
PASCHAL Ident Přehled výrobků
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TTR

Technická data Kruhové bednění s trapézovými nosníky

Šířky segmentů 125,5 / 110,5; 62,5 / 55,5 cm (ø 2 - 5 m) 
240 / 230 (222); 120 /115;  60 / 57,5 cm (ø 5 - ∞)

Výšky segmentů 300 / 150 / 75 / 37,5 cm

Stavební výška (tl.) segmentů 40 cm (v narovnaném stavu)

Dřevěný bednicí plášť 18 mm (ø 2 - 5 m); 21 mm (ø 5 - ∞)

Dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m² dle DIN 18218

Tolerance rovinnosti Tab. 3, řádek 7, DIN 18202

 Kruhové bednění pro plynule nastavitelné průměry od 2 do 5 
m a od 5 m do nekonečna

 Pouze 0,28 až 0,55 spínacích míst připadá na m2 bednění
 Okamžitě připravené k nasazení - top bednicí časy
 Absolutně přesný kruh i rozměry
 Systémové řešení pro klenby a vyrovnávání sklonů 
 Kompatibilní se všemi systémy firmy PASCHAL

Kruhové bednění s trapézovými nosníky 
a dřevěným bednicím pláštěm
Kruhové bednění s nastavitelným poloměrem pro čistírny 
odpadních vod, nádrže, věže, aquaparky, schodiště, 
vjezdy do garáží, parkovou architekturu.

Servis pro bedneníˇ
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 Pro pohledový beton - perfektní kvalita betonu, bez otisků 
   šroubů
 Kruhové bednění pro plynule nastavitelné průměry 
   od 5 m do nekonečna
 Pouze 0,28 až 0,55 spínacích míst na m2 bednění
 Okamžitě připravené k nasazení - top bednicí časy
 Integrované jeřábové závěsy
 Absolutné přesný kruh i rozměry
 Systémové řešení pro klenby a vyrovnávání sklonů 

TTS

Kruhové bednění s trapézovými nosníky 
a ocelovým bednicím pláštěm
Kruhové bednění s nastavitelným poloměrem pro čistírny 
odpadních vod, nádrže, věže, aquaparky, schodiště, 
vjezdy do garáží, parkovou architekturu.

Technická data Kruhové bednění s trapézovými nosníky

Šířky segmentů 240 / 230; 120 /115;  60 / 57,5 cm

Výšky segmentů 300 / 150 / 75 cm

Stavební výška (tl.) segmentů 40 cm (v narovnaném stavu)

Ocelový bednicí plášť

Dovolený tlak čerstvého betonu 80 kN/m² dle DIN 18218

Tolerance rovinnosti Tab. 3, řádek 7, DIN 18202

Servis pro bedneníˇ
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TTK

Výhody spojení svorkami:
 Méně spojovacích prostředků
 Rychlé spojení bednicích segmentů
 Svorky lze "zaparkovat" na bednicím segmentu
 Umožnění plynulého výškového odsazení segmentů

Kruhové bednění s trapézovými nosníky, 
spojené svorkami 
Kruhové bednění s nastavitelným poloměrem pro čistírny 
odpadních vod, nádrže, věže, aquaparky, schodiště, vjezdy 
do garáží, parkovou architekturu.

Servis pro bedneníˇ
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 Malý počet spínacích míst (0,62 spínacích míst/m2)
 Rychlé spojení bednicích elementů pomocí klínových svorek 

(hmotnosti jen 1,8 kg)
 Rámy z profilované ploché oceli zaručují robustnost a dlouhou 

životnost
 Rychlé připevnění příslušenství na mulltifunkční příčné profily 
 Všechny elementy je možné použít jako stojící nebo ležící
 Univerzální Multielement pro rohy, sloupy a čela bednění

LOGO.3

Stěnové bednění LOGO.3
Velkoplošné bednění pro stavby bytových a obchodních 
domů, inženýrské, průmyslové a vodohospodářské 
stavby, prováděné ve vysoké kvalitě betonu.

Technická data LOGO.3
Šířky elementů 240 / 135 / 90 / 75 / 60 /55 / 50 / 45 / 40 / 30 / 25 / 20 cm

Výšky elementů 340 / 305 / 270 / 240 / 135 / 90 / 75 cm

Stavební výška (tl.) elementů 12 cm

Bednicí plášť 11vrstvá finská březová překližka, tloušťky 15 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu 70 kN/m² dle DIN 18218

Tolerance rovinnosti Tab. 3, řádek 6, DIN 18202

Servis pro bedneníˇ
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 Rychlé spojení bednicích elementů pomocí klínových svorek 
(hmotnosti jen 1,8 kg)

 Masivní profil rámu zaručuje robustnost a dlouhou životnost
 Element 90 x 270 cm = hmotnost pouze 60 kg a jen 2 spínací 

místa na tuto výšku
 Rychlé připevnění příslušenství na mulltifunkční příčné 
   profily 
 Kompatibilní s LOGO.3
 Univerzální Multielement pro rohy, sloupy a čela bednění

LOGO alu

Stěnové bednění LOGO alu
Lehké bednění pro stavby bez jeřábu a jako doplněk pro 
LOGO.3.

