Druhy tvárnic

Základními stavebními prvky systému jsou tvárnice, které umožňují výstavbu libovolně členitých stavebních objektů v modulové síti 30 cm a výškovým modulem 15 cm při konstantní šíři 30 cm. Slouží především jako nosné zdivo obytných staveb a výplňové zdivo hal, pro výstavbu plotů, zdí, obezdívek apod.

Tvárnice do zdi ukládáte bez jakéhokoliv pojiva nebo tmelu ve svislých i vodorovných spárách. Upevnění jednotlivých tvárnic ve zdivu a ztužení zdi jako celku je zajištěno pomocí zámků, působících ve všech vodorovných styčných plochách jednotlivých vrstev zdiva.

Pevnost tvárnic: 
Základní pevnost je 4,5 MPa
Na zvláštní požadavek je možné dodat tvárnice s pevností 5,5 - 7 MPa
1m2 zdiva = 11,1 kusů základní tvárnice TSZ 1-60
1m3 = 37 kusů základní tvárnice
Zboží je uloženo na paletách, které nejsou součástí ceny. Vratnost palet dle dohody.

Kamion = 24 palet
po 36 kusech TSZ 1-60 a podobné
po 72 kusech TSZ 1-30 a podobné
po 42 kusech TSZ 2-60 a podobné
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Cena: 54,-

TSZ 1-60
600 x 300 x 150
27 Kg
Základní zdící prvek.
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Cena: 29,-

TSZ 1-30
300 x 300 x 150
13,5 Kg
Doplňkový prvek pro ukončení stěn, 
okeních a dveřních otvorů a vazby zdiva.
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Cena: 60,-

TSZ 2-60
600 x 300 x 150
21,5 Kg
Základní věncová 
tvárnice.
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Cena: 35,-

TSZ 2-30
300 x 300 x 150 
10,5 Kg
Doplňková věncová 
tvárnice.
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Cena: 68,-

TSZ 2-60/R
600 x 300 x 150
20,5 Kg
Doplňková věncová 
tvárnice.
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Cena: 65,-

TSZ 2-60/P
600 x 300 x 150
21 Kg 
Základní překladová 
bez zámku.
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Cena: 35,-

TSZ 2-30/P
300 x 300 x 150
10,5 Kg
Doplňková poloviční 
překladová tvárnice 
bez zámku.
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Cena: 54,-

TSZ 1-60/P
600 x 300 x 150
26 Kg
Nadpřekladový 
prvek základní
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Cena: 29,-

TSZ 1-30/P
300 x 300 x 150
Nadpřekladový 
prvek doplňkový

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 % .

Doplňky

Komplety výztuží pro jednoduché a dvojité překlady zhotovené na míru pro každo stavbu.
Komplety výztuží pro všechny druhy věnců zhotovené na míru pro vaši stavbu.
Folie pod věncové a překladové tvarovky.

Fotografie stavba ze suchého zdění pro rodinné domky .
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Bazény ze suchého zdění .

file_15.wmf

file_16.wmf


file_17.wmf

file_18.wmf



Ploty
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Opěrné zdi .
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