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dovolený tlak čerstvého betonu Raster 35 kN/m² podle DIN 18218
GE 60 kN/m² podle DIN 18218

tolerance rovinnosti podle DIN 18202, tab. 3, řádek 7
výška prvků Raster 62,5/75/125/150 cm

GE 250/275 cm
nástavbové prvky GE 125/150 cm

konstrukční výška 7,5 cm, na 200 m2 s příslušenstvím sklad. prostor 15 m3

uspořádání bednění Raster mřížový rám z robustní kvalitní pásové oceli
plášť bednění tloušťka 15 mm, 11 vrstev, překližka z finské břízyz
spínací tyč DW 15, dovolené zatížení 90 kN, nesvařitelná

GE 200x250 cm, 200x275 cm, 4 spínací místa
šířky prvků Raster 100/75/60/50/45/43/40/37/35/33/30/25/24/20/15/12/10/6/5 cm

GE 150/200 cm
vyrovnávací díl z umělé hmoty šířky 1/2/3/4 cm · výšky  62,5/75/125/150 cm
vnitřní roh délka ramene 13/15 cm
kloubový roh délka ramene 9,5 cm
roh 135 stupňů, pevný vnitřní šířka 12,5x12,5 cm · výšky 62,5/75/125/150 cm

vnější šířka 25x25 cm · výšky 62,5/75/125/150 cm 
vyrovnávací plech šířky 3/5/7 cm · výšky 62,5/75/125/150 cm 
spojovací čep spojovací prostředek prvky Raster GE 
5-kolíkový čep spojovací prostředek vyrovnávací díly z umělé hmoty vyrovnávací plech
Combiklammer spojovací prostředek Raster/GE-Logo; Raster/GE-TTR
svorka GE spojovací prostředek prvky GE 
prvková svěrka spojovací prostředek kombinace stojících a ležících prvků 
pochůzné lávky pochůzná šířka 90 cm

dovolené zatížení 3 kN/m2 při vzdálenosti konzolí 2 m
jeřábový závěs přeprava jeřábem až 24 m2 bednění 

dovolené zatížení závěsu 600 kg
distanční lišta koncové uzavření 

zaklenutí
tloušťka stěny 6-50 cm/50-120 cm

držák spínací tyče omezení spínacích míst v betonu
příčný nosník opásání, délky 35/85 cm
držák opásání 100 
držák opásání 240

upevnění opásání

klešťový držák upevnění hranolů a dřevěných nosníků
svěrný rozsah 8-20 cm

upevňovací úhelník upevnění pláště bednění 21/27
spojovací třmen nástavba bednicího pláště od 21 mm do 30 cm
mnohoúhelníkové bednění
vyrovnávací díl vnitřní šířka 4,66 cm · výšky 62,5/75/125/150 cm
vyrovnávací díl vnější šířka 9,02 cm · výšky 62,5/75/125/150 cm
bednění základů
délky základových spínacích plechů 15/20/25/30/35/40/45/50 cm (jiné délky na objednávku)
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Použití rychlého a bezpečného systémového 
bednění místo konvenčních bednicích metod: 
tento rozhodující krok ke snížení nákladů u 
betonových konstrukcí vám usnadní systém 
PASCHAL. Následující stránky o univerzálním  
bednění Raster/GE názorně ukáží, jak uni-
verzálně lze jediný systém bednění použít.

Mnohostrannost
Univerzální bednění Raster/GE si své jméno 
zaslouží zcela právem, protože po celém světě 
dokazuje tento systém na nejrůznějších stav-
bách svou všestrannost, přizpůsobivost a fle-
xibilitu, ať už u základů, stěn, šachet, oblouků, 
sloupů nebo průvlaků.

Stupeň obtížnosti zhotovovaných stavebních 
částí přitom může být zcela rozdílný, protože 
vyvážený sortiment prvků dovoluje optimální 
přizpůsobení bednění všem půdorysům a 
průřezům. Také velikost bedněných částí nehraje  
žádnou roli. Ani malé plochy nejsou pro prvky 
bednění Raster žádný problém.

