo materiálu : 180.000.0012
hmotnost
: 4,70kg

èíslo materiálu : 280.000.0042
hmotnost
: 8,00kg

Závìsné oko

Svorníkový otvor

Spojovací
èep

30°
Transportní
úhelník

Èep
Obr.173

Obr.174

Transportní úhelník se smí používat pouze jako
pøipevòovací prostøedek 4-závìsu na transport
stohovaných rastrových elementù.
Jiné použití se pøísnì zakazuje.
Pomocí 4 transportních úhelníkù je možné
pøepravovat 12, popø. 20 elementù o výšce 62,5 cm,
125 cm a 150 cm. Nejvrchnìjší a nejspodnìjší
element musí mít stejnou šíøku. Mezi to se mohou
ukládat do stohu dvojice elementù, jejichž šíøky by v
souètu odpovídaly šíøce vrchních elementù.
Nejvýše ležící element je orientován bednicí
stranou smìrem dolù. Transportní úhelník se skloní

o 30° a navaøený èep se zasune do posledního, vnì
ležícího, svorníkového otvoru v nejspodnìjším
elementu. Poté se transportní úhelník narovná do
svislé polohy.
Každý transportní úhelník se spojí dvìma
spojovacími èepy s horním elementem. Tyto èepy
se osazují z vnitøní strany elementu a otoèí o 90° do
vodorovné polohy.
Pøi každém nasazení pøiloženého transportního
prostøedku se musí zkontrolovat jeho únosnost.
Další bezpeènostní pøedpisy (Opravy, oblast
nebezpeèí...) viz str. 78-81.

-83-

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 62,5 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Køídlová matice DW15

62 5

62 5

Spojovací èep

Spínací tyè DW15

Raster: bednicí výška 75 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Køídlová matice DW15
Spínací tyè DW15

Raster/GE
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75

75

Spojovací èep

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 125 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Spojovací èep

125

125

Klešový držák
s klínem

Døevìná
záložka

Køídlová matice DW15
Spínací tyè DW15

Raster: bednicí výška 150 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Spojovací èep

150

Klešový držák
s klínem

150

y

Køídlová matice DW15
Spínací tyè DW15
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Døevìná
záložka

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 187,5 cm

Pochozí konzolová lávka

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

125

125

Klešový držák s klínem
Spojovací èep

1.

80

62 5

Køídlová matice DW15

62 5

Spínací tyè DW15

-2
.

90

1.05-1

.50

Raster: bednicí výška 200 cm
Pochozí konzolová lávka

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

125

125

Klešový držák s klínem
Spojovací èep

80

1.

Spínací tyè DW15
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75

75

0

.9

-2

Raster/GE

Køídlová matice DW15

1.05-

1.50

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 212,5 cm
Pochozí konzolová lávka

150

Klešový držák s klínem
Spojovací èep

150

100

1.

80

62 5

Køídlová matice DW15

62 5

Spínací tyè DW15

-2

.9

0

1.05-1
.50

Raster: bednicí výška 225 cm
Pochozí konzolová lávka

Klešový držák s klínem
Spojovací èep

150

150

100

Køídlová matice DW15
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75

0

9
2.

0-

8
1.

Spínací tyè DW15

75

y

1.05-

1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 250 cm
Pochozí konzolová lávka

Klešový držák s klínem

125

125

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Spínací tyè DW15
2.9
0-

1.8

125

125

0

Køídlová matice DW15
Spojovací èep

1.05-1

.50

GE-elementy: bednicí výška 250 cm
Pochozí konzolová lávka

200

0
1.8
0

9
-2.