Technická data LOGO alu
Šířky elementů 90 / 75 / 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

Výšky elementů 270 / 135 cm

Stavební výška (tl.) elementů 12 cm

Bednicí plášť 11vrstvá finská březová překližka, tloušťky 15 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m² dle DIN 18218

Tolerance rovinnosti Tab. 3, řádek 6, DIN 18202

Servis pro bedneníˇ
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 Elementy s integrovanou sklopnou pracovní lávkou a díly 
příslušenství → časová úspora při montáži

 Vnitřní roh 25 x 25 x 270 cm pro bednění pravoúhlých stěnových 
konstrukcí

 U stěn výšek do 2,65 cm pouze 0,3 spínacích míst/m2 betonu, 
díky spínacím místům umístěným nahoře  

 Optimální povrch betonu - bez otisků hlav šroubů nebo nýtů
 Snadné umožnění plynulého výškového odsazení elementů díky 

jejich spojení pomocí svorek
 Plně kompatibilní s LOGO.3

LOGO.S 

Stěnové bednění LOGO.S s ocelovým pláštěm
Velkoplošné bednění pro stavby bytových a obchodních 
domů, inženýrské, průmyslové a vodohospodářské stavby.

Technická data LOGO.S
Šířky elementů 240 / 135 / 90  cm

Výšky elementů  270  cm

Stavební výška (tl.) elementů 35,5 cm (včetně sklopené lávky)

Bednicí plášť   Z oceli nebo magnetické nerezové oceli, tl. 5 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu 100 kN/m² dle DIN 18218

Tolerance rovinnosti Tab. 3, řádek 6, DIN 18202

Servis pro bedneníˇ
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 Koncipované jako ručně manipulovatelné i velkoplošné bednění
 Díky stavebnicovému principu a vyváženému sortimentu 

bednicích elementů je toto systémové bednění vhodné i pro 
velmi komplikované půdorysy

 Rámy z ploché oceli zaručují robustnost a životnost
 Kompatibilní se všemi systémy PASCHAL
 Spojovací čepy jsou univerzálními spojovacími prostředky pro 

všechny bednicí elementy a příslušenství

Raster/GE

Univerzální bednění Raster/GE
Univerzální bednění pro základy, stěny, průvlaky, šachty, 
zakřivené stěny (polygonální), zahradní architekturu a 
prefabrikáty.

Technická data Raster/GE
Šířky elementů Raster: 100 / 75 / 60 / 50 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 /  

30 / 25 / 24 / 20 / 15 / 12 / 10 / 6 / 5 cm 
GE: 200 / 150 cm

Výšky elementů Raster: 150 / 125 / 75 / 62,5 cm 
GE: 275 / 250 / 150 / 125 cm

Stavební výška (tl.) elementů Raster 7,5 cm; GE 19,5 cm (7,5 + 12 nosníky)

Bednicí plášť 11vrstvá finská březová překližka, tloušťky 15 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu Raster: 35 kN/m² dle DIN 18218 
GE: 60  kN/m² dle DIN 18218

Tolerance rovinnosti Raster: Tab. 3, řádek 6, DIN 18202 
GE: Tab. 3, řádek 7, DIN 18202

Servis pro bedneníˇ
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Raster
bednění sloupů

Technická data Raster - bednění sloupů, přestavitelné
Šířky elementů 60 cm 

Výšky elementů 150 / 125 / 100 cm

Stavební výška (tl.) elementů 7,5 cm

Bednicí plášť Překližka potažená fenolovou pryskyřicí, tloušťky 
15 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu 60 kN/m² dle DIN 18218

 Se čtyřmi bednicími elementy lze bednit sloupy čtvercového
   nebo obdélníkového průřezu o délkách hran od 20 do 50 cm, 
   odstupňovaných po 5 cm
 Bednicí elementy nabízejí více možností pro připevnění 
   příslušenství, jako jsou například: vyrovnávací vzpěry, 
   pochůzné lávky nebo jeřábové závěsy 
 V případě zvýšených požadavků na povrch betonu (hrany), 
   lze do rohových styků elementů vložit těsnicí pásky nebo 
   trojhranné lišty

Raster - bednění sloupů, přestavitelné
Přestavitelné bednění sloupů Raster od firmy PASCHAL je 
bednění skládající se z elementů s ocelovým rámem, jejichž 
sestava v půdorysu připomíná lopatky mlýnského kola.