Odborný velkoobchod, Wittemberg; fa Bau-Union, Wittemberg

Technická odborná škola v Busiateenu, Bahrajn; fa. Bokhowa Construction, Bahrajn

Mamzar Beach Substation, Dubai; fa. Lootah Building & Construction (LBC), Dubai

7
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A když se pak přechází na velkou plochu, mohou  
předem smontované prvky Raster zůstat spojené  
jako celek nebo se mohou doplnit velkoplošnými 
prvky GE. Jejich kompatibilita se přitom nijak 
neomezuje.

Vaše výhody:

 investice pouze jednou
 pouze jeden systém na stavbě
 stále stejné díly pro nejrůznější použití
 bednicí četa je na systém zaběhnutá
 použitelné pro malé plochy, s možností 

rozšíření na velkoplošný systém

Čistička odpadních vod, Rothenburg a. d. F.; fa Steube, Rothenburg a. d. F

Box-Culverts, OM-Suhar; Fa. NCC Limited, IN-Hyderabad

Obchodní centrum, KZ-Karaganda; fa. KKK Ltd., KZ-Karaganda

7
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březová překližka tloušťky 15 mm

15

rám z ploché oceli 
tloušťky 6 mm 11-vrstvá s povlakem z fenolové pryskyřice

75

Prvky
Do ocelového rámu prvků Raster/GE z masivní 
ploché oceli tloušťky 6 mm je vložena 15 mm 
silná deska z 11-vrstvé finské březové překližky 
s povlakem z fenolové pryskyřice.

Dovolený tlak čerstvého betonu je u prvku  
Raster 35 kN/m2 podle DIN 18218 při dodržení 
tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tab. 3, 
řádek 6.

Pro prvky GE je dovolený tlak 60 kN/m2, platí 
zde však řádek 7.

Základní prvek bednění Raster má rozměry 100 
x 125 cm a váží 49,5 kg.

Prvky GE jsou široké 200 (150) cm a vysoké 
250 (275) cm.
 

To znamená: 

Další rozměry a příslušenství najdete v seznamu  
součástí na konci této kapitoly.

 dlouhá životnost
 snadná opravitelnost
 velká četnost nasazení
 nízká hmotnost prvků
 ruční stejně jako velkoplošné bednění

Prvek Raster 100 x 125 cm

7
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Prvky a spojení prvků
Jako spojovací prostředek pro těsný, hladký  
a lícující spoj se používají spojovací čepy. 
Alternativně se prvky GE mohou mezi sebou 
spojovat také svorkami GE.

Prvek GE 200x275 cm

7
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Už při základech prokazuje bednění Raster 
své silné stránky. Stavebnicový systém se 
přizpůsobí každému půdorysu a každé výšce. 
Kdo tímto způsobem systémově pracuje již na 
„základu“, vytváří si nejlepší předpoklady pro 
dobrý výsledek celé stavby. Jako kotva bednění 
je základový spínací pás pro toto použití prak-
tickou a levnou alternativou. Jednoduše se 
položí, nevyžaduje žádné další připojovací části 
na prvky bednění a přesto bezpečně zachytí 
všechny síly. Jako ztracená kotva kromě toho 
šetří pracovní prostor a tím drahý výkop.

Pokud není při základových pracích ještě k dis-
pozici jeřáb, mohou se prvky Raster díky své 
malé váze bez problémů instalovat ručně. 

To znamená: 

Základový spínací pás

vnější zahnutí
vnitřní 
doraz

základový spínací pás

Distanční lišta

Základy

Výška betonáže Vzdálenost spínacích  
pásů s

50 cm 100 cm
75 cm 75 cm

100 cm 50 cm
125 cm 25 cm

 použití hospodárného bednicího systému již 
u základových prací

 snížení nákladů oproti konvenčnímu bednění
 nezávislost práce na jeřábu
 základový spínací pás šetří pomocný pracovní 

prostor a tím výkop

Správní budova Ersoc, Alžír, Alžírsko; fa Travosider, Alžír, Alžírsko

Škola A.R.J. Kanbo v Salmabadu, Bahrajn; fa. Skyline Trading Corporation W.L.L., Bahrajn

