Wysokość konstrukcyjna:

16 do 20 cm

Szerokość:

60 cm

Rozpiętość:

do 8 m

Dźwiękoizolacyjność:

55,6 dB dla 20 cm

Klasa betonu:

C40/50
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TERIVA PANEL - NAJTAŃSZY STROP GĘSTOŻEBROWY NA RYNKU
Strop Teriva jest powszechnie znany, jednak od wielu lat nie odpowiada potrzebom współczesnego budownictwa, takim jak szybkość montażu,
redukcja robocizny, minimalizacja błędów wykonawczych oraz dźwiękoizolacyjność. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom w budownictwie,
prezentujemy nową odsłonę tego popularnego rozwiązania stropowego - TERIVA PANEL. Sprawdź jej najważniejsze cechy.

Mniejsza ilość stempli

Oszczędność na nadbetonie

Szybki montaż

Do rozpiętości 4 metrów strop nie
wymaga w ogóle stemplowania.
W pozostałych przypadkach wystarczy

Przy wysokości konstrukcyjnej stropu
16 cm znacznie ograniczamy
ilość nadbetonu do prawie 50%.

Termoizolacyjne pustaki są już rozłożone
na belkach. Montaż gotowych paneli
odbywa się szybko i sprawnie za pomocą

jedna podpora po montażu paneli
w połowie rozpiętości.

lekkiego dźwigu HDS’a.

Dźwiękoizolacyjność

Możliwość ukrycia instalacji

Równa powierzchnia dolna

Izolacja akustyczna lepsza aż
o 23% w stosunku do Terivy 4.0.
Efekt uzyskany ponieważ nie ma pustek
powietrznych w pustakach stropowych.

Dzięki eliminacji pustaków, w panelu
stropowym można ukryć instalacje - na
przykład rekuperację poprzez łatwe
usunięcie betonu lekkiego z panelu.

Dolna powierzchnia stropu jest jednolita
i równa. Ponadto podwieszenie różnego
rodzaju elementów w stropie już nie
będzie stanowiło żadnego problemu.
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KLUCZOWE ZALETY TERIVY PANEL
Krótszy montaż
Pustaki są już ułożone na belkach, tworząc zamknięty panel. Dzięki temu wykonawca nie musi
układać bezpośrednio na budowie belek i wypełniać ich pustakami. Układa gotowe panele, dlatego
na czasie montażu można oszczędzić nawet do 80%!

Niższe koszty
Koszt zakupu stropu TERIVA PANEL jest zbliżony do zakupu belek oraz pustaków klasycznej
Terivy 4.0. Jednak dzięki oszczędności stali, nadbetonu i przede wszystkim robocizny,
całościowy koszt wykonania stropu jest znacznie mniejszy.

Mniejsza ilość nadbetonu
W stropie TERIVA PANEL zastosowano niższe wysokości konstrukcyjne - od 16 do 20 cm,
przy zachowaniu doskonałej nośności. Dzięki temu redukujemy ilość nadbetonu prawie do 50% przy
wysokości konstrukcyjnej 16 cm. Oznacza to znaczne oszczędności kosztów budowy dla inwestora.

TERIVA PANEL W PRAKTYCE
Strop TERIVA PANEL jest odpowiedzią na potrzeby zarówno wykonawców, jak i inwestorów. Dzisiaj, kiedy brakuje fachowców, czas budowy jest
kluczowy. Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych stropów panelowych, znacznie redukujemy czas spędzony na ułożeniu stropu. W praktyce 100 m2
ułożymy w ciągu 2 godzin dzięki lekkiemu dźwigowi HDS. Redukujemy także ilość stempli - do 4 m rozpiętości strop nie wymaga stemplowania.

KONSTRUKCJA

PROJEKT

OSZCZĘDNOŚCI

WYKONAWSTWO

TERIVA PANEL to prefabrykat o szerokości 60

Projektowanie jest bardzo proste i intuicyjne.

Dzięki redukcji stemplowania, zbrojenia

Wykonawca nie układa belek i pustaków lecz

cm i wysokości 12 cm. Odpowiada dwóm belkom

Wystarczy wrysować strop korzystając z darmowej

i przede wszystkim czasu montażu stropu

gotowe panele stropowe. Dzięki temu oszczędza

sprężonym, wypełnionych lekkim betonem

nakładki do programów CAD lub skorzystać

oraz ilości nadbetonu, koszt całkowity wykonania

nie tylko pieniądze własne i inwestora, ale i czas

o świetnych właściwościach termoizolacyjnych.

z pomocy naszego działu konstruktorów.

stropu TERIVA PANEL jest znacznie niższy

jaki musi spędzić na stropie. W tym czasie może

od tradycyjnych stropów gęstożebrowych.

prowadzić inne prace budowlane.

NOWA TERIVA PANEL
BUDUJ SZYBKO I OSZCZĘDNIE

Dla kogo dedykowany jest strop TERIVA PANEL?

Każdy projekt na starym stropie Teriva można wykonać w technologii

Polecamy go wszędzie tam, gdzie dotychczas stosowano stropy

TERIVA PANEL. Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy w Waszym projekcie

poprzedniej generacji typu Teriva, bądź w projekcie występuje strop

można zastosować strop TERIVA PANEL lub zaprojektowane rozwiązanie

monolityczny lub inne rozwiązania stropowe, których rozpiętość nie

zamienić na strop panelowy, wystarczy skontaktować się z doradcą.

przekracza 8 metrów. W praktyce strop idealnie nadaje się zarówno

Profesjonalnie i bezpłatnie doradzimy jaki strop wybrać, by Państwa

do budownictwa jednorodzinnego, małych lub większych domków,

inwestycja była doskonała nie tylko jeśli chodzi o parametry techniczne,

ale także do wielorodzinnych inwestycji deweloperskich.

ale przede wszystkim by komfort użytkowania był jak najlepszy.

TERIVA PANEL

ZOBACZ, JAK SPRAWNIE MONTUJE
SIĘ STROP TERIVA PANEL!
ZESKANUJ KOD LUB WEJDŹ NA STRONĘ:
WWW.STROP-TERIVA.PL/POKAZOWY-MONTAZ
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