250

Spojovací èep

250

Závìsná a svìrná
úchytka GE

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15

Raster/GE
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1.05-1.50

Øezy a pohledy

GE-elementy: bednicí výška 250 cm
Pochozí konzolová lávka

200

Spojovací èep

250

Závìsná a svìrná
úchytka GE

250

y

Spínací tyè DW15
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0
2.9

01.8

Deska s kloubovou maticí
DW15

1.05-1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 275 cm

150

Klešový držák s klínem

150

Pochozí konzolová lávka

100

Spínací tyè DW15
2.9
0-

1.8

125

125

0

Køídlová matice DW15
Spojovací èep

1.05-1

.50

GE-elementy: bednicí výška 275 cm
Pochozí konzolová lávka

200

Spojovací èep

275

275

Závìsná a svìrná
úchytka GE

1.8

Raster/GE
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0

Spínací tyè DW15

2.9

0-

Deska s kloubovou maticí
DW15

1.05-1.50

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 300 cm
Pochozí konzolová lávka

100

Kleš ový držák s klínem

150

150

Spojovací èep

Spínací tyè DW15

150

0
2.9

0-

150

1.8

Køídlová matice DW15

Døevìná záložka
- dodávka stavby

1.05-1.50

GE-elementy: bednicí výška 300 cm
Pochozí konzolová lávka

200
Závìsná a svìrná
úchytka GE

300

Spojovací èep

300

y

0

2.9

0-

1.8

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15

1.05-1.50
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Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 312,5 cm

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

125

Klešový držák s klínem

125

62 5

62 5

100

Pochozí konzolová
lávka

Køídlová matice DW15
1.8

125

125

0

Spojovací èep

2.9
0-

Spínací tyè DW15

1.05-1

.50

GE + Raster: bednicí výška 312,5 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

62 5

62 5

100

Pochozí konzolová
lávka

Raster/GE
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.90

Spínací tyè DW15

0-2

Deska s kloubovou maticí
DW15

250

Spojovací èep

1.8

250

Závìsná a svìrná
úchytka GE

1.05-1.50

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 325 cm

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

125

Klešový držák s klínem
Køídlová matice DW15

125

75

75

100

1.8

125

125

0
2.9

Spojovací èep

0-

Spínací tyè DW15

1.05-1

.50

GE + Raster: bednicí výška 325 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

75

75

100

Spojovací èep

.90
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0-2

Spínací tyè DW15

1.8

Deska s kloubovou maticí
DW15

250

Závìsná a svìrná
úchytka GE

250

y

1.05-1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 337,5 cm

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

62 5

62 5

100

Pochozí konzolová
lávka

150

150

Klešový držák s klínem

Køídlová matice DW15
0-2

1.8

125

125

Spojovací èep

.90

Spínací tyè DW15

1.05-1

.50

GE + Raster: bednicí výška 337,5 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

62 5

62 5

100

Pochozí konzolová
lávka

Raster/GE
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.90

Spínací tyè DW15

0-2

Deska s kloubovou maticí
DW15

275

Spojovací èep

1.8

275

Závìsná a svìrná
úchytka GE

1.05-1.50

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 350 cm

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

75

75

100

150

150

Klešový držák s klínem

Køídlová matice DW15
0-2

1.8

125

125

Spojovací èep

.90

Spínací tyè DW15

1.05-1

.50

GE + Raster: bednicí výška 350 cm

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep
Køídlová matice DW15

Pochozí konzolová
lávka

75

75

100
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.90

Spínací tyè DW15

0-2

Deska s kloubovou maticí
DW15

1.8

Spojovací èep

275

Závìsná a svìrná
úchytka GE

275

y

1.05-1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 375 cm
Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

125

125

100

125

125

Klešový držák s klínem

Køídlová matice DW15

125

125

.90

Spojovací èep

0-2

1.8

Spínací tyè DW15

1.05-1

.50

GE + Raster: bednicí výška 375 cm
100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep
Pásová úchytka 100 a
køídlová matice DW15

Pochozí konzolová
lávka

125

125

100

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Kombinovaný pás 190 cm

Raster/GE
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90

Spojovací èep

250

-2.