Servis pro bedneníˇ
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Raster
bednění sloupů

 Pro bednění či odbednění je nutné pouze na jedné straně otevřít, 
či uzamknout spínací zařízení. 

 Přemísťování pouze v jednom záběru jeřábu (skládací 
mechanizmus). 

 Jednoduché připevňování betonážních plošin a podpěr
 Malý objem pro přepravu díky skládacím křídlům

Grip

Přestavitelné bednění sloupů Grip
Přestavitelné bednění sloupů Grip, vynikající jak rychlostí 
bednicích prací, tak i plněním vysokých požadavků na 
pohledový beton.

Technická data Grip
Šířka elementů 340 / 300 / 150 / 90 cm

Oblast nastavení 20-60 cm, každých 5 cm

Bednicí plášť Plastem potažená březová překližka, tloušťky 
21 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu 80 kN/m² dle DIN 18218

Servis pro bedneníˇ
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Technická data Bednění kruhových sloupů
Výšky elementů 300 / 275 / 150 / 125 / 75 cm

Průměry 100 / 90 / 80 / 70 / 60 / 50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 cm

Bednicí plášť Ocelový plech tloušťky 3 mm

Dovolený tlak čerstvého betonu 85 kN/m² dle DIN 18218 (ø 100 cm) 
335 kN/m² dle DIN 18218 (ø 25 cm)

 Absolutně utěsněná svislá spára díky přesahujícímu 
bednicímu plášti

 Oválné sloupy a půlkruhová ukončení stěn připojením přes 
připojovací element Raster 

 S pracovní plošinou pro bezpečnou betonáž
 Vysoký počet nasazení, žádné náklady na likvidaci odpadů
 U malých průřezů není žádné omezení rychlosti betonáže

Kruhové sloupy

Bednění kruhových sloupů
Ocelové bednění pro kruhové a oválné sloupy.

Servis pro bedneníˇ
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 Umožňují vytvoření téměř každé geometrie a povrchu
 Splňují nejvyšší požadavky na kvalitu

 Bednění šachet
 Speciální průřezy sloupů
 Tunely a klenby
 Speciální bednění z oceli a dřeva

Zvláštní bednění

Jedná se o speciální tvary stavebních dílů, které se 
někdy vyskytující ve stavebních objektech a které není 
možné vůbec, nebo jen podmíněně, bednit systémovým 
bedněním.

Servis pro bedneníˇ



w
w

w
.p

a
sc

ha
lin

te
rn

a
tio

na
l.c

o
m

 Bednění i lešení se přepravuje spolu ve smontovaném stavu
 Odpadají stálé a opakované montáže jednotlivých pochůzných 

konzol, podlah a ochranného zábradlí
 Úspora času díky skládacímu mechanizmu
 Jsou splněny všechny předpisy oborového sdružení ve 

stavebnictví BauBG (BGR 187)
 Z bezpečné pracovní plochy lze obsluhovat veškeré 
   příslušenství, jako jsou spojovací prostředky a spínací místa
 Výrazně delší životnost než u běžné dřevěné podlahy

Multip

Multifunkční pracovní plošina
Multifunkční pracovní plošina splňující nevyšší 
bezpečnostní standard.

Technická data Multip

Šířka podlahy LOGO.3 a Athlet 72 cm
Kruhové trapézové bednění 85 cm

Délka podlahy
LOGO.3 a Athlet 240/135 cm
Kruhové trapézové bednění 
vnější 238 cm, vnitřní 210 cm (D ≥ 7,00 m)

Dovolené zatížení 2,0 kN/m²

Servis pro bedneníˇ
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 Minimum různých součástí
 Optimální využití materiálů
 Použitelné pro stropy všech tloušťek
 Délkové přizpůsobení díky přesahovaným nosníkům
 Lehké jednotlivé součásti a díly
 Optimální přizpůsobení jakémukoliv půdorysu
 Volně volitelný materiál bednicí plochy

Stropní bednění
Flexibilní stropní bednění pro stropy v obytných 
a průmyslových stavbách.

