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DEBNENIE STĹPOV
Ponúkame niekoľko alternatív debnenia stĺpov, aby si každý 

zákazník našiel produkt vyhovujúci rôznym požiadavkám.

STĹPOVÉ DEBNENIE KARTÓNOVÉ

Ľahké, jednoduché, rýchlomontovateľné a 
výškovo modulárne debnenie kruhových stĺpov. 
Nevyžaduje použitie odformovacieho prostriedku.

STĹPOVÉ DEBNENIE GEOTUB

Ľahké, jednoduché, rýchlomontovateľné a 
výškovo modulárne debnenie kruhových stĺpov. 
Nevyžaduje použitie odformovacieho prostriedku.

STĹPOVÉ DEBNENIE AST RS

Jednoduchý a ekonomicky výhodný systém 
debnenia stĺpov pozostávajúci z trojvrstvovej 
debniacej dosky a rámových svoriek.

STĹPOVÉ DEBNENIE MASTER

Na debnenie stĺpov sa dajú veľmi jednoducho 
využiť univerzálne panely z rámového debnenia 
RINGER MASTER.

STĹPOVÉ DEBNENIE ST2000

Debnenie stĺpov z oceľového rámového
debnenia RINGER ST2000 je jednoduché
a efektívne riešenie.

Debnenie stĺpov z oceľového rámového debnenia 
RINGER ST2000 je jednoduché a efektívne riešenie. 
Pomocou univerzálnych panelov oceľového 
stenového debnenia RINGER ST2000 je možné 
jednoducho zadebniť stĺpy šírky od 20 do 75 cm
s krokom 5 cm.

STĹPOVÉ
DEBNENIE
RINGER ST2000



STĹPOVÉ 
DEBNENIE
RINGER MASTER

Na debnenie širokej škály stĺpov sa dajú veľmi 
jednoducho využiť univerzálne panely z rámového 
debnenia RINGER MASTER.

ALU MASTER
Univerzálne panely hliníkového debnenia
RINGER MASTER majú šírku 0,75 m a dajú sa
s nimi debniť stĺpy od 20 do 60 cm s 5 cm krokom.

STAHL MASTER
Univerzálne panely oceľového debnenia RINGER 
MASTER majú šírku 0,90 m a dajú sa s nimi debniť 
stĺpy od 20 do 75 cm s 5 cm krokom.

STĹPOVÉ
DEBNENIE
AST RS

Jednoduchý a ekonomicky výhodný 
systém.Debnenie stĺpov pomocou AST RS 
pozostáva z trojvrstvovej debniacej dosky a 
rámových svoriek. Jedná sa o veľmi jednoduchý a 
ekonomicky výhodný systém pre debnenie stĺpov.

Maximálnu výšku definuje debniaca doska
na úrovni 3,0 m.

Pôdorysný rozmer debnenia stĺpov je
15-45cm x 15-45cm

Komponenty debnenia
 4x Trojvrstvová debniaca doska 3000x50x27 mm

 24x Nastaviteľná rámová svorka zinkovaná

 24x Spínací klin zinkovaný

 2x Šikmá vzpera QGTP35

Štyri nastaviteľné rámové svorky spojené spínacím 
klinom vytvárajú rám v jednej úrovni. Rámy
je potrebné osadiť v nasledujúcich úrovniach
od päty stĺpu: 15, 60, 110, 165, 220 a 280 cm.



Ľahké, jednoduché, rýchlomontovateľné a výškovo 
modulárne debnenie kruhových stĺpov.

Debnenie pozostáva z polkruhových segmentov 
vysokých 60 cm, je na váhu ľahké, rýchlomontovateľné, 
výškovo modulárne. Nevyžaduje použitie 
odformovacieho prostriedku a na rozdiel od 
kartónového debnenia je skladovateľné aj v exteriéri.

STĹPOVÉ
DEBNENIE
GEOTUB

Ľahké, jednoduché, rýchlomontovateľné a 
výškovo modulárne debnenie kruhových 
stĺpov. Nevyžaduje použitie odformovacieho 
prostriedku. Jednorázové, kartónové 
debnenie vhodné na debnenie stĺpov rôznych 
priemerov a dĺžok. Na objednávku je možné 
dodať aj iné druhy profilov ako kruhové, 
napríklad pravouhlé, štvorcové, alebo 
osemhranné profily stĺpov.

Štandardný kruhový prierez stĺpov je možné 
dodať v rôznych povrchových úpravách a to:
Špirála – povrchová úprava štandardnej 
kvality s niekoľkými náhodnými povrchovými 
dutinkami a jemnou potlačou špirály
Hladká – hladká povrchová úprava vysokej 
kvality s minimálnymi náhodnými povrcho-
vými dutinkami.
Bez dutinová – takmer úplne bez náhodných 
povrchových dutín a nedokonalostí. Vysoko 
kvalitný matný povrch.

Dĺžka stĺpu: Dostupné dĺžky sú od 1,0 m
do 6,0 m v intervale po 0,5 m.

Priemer stĺpu:

STĹPOVÉ
DEBNENIE
KARTÓNOVÉ

Debnenie sa vyrába pre stĺpy s priemerom:
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