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15

0
1.8

250

Napínák pásu GE

1.05-1.50

Øezy a pohledy

GE-elementy: bednicí výška 375 cm
Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep
Spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

125

125

200

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Kombinovaný pás 190 cm

250

.00
0-4
2.6

Napínák pásu GE

250

y

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15
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1.05-1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 400 cm
Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

150

150

100

125

.00

0-4

Køídlová matice DW15

2.6

125

Klešový držák s klínem

Spojovací èep

125

125

Spínací tyè DW15
1.05-1
.50

GE + Raster: bednicí výška 400 cm
100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pásová úchytka 100 a
køídlová matice DW15

Pochozí konzolová
lávka

150

150

100

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Kombinovaný pás 190 cm

Raster/GE

-98-

250

250

Spojovací èep

.00

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15

0-4

2.6

Napínák pásu GE

1.05-1.50

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 400 cm
Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

125

125

100

00

.
0-4

2.6

Køídlová matice DW15

150

150

Klešový držák s klínem

Spojovací èep

125

125

Spínací tyè DW15
1.05-1
.50

GE + Raster: bednicí výška 400 cm
100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep
Pásová úchytka 100 a
køídlová matice DW15

Pochozí konzolová
lávka

125

125

100

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Kombinovaný pás 190 cm

275
-99-

00

Spojovací èep

-4.

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15

0
2.6

Napínák pásu GE

275

y

1.05-1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Raster: bednicí výška 425 cm
Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

150

150

100

150
Køídlová matice DW15

.00
0-4
2.6

150

Klešový držák s klínem

Spojovací èep

125

125

Spínací tyè DW15
1.05-1

.50

GE + Raster: bednicí výška 425 cm
100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Pásová úchytka 100 a
køídlová matice DW15

Pochozí konzolová
lávka

150

150

100

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Kombinovaný pás 190 cm

275

275

0

.0
0-4
2.6

Napínák pásu GE

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15
Spojovací èep
Raster/GE

-100-

1.05-1.50

Øezy a pohledy

GE-elementy: bednicí výška 425 cm
Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

Spojovací èep

Pochozí konzolová
lávka

150

150

200

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Kombinovaný pás 190 cm

00

-4.

275

0
2.6

Napínák pásu GE

275

y

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15
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1.05-1.50

Raster/GE

Øezy a pohledy
Pochozí konzolová
lávka

125

Klešový držák s klínem

125

125

100

Distanèní lišta 6-50 cm
+ spojovací èep

125

Raster: bednicí výška 500 cm

125

125

00

.
0-6
4.6

Køídlová matice DW15

125

Spojovací èep

GE-elementy: bednicí výška 500 cm

250

200

Závìsná a svìrná
úchytka GE
Spojovací èep

1.80-2.90

Pochozí konzolová
lávka

250

125

Spínací tyè DW15

.00

6
04.6

Kombinovaný pás
190 cm

250

250

Napínák pásu GE

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15
Raster/GE
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1.80-2.90

Øezy a pohledy

GE-elementy: bednicí výška 550 cm

275

Závìsná a svìrná
úchytka GE

275

Pochozí konzolová
lávka

200

Napínák pásu GE

0-6

4.6

275

Spojovací èep

.00

Kombinovaný pás 190 cm

275

y

Deska s kloubovou maticí
DW15
Spínací tyè DW15
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1.80-2.90

Raster/GE

Øezy a pohledy
Vzpìra 3 m s elementy Raster 125 + 125 cm

125

Pochozí konzolová lávka

Rastrový závìs vzpìry jednostranného
bednìní

Spínací tyè DW15

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm
13

45°

Dvojitý U-pásový prostøedek 120

125

Vzpìra jednostranného bednìní 3 m
Deska s kloubovou maticí DW15

Kombinovaný V-držák DW15
12

170

Vzpìra 3 m s GE 250 cm
Pochozí konzolová lávka

250

GE-závìs vzpìry jednostranného bednìní
Vzpìra jednostranného bednìní 3 m

Spínací tyè DW15
Kombinovaný V-držák DW15
23

Raster/GE

182
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Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm
11