Technická data PASCHAL Deck
Délka nosníků 600 / 490 / 390 / 360 / 330 / 290 / 245 cm

Výška nosníků 20 cm

Maximální zatížení nosníků 
H20

Dovolené zatížení 11 kN  
Dovolený ohybový moment 5 kNm

PASCHAL Deck

Servis pro bedneníˇ
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 Systém kombinovatelný s univerzálním bedněním Raster
 Pro bednění průvlaků je možná systémová kombinace s 

univerzálním bedněním Raster
 Kombinace různých systémů 

Možnosti kombinací:
 Podepření stojkami, nosným lešením
 Elementy položené na nosníku
 Elementy vložené do nosníku - případně s padací hlavou

Stropní bednění
Stropní bednění pro nasazení na stavbách bez jeřábu a 
tam, kde by neměl být použitý hliník.

Technická data e-deck
Velikosti elementů 60x125, 45x125, 30x125, 60x120, 45x120, 30x120  

60x90, 60x85, 60x60, 60x55 30x60, 30x55 cm

Materiál Ocelové rámy stavební výšky 7,5 cm

Bednicí plášť 9vrstvá březová překližka, tloušťky 12 mm

Nosníky Délka 235 cm (s padací hlavou 250 cm)
Délka 165 cm (s padací hlavou 180 cm)

Tloušťka stropu 20 cm nebo 30 cm 

Max. hmotnost jednotlivého dílu ~20 kg

e-deck

Servis pro bedneníˇ
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 Pružné přizpůsobení geometrii stavební konstrukce, umožňuje 
sklon až +/- 15°

 Vysoká nosnost 
 Úspora v času i nákladech díky použití velkých bednicích sestav 
 Dlouhá životnost a funkčnost díky žárovému pozinkování, 

použitému na antikorozní ochranu povrchu 
 Vysoká úroveň bezpečnosti práce díky pracovnímu prostoru 

před a za bedněním
 Nižší přepravní náklady díky modulární konstrukci
 Obecné stavební osvědčení (Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung) od DIBt pro kotvení

Šplhací systém  
240 cm

Šplhací systém 240 cm
Podporuje účinnost a hospodárnost šplhacích systémů. 
Lze jej pružně přizpůsobit geometrii stavební konstrukce, 
umožňuje nasazení větších sestav bednění.

Technická data Šplhací systém 240 cm
Hloubka konzol 240 cm

Provozní zatížení Pracovní plošina: 3,0 kN/ m2

Betonářská plošina: 1,5 kN/m2

Závěsné lešení: 1,0 kN/m2

Sklon +/- 15°

Servis pro bedneníˇ
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 Použitelné se všemi bednicími systémy 
 Šplhací konzola je přemístitelná spolu s velkoplošným 

bednicím systémem 
 Obecné stavební osvědčení (Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung) od DIBt pro kotvení

Šplhací zařízení 200 cm
Kompletní systém pro bezpečné a hospodárné šplhání.

Šplhací zařízení
200 

Technická data  Šplhací zařízení 200 cm
Šířka lešení 200 cm

Provozní zatížení Pracovní plošina: 3,0 kN/m²  
Závěsné lešení: 1,0 kN/m²

Výškové nasazení do 100 m nad zemí 

Výška bednění do 5,60 m

Kotvení Závěsná patka M30 s kotevním kuželem M30

Příslušenství Držáky dílců a rektifikační prvky pro všechny 
bednicí systémy PASCHAL, tahové kotvení proti 
větru, prostupy s poklopem

Servis pro bedneníˇ
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 Použitelné se všemi bednicími systémy
 Pochůzná lávka je skládací a tím snižuje objem dopravy
 Obecné stavební osvědčení (Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung) od DIBt pro kotvení

Pochůzná šplhací lávka KBK 180
Pracovní a šplhací lešení, dodávané na stavbu ve 
smontovaném stavu.

KBK

Technická data KBK
Šířka pochůzné lávky 180 cm

Délka pochůzné lávky 295 cm

Vzdálenost jednotlivých konzol 200 cm

Dovolená zatížení při použití jako pracovní plošiny s bedněním     3 kN/m2  
jako pracovní plošiny bez bednění    4,5 kN/m2 
jako pracovní a ochranné lešení, zavěšené na 
kotevních smyčkách dle DIN 4420     2 kN/m2

Způsoby kotvení (zavěšení) závěsná patka M30 se šroubovou kotvou M24 
 nebo závěsná patka s kotevním kuželem M30 
nebo závěsné smyčky KBK dle DIN 4420

Příslušenství  Rohové plošiny, jednotlivé konzoly, připojovací 
kusy pro závěsné smyčky a závěsné patky M30, 
sloupky zábradlí, závěsné lávky, poklopy prostupů, 
závěsné patky dle DIN 4420

