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DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ PŁYTY
SPIROLLA?
Płyty Spirolla to opłacalna metoda budowy,
szeroko stosowana w konstrukcjach
betonowych, stalowych i murowanych.
Te sprężone, betonowe płyty z podłużnymi pustymi
przestrzeniami są lekkie, ale mają wysoką nośność i osiągają
długie rozpiętości, dzięki czemu są bardzo wydajne pod
względem konstrukcyjnym. Kanały zmniejszają ilość materiału
potrzebnego do wyprodukowania płyty, tworząc w ten sposób
opłacalną i zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnego
żelbetu. Ze swej natury są ognioodporne i mają doskonałe
właściwości przenoszenia dźwięku.
Stosowane jako pionowe panele ścienne lub poziome
płyty stropowe, płyty Spirolla znajdziemy w wielu różnych
zastosowaniach, w tym w budynkach komercyjnych,
przemysłowych, mieszkalnych, użyteczności publicznej jak
szkołach, szpitalach i infrastrukturze. Opłacalne, wydajne
i trwałe są idealne do zastosowania w projektach na dużą
skalę jak i w tanim budownictwie.

KORZYŚCI Z PŁYT SPIROLLA
Technologia produkcji Spirolla pomaga producentom w uzyskaniu najlepszego
rozwiązania w płytach wielokanałowych.

ŁATWE NA BUDOWIE

BEZPIECZEŃSTWO

Instalacja jest szybka i prosta. Płyty Spirolla są oznakowane
w miejscu produkcji w celu ułatwienia ich lokalizacji na
budowie. Uchwyty do podnoszenia mogą być umieszczone
w płytach podczas produkcji, dzięki czemu wyjątkowo łatwo
je podnosić, przenosić i manewrować na pozycje.

Płyty Spirolla są ze swej natury ognioodporne. Można je
zaprojektować tak, aby uzyskać odporność na ogień do 3
godzin. Używane szeroko w obszarach sejsmicznych mogą
być produkowane z dyblowaniem wzdłuż każdej strony płyty w
celu zwiększenia odporności na wstrząsy sejsmiczne.
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SZYBSZA KONSTRUKCJA

JAKOŚĆ

Używanie płyt Spirolla może znacznie przyspieszyć
harmonogram budowy. Ich instalacja jest mniej zależna
od pogody niż beton na miejscu i zapewnia natychmiastową
platformę roboczą dla dalszych prac. Puste przestrzenie
w płytach mogą być wykorzystywane jako kanały serwisowe
do przyspieszania instalacji mechanicznych, elektrycznych
i wodno-kanalizacyjnych, podczas gdy otwory i wycięcia mogą
być formowane w czasie produkcji, aby ograniczyć pracę
na miejscu.

Produkowane w środowisku fabrycznym, a nie odlewane
na placu budowy, płyty Spirolla podlegają kontroli jakości
na wysokim poziomie, aby uzyskać jak najlepsze ich
wykończenie. W razie potrzeby płyty można wyeksponować
jako element estetyczny i wykorzystać właściwości cieplne
betonu. Podsufitka o jasnym wykończeniu zmniejsza również
konieczność konserwacji.

WYDAJNOŚĆ STRUKTURALNA

ZMNIEJSZONE KOSZTY

Płyty Spirolla mają wysoką nośność. Jednocześnie puste
przestrzenie zmniejszają ciężar płyty, zwykle o 30%,
w porównaniu do odlewanego betonu na miejscu. Lżejsze,
cieńsze płyty mogą osiągnąć długie rozpiętości, co daje
większą elastyczność w układzie budynku. Zredukowana
waga własna płyt daje lżejszą całą konstrukcję, a tym samym
oszczędność na kosztach fundamentów.

Na płyty Spirolla zużywa się mniej betonu i stali niż na stropy
odlewane na miejscu - często nawet o 45% mniej betonu
- co daje niższe koszty surowców. Wykończone płyty są
dostarczane na plac budowy gotowe do natychmiastowej
instalacji, wymagając mniejszej ilości pracy na miejscu
i przyspieszając czas budowy. Ich właściwości cieplne mogą
prowadzić do długoterminowych oszczędności przez cały
okres użytkowania konstrukcji.
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Podane dane, informacje i działanie produktów wytwarzanych przez
Spirolla zawarte w tej publikacji są przedstawione w dobrej wierze
i są uważane za poprawne. Szczegóły mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Spiroll nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień
co do kompletności lub dokładności informacji. Informacje dostarczone
są pod warunkiem, że osoby, które je otrzymają, same podejmują
decyzję co do ich przydatności do swoich celów przed użyciem.
W żadnym wypadku Spiroll nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub polegania na informacjach
zawartych w tym dokumencie. Spiroll nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek błędy lub pominięcia w tym dokumencie.
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