45°

Deska s kloubovou maticí DW15
Dvojitý U-pásový prostøedek 120
GE-závìs vzpìry jednostranného
bednìní

y

Øezy a pohledy
Vzpìra 4 m s elementy Raster 125 + 125 + 125 cm

m

mm

125

Pochozí konzolová lávka

125
Spínací tyè DW20

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm

10

Dvojitý U-pásový prostøedek 120

45°

mm

Deska s kloubovou maticí DW20

125

Vzpìra jednostranného bednìní 4 m

ní

m

Rastrový závìs vzpìry jednostranného
bednìní

Trubka z PVC Ø 32 mm
Fixkotva DW20

12

236
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Raster/GE

Øezy a pohledy
Vzpìra 4 m s GE 250 cm + Raster 125 cm

Pochozí konzolová lávka

Hranol jako pásový prostøedek mezi rastrovým
elementem a vzpìrou jednostranného bednìní

125

Kleš ový držák s klínem
Pásová úchytka 100 + køídlová matice
Kombinovaný pás 190 cm
GE-závìs vzpìry jednostranného bednìní

250

Pásový napínák GE

Vzpìra jednostranného bednìní 4 m

Deska s kloubovou maticí DW20
Dvojitý U-pásový prostøedek 120
Spínací tyè DW20
Pojistný díl GE

45°

Trubka z PVC Ø 32 mm
Fixkotva DW20

12

Raster/GE

248
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10

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm

y

Øezy a pohledy
Vzpìra 4 m s GE 250 + 125 cm

125

Pochozí konzolová lávka

Pásový napínák GE

Kombinovaný pás 190 cm

250

GE-závìs vzpìry jednostranného
bednìní

45°

mm

Vzpìra jednostranného bednìní 4 m

Deska s kloubovou maticí DW20
Dvojitý U-pásový prostøedek 120
Spínací tyè DW20
Pojistný díl GE

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm

10

m

Trubka z PVC Ø 32 mm
Fixkotva DW20

12

248
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Raster/GE

Øezy a pohledy
Vzpìra 6 m s elementy Raster 125 + 150 + 125 + 150 cm

150

Pochozí konzolová lávka

Vzpìra jednostranného bednìní 6 m

125

Rastrový závìs vzpìry jednostranného
bednìní
Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm,
horizontální

150

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm,
diagonální

45°

Dvojitý U-pásový prostøedek 160
Spínací tyè DW26,5

10

Šestihranná matice DW26,5
Protideska

125

Otoèná spojka 48/48

Trubka z PVC Ø 32 mm
Kryt z PVC Ø 32 mm
Fixkotva DW26,5

12

Raster/GE

334
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Øezy a pohledy
Vzpìra 6 m s GE 275 + 275 cm

Pochozí konzolová lávka

GE-závìs vzpìry jednostranného bednìní

275

y

Vzpìra jednostranného bednìní 6 m
Kombinovaný pás 190 cm
Pásový napínák GE

m,

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm,
horizontální

m,

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm,
diagonální

275

Otoèná spojka 48/48

12

10

45°

Šestihranná matice DW26,5
Protideska
Dvojitý U-pásový prostøedek 160
Spínací tyè DW26,5
Pojistný díl GE
Trubka z PVC Ø 32 mm
Kryt z PVC Ø 32 mm
Fixkotva DW26,5

346
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Raster/GE

Øezy a pohledy
Šplhací konzola 2 m tuhá, jednostranná s bednìním Raster

Kotevní kužel a fixkotva
pro další takt šplhání
Distanèní lišta 6-50 cm

125

Pochozí konzolová lávka

Závìs vyrovnávací vzpìry Raster
Držák elementu Raster

Køídlová matice DW15

2.6

Spínací tyè DW15

0

125

4.0

0-

Lešenáøská trubka
Ø 48,3 mm, horizontální

min.10

min.24
max.54

Kolejnice lešení 2,5 m

Hranol 12x16, pøipevnìn šroubem
s plochou kulovou hlavou M12x180

Kotevní kužel s
fixkotvou DW15

Døevìné fošny, tlouška 4,5 cm
Šplhací konzola 2 m tuhá
Závìsná patka M30
Závìsné lešení
Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm

Raster/GE
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Šplhací konzola 2 m tuhá, jednostranná s GE