7



Univerzální bednění Raster/GE  81

Řešení nucených bodů

Odbočná stěna

Předsunutý sloup ve stěně

Roh 90°

Zúžení

Přechod tloušťky stěn

7
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vyrovnávací plech 8 cm

5

Šachty/pozemní stavby

spojovací čep 
5-kolíkový

vyrovnávací plech  
8 cm

7 5 3

Větrací šachta, LVA; fa Gomoll, HarheimProjekt sila ve Švýcarsku

Šachty jsou různé velikosti, tvaru a funkce. Od 
světlíkové šachty nebo schodiště výškových 
budov, přes podzemní projekty jako sběrné 
šachty, rozváděcí šachty nebo přepadové 
nádrže, až po věže a sila jsou na bednění  
kladeny nejvyšší nároky z hlediska schopnosti 
přizpůsobení na omezeném prostoru. Právě 
zde dokazuje bednění Raster svým vyváženým 
sortimentem prvků své silné stránky, takže se 
přizpůsobí každému rozměru, každému úhlu a 
každému rohu v systému.

Z důvodu omezených prostorových poměrů 
se často bednění ukazuje jako velmi obtížné, 
protože vnitřní plášť bednění je pod napětím. I 
zde však PASCHAL myslel dopředu a pomocí 
vyrovnávacího plechu 8 cm vytvořil možnost 
bednit bez napětí. Vyrovnávací plech a 5-kolí-
kové spojovací čepy umožňují bednicí vůli 3, 
5 nebo 7 cm, přičemž 5-kolíkové čepy pevně 
spojí všechny prvky na tah i tlak. 

7
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Bednění Raster při použití na stavbu šachet 
znamená:

Dobedňovací úhelník

Šachty/podzemní stavby

 schopnost přizpůsobení v systému na  
minimálním prostoru

 možnosti bednění v systému
 možnost dodávky i malých šířek a malých 

výšek prvků
 dobedňovací úhelník pro potrubní průchodky

U takových podzemních šachet může bednění 

Raster plně ukázat své přednosti. Jeho použitím 

ušetříte dobedňovací práce, nevyhnutelné u jiných  

systémů. Můžete kompletní šachty vybednit systémově  

na centimetr přesně a s časovou úsporou. 

7
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Bytová výstavba
Jedno, zda se musí vybetonovat sklep rodinného 
domku nebo několik podlaží obytného komplexu.  
S bedněním Raster/GE se mohou u těchto  
rozdílných velikostí objektů bednit všechny stěny,  
šachty a sloupy jedním systémem. Bednění  
Raster/GE se přitom vyrovná s každým stupněm  
obtížnosti. Řešení pro často se vyskytující 
ovlivňující faktory (rohy, odbočné stěny,  
libovolné úhly, atd.) naleznete v této kapitole.

Obytná a kancelářská budova, Kesselsdorf; fa Häufele Bau GmbH, Drážďany

Bytový dům, Jößnitz; fa Vogtland Bau GmbH, Plavno

Rohy 135°C s pevnými vnitřními a vnějšími rohy.

7
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Bytové komplexy
U těchto projektů je pro vás důležité: 

11-podlažní bytový dům, Istanbul „Yasamkent“, Turecko; fa Otak Insaat, Istanbul, Turecko

 použití jako stěnové bednění
 prvky GE doplňují bednění Raster na 

velkoplošné
 stejné příslušenství pro prvky Raster a GE
 složité půdorysy se bední systémově bez 

použití dobedňování

Golden Mile, VAE-Dubai; fa. Al Shafar General Contracting Co., VAE-Dubai

7
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Průmyslové stavby
U náročných projektů v průmyslových a 
inženýrských stavbách nabývá velký význam 
kompatibilita prvků Raster a GE. Podle zadání 
se mohou míchat velkoplošné prvky GE s 
maloplošnými prvky Raster a neomezeně  
navzájem kombinovat.

Různé průřezy stěn se zabudovanými konzo-
lemi, žlaby nebo přechody průřezu se mohou 
bednit téměř výhradně v systému. Vedle velké 
nabídky šířky a výšky prvků je u složitých bed-
nicích úkolů, jako je toto krátké rameno, zvláště 
výhodný vnitřní roh Raster (13 a 15 cm).
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Zkapalňovací zařízení zemního plynu, Oman; fa Bahwan Engineering, Omán

NTF, Bergum, Holandsko; fa BML (HBG), Leeuwarden, Holandsko

Nahoře vpravo:

Použití bednění Raster jako šplhací bednění.

Středu vpravo:

Použití prvků Raster jako nástavbových prvků 

pro bednění GE.