Šplhací zařízení
200 

Servis pro bedneníˇ
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 Používá se jako nosné, prostorové, lešení
 Lehké jednotlivé dílce 
 Až do výšky 6,5 m jen jedna stojka 
 Variabilní díky 8 možnostem připojení na stojku
 Rám výšky 1 m, jako ochranné zábradlí při celoplošném 

zatížení 1,5 kN/m2 
 Jako bednicí stoly přemístitelné jeřábem nebo pojízdné na
    kolečkách
 Obecné stavební osvědčení (Allgemeine bauaufsichtliche
   Zulassung) od DIBt

GASS

Hliníkové nosné lešení - systém GASS
Hliníkové nosné lešení je systém, sloužící k přenesení 
zatížení z velkých výšek, používaný ve všech oblastech 
stavebnictví.

Servis pro bedneníˇ

Technická data GASS
Délka stojek 467 / 358 / 249 / 140 cm

Šířka rámů 120 / 180 / 240 / 300 cm

Maximální zatížení stojky 140  kN
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 Používá se jako nosné lešení, podpěrné věže a stropní 
   podpěrné stoly 
 Nízká hmotnost jednotlivých dílů
 Časové úspory při montáži a demontáži díky nešroubovaným 

spojům
 Sofistikované díly a příslušenství
 Přesvědčivá hospodárnost a flexibilita
 Kompletní sestavy přemístitelné jeřábem nebo přejezdem na 

kolečkách 
 Obecné stavební osvědčení (Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung) s testovanou typovou statikou od DIBt 

TG 60

Univerzální nosné lešení TG 60
Rámy nosného lešení TG 60 jsou vyrobeny z ocelových 
lešeňových trub vyšší pevnosti a jsou vyztuženy dvěma 
malými diagonálami.

Servis pro bedneníˇ

Technická data TG 60

Délka stojek 50 / 71 / 100 cm

Šířka rámů 109 / 157 / 207 / 257 / 307 cm

Maximální zatížení stojky 60 kN
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PPL 10.0 

Servis pro bedneníˇ

PPL 10.0 PASCHAL-Plan light
Ústřední softwarové řešení pro Váš bednicí úkol.

 Technologie JAVA
 Nezávislé na platformě 
 Kompatibilní s Windows a Mac
 K dispozici je lokální nebo webová verze 
 Lze řešit pronájmem nebo koupí
 Kompatibilní s BIM 
 Moduly "Návrh", "Sklad" a "Stropní bednění" pro monolitický 

beton a podepření filigránového stropu
 Každý modul je samostatně použitelný 
Nové funkce v modulu "Návrh":
 Zobrazení ve 3D
 Rozšíření v zadávání půdorysů (lomené stěny, skloněná 
   horní hrana stěny, nebo základové desky)
 Integrovaná funkce CAD
 Více bednicích systémů v jednom projektu
 Seznamy materiálu aktualizované v čase
Nové funkce v modulu "sklad":
 Kompletní řízení stavebního dvora (bednění, stavební stroje, 

stavební přístroje, příslušenství, atd.)
 Přehledné řízení provozu (dodávky, vrácení, průběžná 

kontrola stavu)
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Servis pro bedneníˇ

 Navrhování bednění
 Kalkulace 
 Logistika
 Komunikace 
 Jako aplikace AutoCADu

PPpro PASCHAL-Plan pro
Software CAD 3D pro přípravu staveb vysoce 
komplexních projektů.

 PPpro
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PASCHAL Ident

Výhody, které poskytuje technologie RFID
 Podpora provozně hospodářských procesů
 Průběžná inventura 
 Zjednodušená účetní kontrola investic
 Lepší dohledatelnost 

Dodatečné vybavení stavebními přístroji s technikou RFID

Výhody pro leasing:

 Žádná aktivace v rámci účetnictví není nutná
 Žádná bezprostřední ztráta likvidních prostředků při uhrazení 

celé ceny
 Možné financování na základě principu "Pay-as-you-earn" 
 Jistota v plánování díky pevným uživatelským splátkám a 

předem jasně stanovené době používání 
 Další zhodnocení investice po uplynutí platnosti nájemní 

smlouvy, kdy lze produkt uplatnit na trhu

RFID-Technik, optimalizovaný software 
PASCHAL Ident
Technologie PASCHAL Ident poskytuje každému 
bednicímu elementu nezaměnitelnost. Takto zaručená a 
jednoznačná identifikace je předpokladem pro pronájem.

Servis pro bedneníˇ
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Německo: 
PASCHAL-Werk G. Maier GmbH
Kreuzbühlstraße 5 · D-77790 Steinach
Tel.: +49 (0) 78 32 / 71-0 · Fax: +49 (0) 78 32 / 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