Kotevní kužel a fixkotva
pro další takt šplhání

Pochozí konzolová lávka

250

Závìsná a svìrná úchytka GE

Lešenáøská trubka
Ø 48,3 mm, horizontální

0

2.9

0-

Deska s kloubovou maticí
DW15

Držák elementu GE

1.8

Spínací tyè DW15

Kolejnice lešení 2,5 m
min.10

m
80

Øezy a pohledy

min.24
max.88

y

Hranol 12x16, pøipevnìn šroubem
s plochou kulovou hlavou M12x180
Døevìné fošny, tlouška 4,5 cm

Kotevní kužel s
fixkotvou DW15

Šplhací konzola 2 m tuhá
Závìsná patka M30
Závìsné lešení
Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm
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Raster/GE

Øezy a pohledy
Šplhací konzola 2 m, tuhá + pojezdová, oboustrannì s bednìním Raster

Distanèní lišta 6-50 cm

Šroubová kotva pro
další takt šplhání

125

Pochozí konzolová lávka

Závìs vyrovnávací vzpìry Raster
Držák elementu Raster

Køídlová matice DW15

125

0-

10 min.24

2.6

max.52

Kolejnice
lešení 2,5 m

Hranol 12x16,
pøipevnìn šroubem
s plochou kulovou
hlavou M12x180

Šplhací konzola 2 m,
pojezdová
Kolejnice

Døevìné fošny,
tlouška 4,5 cm

Vozík

Šplhací konzola 2 m tuhá

Závìsné lešení

Závìsná patka M30

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm

Šroubová kotva M24

Raster/GE

Lešenáøská
Trubka
Ø 48,3 mm

.90

4.0

0

0-2

1.8

Spínací tyè DW15
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Øezy a pohledy
Šplhací konzola 2 m, tuhá + pojezdová, oboustrannì s GE

Šroubová kotva pro
další takt šplhání

Pochozí konzolová lávka

Závìsná a svìrná úchytka GE

0
4.0
2.6

0-

.90

max.88

e
m

mm

Lešenáøská
Trubka
Ø 48,3 mm

0-2

mm

,

Držák elementu GE
1.8

ká

250

Deska s kloubovou
maticí DW15
Spínací tyè DW15

10 min.24

y

Kolejnice
lešení 2,5 m

Hranol 12x16,
pøipevnìn šroubem
s plochou kulovou
hlavou M12x180

Šplhací konzola 2 m,
pojezdová
Kolejnice

Døevìné fošny,
tlouška 4,5 cm

Vozík

Šplhací konzola 2 m tuhá

Závìsné lešení

Závìsná patka M30

Lešenáøská trubka Ø 48,3 mm

Šroubová kotva M24
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Raster/GE

Jmenný rejstøík
Rastrové elementy 4, 6, 8, 10 a násl., 13 a násl.
Roh, libovolný úhel 25 a násl.
Roh, pravý úhel 24
Rohový pás 68

Bednicí vrstva 4 a násl., 29, 33, 40, 45, 47
Bezpeènost 55, 78 a násl., 81
Èelní uzavøení 34 a násl., 41
Deska s kloubovou maticí 5, 32, 56, 60 a násl.,
66, 68 a násl., 88 a násl.
Distanèní lišta 22, 29, 34, 41, 47, 56, 84 a násl.,
110, 112
Dobedòovací úhelník 33,40,45
Držák èelního uzavøení GE 36
Držák prvku 72, 75, 110 a násl.
Dvojitý-U-pásový prostøedek 36 a násl., 40, 66 a
násl., 104 a násl.

Seøizovací jednotka 75
Sloup 20, 58
Spád 44 a násl.
Spínací tyè 4 a násl., 22 a násl., 38, 60, 66, 68 a
násl., 84 a násl.
Spínací tyè držák 22, 29, 32, 37, 41, 56, 60 a násl.
Spínací tyè prostrèení 4, 22, 39, 41
Spínání 22 a násl.
Spojovací èep 18, 20, 34, 37, 46 a násl., 55, 60, 84
a násl.
Spojovací èep 5-ti kolíkový 19, 32, 56
Spojovací tømen 47
Stabilizaèní vzpìra 52 a násl., 85 a násl., 110 a
násl.
Stìna odboèná 28
Stìna - pøedsazení 30
Stìna s odskokem 31
Stìna s jednou lícovou plochou 66 a násl.