7
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Průmyslové stavby

Čistička odpadních vod, Saalfeld; fa Schramm, Staffelstein

Speciální nádrž pro zavlažování, Bahrajn; fa. Ahmed Mansoor Al-A’Ali, Bahrajn

Brückenwiderlager, Beverstedt; Fa. Hahn, Stade

Velké a malé plochy jedním systémem. Velkoplošné 

stěnové desky čističky byly vybedněny prvky GE 

200 x 275 cm, zatímco na dolní náběh (malá plocha) 

byly použity prvky Raster. Pro všechny prvky (GE + 

Raster) lze použít stejné příslušenství.

Mamzar Beach Substation, Dubai; Fa. Lootah Building & Construction (LBC), Dubai 

7

Tomáš Pikula
Přeškrtnutí

Tomáš Pikula
Náhradní text
Mostní křídlo
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Kruhové stavby
S prvky bednění Raster se dají kruhové stěny 
bednit jako mnohoúhelník. K tomu se použijí na 
každém spoji prvků mnohoúhelníkové vyrovná-
vací prvky. Velikost bedněného průměru přitom 
určuje potřebnou šířku prvků: 

Velký průměr - velká šířka prvků

Malý průměr - malá šířka prvků

U této bednicí metody se mohou použít 
všechny šířky prvků a příslušenství (spojovací 
prostředky, pochůzné lávky, vzpěry atd.). Až 
na vyrovnávací prvky nejsou potřebné žádné 
speciální díly. Kromě oblouků se dají bednit 
všechny ostatní tvary oblouků, jako elipsy a 
pod. 

To znamená: 

Fürstenberský pivovar, Donaueschingen; fa Mall, Donaueschingen

Khandwa water supply project; fa. Vishwa Infrastructures

Sifonové zařízení na čerpání znečištěné vody, Vöhringen; fa Müller & Beckert, Rottweil

 alternativa s příznivou cenou materiálu v  
porovnání s kruhovým bedněním

 všechny díly bednění Raster jsou použitelné, 
bez pomocných dílů

 všechny poloměry jsou možné
 také cejchovní křivky, elipsy, klotoidy a pod. 

jsou možné
 nejrůznější možnosti použití

7
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4,66 cm

Mnohoúhelníkový vyrovnávací prvek, vnitřní

9,02 cm

Mnohoúhelníkový vyrovnávací prvek, vnější

7
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Sloupy
Z bednění Raster se dá bez problémů sestavit 
také bednění sloupů s málo komponentami:

Pouze čtyři díly:

vám otevírají všechny možnosti bednění 
čtvercových, obdélníkových nebo sražených 
sloupů. U oválných sloupů se mohou spojo-
vacím prvkem připojit půlkulaté pláště kruho-
vého bednění sloupů. Spojení jednotlivých dílů 
spojovacím čepem je dostatečné.

To znamená: 

 prvek
 vnější roh
 spojovací čep
 trojhranná lišta PVC

 každý průřez sloupu se bední bez speciálních 
dílů

 trojhranná lišta PVC dává čisté hrany  
(opakované použitelná)

 všechny díly bednění Raster jsou použitelné, 
bez pomocných dílů

Centre national sportif et culturel, Lucemburk; fa 

HT-Lux, Lucemburk, Lucembursko

Instalace trojhranné lišty PVC s praporkem

Vícepatrový obytný blok, KZ Astana;  

fa. Inženýrské systémy s.r.o. KZ Astana

7
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Centrála Průmyslové a obchodní komory, Kuvajt; fa. Al-Bab Al-Kuwaiti Construction, Kuvajt

Golden Mile, VAE-Dubai; fa. Al Shafar General Contracting Co., VAE-Dubai

7
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Také vodorovně probíhající stavební části, jako 
průvlaky, se dají bednit bez problémů pomocí 
bednění Raster. Bez ohledu na to, zda jsou 
jednoose předpjaté, křížové nebo vějířové, 
všechny půdorysy se zde dají řešit v systému 
bez časově náročného dobedňování. I u tohoto 
použití se dají všechny díly, lhostejno zda svislé 
nebo vodorovné, silově spojovat spojovacími 
čepy. To nabízí jedinečnou výhodu, že se kom-
pletní bednění sestaví na zemi a pak se pomocí 
jeřábu velkoplošně přemístí na místo použití.