Element stojící/ležící 42, 46
Element svìrka 46
Fixkotva 66, 69, 74, 105 a násl.
GE-elementy (velkoplošné elementy) 5, 16 a
násl., 44
GE-svorka 21, 44
Jeøábový tømen GE 82
Jeøábový zavìs KA 78 a násl.
Klešový držák s klínem 50, 85 a násl., 106
Kloubový roh 7, 9, 12, 15, 25 a násl., 42
Kolejnice lešení 72, 110 a násl.
Kombinovaný pás 45, 48 a násl., 96 a násl., 106 a
násl., 109
Kombinovaný V-držák 66, 68, 104
Kónická stìna 41
Kotevní kužel 74, 110 a násl.
Køídlová matice 22, 43, 48 a násl., 60 a násl., 84 a
násl.
Mnohoúhelníkové vyrovnání 60 a násl., 6E
Montážní páka 57
Nábìh 42 a násl.
Napojení stìny 38 a násl.
Nástavbová kolejnice 47
Nástavby 46 a násl.
Odbednìní 32, 56 a násl.
Opìrný rám 29
Pásový napínák GE 48 a násl., 96 a násl., 106 a
násl., 109
Plastové vyrovnání (PE) 7, 9, 11, 14, 19
Pochozí konzolová lávka 54 a násl., 60, 86 a násl.
Pojistka proti vztlaku 41 a násl.
Pojistný díl GE 71, 106 a násl., 109
Polygon 60 a násl.
Pracovní plošina 58 a násl.
Pøíèná traverza 25, 27, 29, 33, 35, 38, 41
Rám 4 a násl.
Raster/GE

Šachta 56
Šestihranná matice 24, 28, 30, 35
Šplhací konzola 72, 75, 77, 110 a násl.
Šroubová kotva M24 74, 112 a násl.
Tlak èerstvého betonu 4 a násl., 58
Transportní úhelník 83
Traverzová úchytka 29, 35, 41
Úchytka pásu 100 43, 48 a násl., 58, 96 a násl., 106
Usazovací deska stìny 30
Vnìjší roh 7, 9, 11, 14, 24, 29, 31, 35, 58
Vnitøní roh 7, 9, 11, 14, 24, 28 a násl., 31, 39
Vyrovnávací díl 2-dílný 37
Vyrovnávací element 7, 9, 11, 14, 24, 39, 44 a násl.
Vyrovnávací plech 7, 9, 12, 15, 32, 56
Výškové pøesazení 21, 44
Vyztužení 48, 50 a násl.
Vzpìra 52, 86 a násl., 110 a násl.
Vzpìra jedn. bednìní 66 a násl., 70, 104 a násl.
Vzpìra jedn. bednìní GE 67 a násl., 104, 106 a
násl., 109
Vzpìra jedn. bednìní - závìs rastr 42, 66 a násl.,
104 a násl., 108

Základový spínací pásek 65
Zástrèný svorník 52 a násl, 57, 67, 75
Závìs vzpìry Raster 52, 86 a násl., 110, 11
Závìsná a svìrná úchytka 51, 53, 88 a násl., 111,
113
Závìsná patka M30 72, 74, 110 a násl.
Závìsné lešení 75 a násl., 110 a násl.
Zbytkový rozmìr 33
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Německo:
PASCHAL-Werk G. Maier GmbH
Kreuzbühlstraße 5 · D-77790 Steinach
Tel.: +49 7832 71-0 · Fax: +49 7832 71-209
service@paschal.de · www.paschal.de
Česká republika:
PASCHAL s.r.o.
Vyšehradská 23 · 128 00 Praha 2
Tel.: +420 221 594 594 · Fax: +420 221 594 593
info@paschal.cz · www.paschal.cz