Všechny metody zhotovení jsou možné: 

To znamená: 

spínací tyč DW 15
motýlová matice DW 15

příčný nosník 85 cm

Průvlaky

 vybetonuje se překlad
 prefabrikovaný nebo částečně prefabriko-

vaný strop se položí na bednění průvlaku
 bednicí plášť s přibetonovaným stropem se 

položí na bednění průvlaku

 Unterzug vorbetonieren 
 optimální přizpůsobení každému průřezu a 

půdorysu v rámci systému
 možnost velkoplošné předmontáže
 žádné dodatečné svěrky
 odpadá přiřezávání a likvidace bednicího 

pláště

Skladová hala a kancelářská budova, Karlsruhe; fa. Walter Bau AG, Karlsruhe

Stavební supermarket OBI, Freiburg; fa Dyckerhoff & WidmannAG, Freiburg

Most, Reichelsheim; fa Müller, Schotten Krajový průvlak se stropem

7

Tomáš Pikula
Přeškrtnutí
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Sídliště, Bahrajn; fa. Tower Marketing & Contracting W.L.L., Bahrajn

Medizinische Fakultät Algier, DZ-Algier ; Fa. Entreprise COSIDER-Construction, DZ-Dar El Beida, Algier

7

Tomáš Pikula
Přeškrtnutí

Tomáš Pikula
Náhradní text
Zdravotní fakulta Algier



94  Univerzální bednění Raster/GE

Řešení nucených bodů

Odskok stěn

Kosý úhel

Prodloužení stěnyProdloužení stěny

Křížení stěn

7
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Prefabrikované díly
Často se musí ve výrobně prefabrikátů vyrobit  
různé velikosti stejného typu šachty, odlučovače  
nebo překladu. K tomu mít vždy zvláštní bednění  
je drahá záležitost.
Hospodárné řešení nabízí naproti tomu použití 
univerzálního bednění Raster/GE. Jako staveb-
nicový systém se může ve všech svých šířkách 
prvků sestavovat tak, aby jednou sadou bednění 
bylo možné bednit všechny vyráběné velikosti.  
To znamená minimální sklad dílů bednění a 
rychlá přestavba bednění na novou velikost.

To znamená: 

Odlučovač; fa Mall beton, Donaueschingen

 minimální sklad dílů bednění díky stavebni-
covému systému

 rychlejší přestavba bednění na novou velikost  
prefabrikátu

 optimální schopnost přizpůsobení díky 
různým šířkám a výškám prvků

Výrobna prefabrikátů BELEMA, Belgie; různé velikosti šachet

Výrobna prefabrikátů Wankendorf; průvlaky

Bednění Raster jako šachtové bednění. Vnitřní 

jádro je provedeno jako sklopné, aby zaručovalo 

rychlé odbednění a nové zabedně

spínací tyč

tlaková a tahová vzpěra

tlaková a tahová vzpěra

tlaková a tahová vzpěra

spínací tyč
přístup

dno bednění
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Jednostranné stěny
Společně s opěrnými vzpěrami pro jednostranné  
bednění se univerzální bednění Raster/GE  
používá také pro stěny s jednou lícovou plochou.  
Pro různé výšky stěny jsou k dispozici různé 
velikosti vzpěr. Tyto vzpěry jsou spojeny s bed-
nicími prvky a přenášejí tlakové a vztlakové síly 
betonu přes zabetonovanou kotvu do podkladu.

Další informace k jednostrannému bednění 
naleznete v příslušné kapitole této příručky a v 
technických údajích pro Raster/GE.

Použití rohového pásu u úhlů 90°

Prodejna nápojů, Stadelhofen; fa Feger, 

Zusenhofen

7
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Šplhací bednění
Pro použití univerzálního bednění Raster/GE 
jako šplhací bednění jsou k dispozici příslušné 
šplhací konzole. Ty jsou spojeny s bedněním, 
takže se konzole a bednění mohou přesunovat 
od taktu k taktu jako jednotka.

Další informace ke šplhacímu bednění naleznete  
v příslušné kapitole této příručky a v tech-
nických údajích pro Raster/GE.

18tipatrový hotelový komplex v Seefu, Bahrajn; fa. Dadabhai Construction, Bahrajn

Int. Marina Resort, Malajsie

Schodišťová věž (s výtahem), Heizkraftwerk 

Berlin-Neukölln; fa. NCC Deutsche Bau GmbH, 

Fürstenwalde
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prvek Raster
100.001.1000 100 x 62,5 cm 27,50
100.001.0750  75 x 62,5 cm 21,50
100.001.0600  60 x 62,5 cm 16,90
100.001.0500  50 x 62,5 cm 14,90
100.001.0450  45 x 62,5 cm 12,30
100.001.0430  43 x 62,5 cm 11,90
100.001.0400  40 x 62,5 cm 11,30
100.001.0370  37 x 62,5 cm 10,80
100.001.0350  35 x 62,5 cm 10,50
100.001.0330  33 x 62,5 cm 10,10
100.001.0300  30 x 62,5 cm 9,60
100.001.0250  25 x 62,5 cm 8,80
100.001.0240  24 x 62,5 cm 8,60
100.001.0200  20 x 62,5 cm 8,00
100.001.0150  15 x 62,5 cm 7,10
100.001.0120  12 x 62,5 cm 6,60
100.001.0100  10 x 62,5 cm 6,30

vyrovnávací prvek
100.003.0060 6 x 62,5 cm   5,00
100.003.0050 5 x 62,5 cm   4,70

vnitřní roh
100.005.0150 15 x 15 x 62,5 cm   8,00
100.005.0130 13 x 13 x 62,5 cm   7,50

vnější roh
100.006.0000 62,5 cm   3,20

kloubový roh
9,5 x 9,5 x 62,5 cm

100.007.0001 bez otvorů pro 
spínací místa

  8,90

100.007.0002 s otvory pro spínací 
místa

  8,90

vnitřní roh 135°
100.017.0002 12,5 x 12,5 x 62,5 cm 11,00

vnější roh 135°
100.017.0001 25 x 25 x 62,5 cm  18,10

vyrovnávací díl (PE)
100.011.1010 1 x 62,5 cm   0,43
100.011.1020 2 x 62,5 cm   0,85
100.011.1030 3 x 62,5 cm   1,28
100.011.1040 4 x 62,5 cm   1,70

1 – 3 cm

4 cm

vyrovnávací plech s  
dvojitým vroubko-
váním (pro šířky 3/5/7 cm)

100.012.0005 8 x 62,5 cm   3,25

prvek Raster
101.001.1000 100 x 75 cm  30,00
101.001.0750  75 x 75 cm  24,10
101.001.0600  60 x 75 cm  19,10
101.001.0500  50 x 75 cm  16,80
101.001.0450  45 x 75 cm  14,10
101.001.0430  43 x 75 cm  13,70
101.001.0400  40 x 75 cm  13,10
101.001.0370  37 x 75 cm  12,50
101.001.0350  35 x 75 cm  12,10
101.001.0330  33 x 75 cm  11,70
101.001.0300  30 x 75 cm  11,10
101.001.0250  25 x 75 cm  10,10
101.001.0240  24 x 75 cm   9,90
101.001.0200  20 x 75 cm   9,10
101.001.0150  15 x 75 cm   8,10
101.001.0120  12 x 75 cm   7,50
101.001.0100  10 x 75 cm   7,10

vyrovnávací prvek
101.003.0060 6 x 75 cm   5,80
101.003.0050 5 x 75 cm   5,40

vnitřní roh
101.005.0150 15 x 15 x 75 cm   9,60
101.005.0130 13 x 13 x 75 cm   9,00

vnější roh
101.006.0000 75 cm   3,80

kloubový roh
9,5 x 9,5 x 75 cm

101.007.0001 bez otvorů pro 
spínací místa

  8,90

101.007.0002 s otvory pro spínací 
místa

  8,90

Č. artiklu Název kg Č. artiklu Název kg
Seznam dílů

Technické změny vyhrazeny
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vnitřní roh 135°
101.017.0002 12,5 x 12,5 x 75 cm   12,60

vnější roh 135°
101.017.0001 25 x 25 x 75 cm   20,50

vyrovnávací díl (PE)
101.011.1010 1 x 75 cm   0,50
101.011.1020 2 x 75 cm   1,00
101.011.1030 3 x 75 cm   1,50
101.011.1040 4 x 75 cm   2,00

vyrovnávací plech s  
dvojitým vroubko-
váním (pro šířky 3/5/7 cm)

101.012.0005 8 x 75 cm   3,90

prvek Raster
103.001.1000 100 x 125 cm  49,50
103.001.0750  75 x 125 cm  37,50
103.001.0600  60 x 125 cm  29,30
103.001.0500  50 x 125 cm  26,30
103.001.0450  45 x 125 cm  21,60
103.001.0430  43 x 125 cm  21,00
103.001.0400  40 x 125 cm  20,10
103.001.0370  37 x 125 cm  19,20
103.001.0350  35 x 125 cm  18,60
103.001.0330  33 x 125 cm  18,00
103.001.0300  30 x 125 cm  17,10
103.001.0250  25 x 125 cm  15,60
103.001.0240  24 x 125 cm  15,30
103.001.0200  20 x 125 cm  14,10
103.001.0150  15 x 125 cm  12,60
103.001.0120  12 x 125 cm  11,70
103.001.0100  10 x 125 cm  11,10

1 – 3 cm

4 cm

vyrovnávací prvek
103.003.0060 6 x 125 cm   9,10
103.003.0050 5 x 125 cm   8,60

vnitřní roh
103.005.0150 15 x 15 x 125 cm  16,60
103.005.0130 13 x 13 x 125 cm  15,00

kloubový roh
9,5 x 9,5 x 125 cm

103.007.0001 bez otvorů pro 
spínací místa

 17,70

103.007.0002 s otvory pro spínací 
místa

 17,70

vnitřní roh 135°
103.017.0002 12,5 x 12,5 x 125 cm  20,20

vnější roh 135°
103.017.0001 25 x 25 x 125 cm  32,60

vyrovnávací díl (PE)
103.011.1010 1 x 125 cm   0,85
103.011.1020 2 x 125 cm   1,70
103.011.1030 3 x 125 cm   2,55
103.011.1040 4 x 125 cm   3,45

vyrovnávací plech s  
dvojitým vroubko-
váním (pro šířky  3/5/7 cm)

103.012.0005 8 x 125 cm   6,50

prvek Raster
104.001.1000 100 x 150 cm  59,00
104.001.0750  75 x 150 cm  44,50
104.001.0600  60 x 150 cm  35,40
104.001.0500  50 x 150 cm  31,40
104.001.0450  45 x 150 cm  25,80
104.001.0430  43 x 150 cm  25,00
104.001.0400  40 x 150 cm  23,80
104.001.0370  37 x 150 cm  22,80
104.001.0350  35 x 150 cm  22,10
104.001.0330  33 x 150 cm  21,40
104.001.0300  30 x 150 cm  20,40
104.001.0250  25 x 150 cm  18,70
104.001.0240  24 x 150 cm  18,30
104.001.0200  20 x 150 cm  16,90
104.001.0150  15 x 150 cm  15,20
104.001.0120  12 x 150 cm  14,10
104.001.0100  10 x 150 cm  13,40

vnější roh
103.006.0000 125 cm   6,40

1 – 3 cm

4 cm

Č. artiklu Název kg Č. artiklu Název kg
Seznam dílů

Technické změny vyhrazeny
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vyrovnávací prvek
104.003.0060 6 x 150 cm  11,60
104.003.0050 5 x 150 cm  11,00

vnitřní roh
104.005.0150 15 x 15 x 150 cm  19,20
104.005.0130 13 x 13 x 150 cm  18,00

vnější roh
104.006.0000 150 cm   7,60

kloubový roh
9,5 x 9,5 x 150 cm

104.007.0001 bez otvorů pro 
spínací místa

 21,20

104.007.0002 s otvory pro spínací 
míst

 21,20

vnitřní roh 135°
104.017.0002 12,5 x 12,5 x 150 cm  24,10

vnější roh 135°
104.017.0001 25 x 25 x 150 cm  38,90

vyrovnávací díl (PE)
104.011.1010 1 x 150 cm   1,00
104.011.1020 2 x 150 cm   2,00
104.011.1030 3 x 150 cm   3,00
104.011.1040 4 x 150 cm   4,00

vyrovnávací plech 
s dvojitým vroubko-
váním (pro šířky  3/5/7 cm)

104.012.0005 8 x 150 cm   7,80

1 – 3 cm

4 cm

prvek GE
115.502.2000 200 x 250 cm 258,00
115.502.1500 150 x 250 cm 217,00
116.502.2000 200 x 275 cm 280,00
116.502.1500 150 x 275 cm 243,00

nástavbový prvek GE
113.502.2000 200 x 125 cm 140,00
113.502.1500 150 x 125 cm 117,00
114.502.2000 200 x 150 cm 165,00
114.502.1500 150 x 150 cm 139,00

181.000.0027 svorka GE  
(s kruhovým klínem)

 3,90

181.000.0004 závěsný a svěrkový 
držák GE kompl.  
(bez zásuvného čepu)

  4,30

181.000.0043 kombinovaný pás 
190 cm

 34,00

181.000.0044 napínák pásu GE 
kompl.

  3,50

189.000.0031 držák pásu 100 
svěrná délka 10 cm

  0,50

189.000.0032 držák pásu 240 
svěrná délka 24 cm

  0,70

Č. artiklu Název kg Č. artiklu Název kg
Seznam dílů

Technické změny vyhrazeny
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klešťový držák s 
klínem kompl. 
sestávající z:

670.000.0013 svěrný třmen   2,00
670.000.0014 svěrný kus   0,55
189.001.0000 klín   0,16

181.000.0028 jeřábový třmen GE, 
nosnost 1.200 kg

  6,50

189.001.0100 spojovací čep   0,19

189.001.0105 spojovací čep 
5-kolíkový

  0,30

189.001.0079 svěrka prvku   0,85

spínací tyč, zkosená
189.006.0650 DW 15 x  65 cm   0,19
189.006.1000 DW 15 x 100 cm   1,40
189.006.1350 DW 15 x 135 cm   1,85
189.006.1500 DW 15 x 150 cm   2,10

189.001.0001 křídlová matice 
DW 15

  0,46

189.001.0002 šestihranná matice 
DW 15

  0,20

189.001.0059 kloubová deska 
DW 15 10 x 14 cm 
(sklon max. 12°)

  1,10

189.001.0060 opěrná deska 
12 x 12 x 1,5 cm 
prům. 21 mm

  1,60

nesmí se svařovat

distanční lišta
189.001.0020  6 -  50 cm   1,50
189.001.0021 50 - 120 cm   3,50

189.001.0086 držák spínací tyče   0,75

189.001.0071 traverzový držák   0,60

příčná traverza
189.001.0066 35 cm   1,50
189.001.0067 85 cm   4,00

189.001.0017 dobedňovací úhelník  
pro bednicí plášť 
21 mm

  0,45

189.002.0008 jeřábový závěs KA, 
nosnost 600 kg

  4,00

189.003.0000 montážní páka   3,90

přepravní úhelník

180.000.0012 pro 12 stejně 
velkých prvků

  4,70

280.000.0042 pro 20 stejně 
velkých prvků

  8,00

Č. artiklu Název kg Č. artiklu Název kg
Seznam dílů

Technické změny vyhrazeny
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přepravní vana, 
žárově zinkovaná

189.002.0003 120 x 80 x 61 cm  93,50

pochůzná lávka, 
kompl.

189.004.0013  90 cm  11,00
189.004.0010 120 cm  14,50

181.000.0049 držák čelního 
uzávěru GE, kompl.

  3,10

181.000.0084 spojovací třmen pro 
bednicí plášť 21 mm

  2,45

základový spínací 
plech

180.001.0200 20 cm   0,28
180.001.0250 25 cm   0,32
180.001.0300 30 cm   0,35
180.001.0350 35 cm   0,38
180.001.0400 40 cm   0,42
180.001.0450 45 cm   0,44
180.001.0500 50 cm   0,48
180.001.0600 60 cm   0,54

mnohoúhelníkový 
vyrovnávací prvek, 
vnitřní

100.014.0001 4,66 x 62,5 cm   2,90
101.014.0001 4,66 x 75 cm   3,40
103.014.0001 4,66 x 125 cm   5,80
104.014.0001 4,66 x 150 cm   6,90

mnohoúhelníkový 
vyrovnávací prvek, 
vnější

100.014.0002 9,02 x 62,5 cm   3,20
101.014.0002 9,02 x 75 cm   3,90
103.014.0002 9,02 x 125 cm   6,50
104.014.0002 9,02 x 150 cm   7,80

Č. artiklu Název kg
Seznam dílů

Technické změny vyhrazeny
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Golden Mile, VAE-Dubai; fa. Al Shafar General Contracting Co., VAE-Dubai
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