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Parametry techniczne

Slab formwork

TOPEC to modułowe deskowanie aluminiowe do stropu. 

TOPEC®

Bezpieczne szalowanie  
i rozszalowywania na 
wysokości do 3,5 m  
w trzech prostych krokach: 
zaczep – podnieś – podeprzyj.

Deskowania stropowe

Opis produktu Modułowe deskowanie stropowe
Szerokość płyty 45 | 60 | 75 | 90 | 180 cm

Długość płyty 90 | 180 cm

Płyty wyrównawcze 55 – 90 x 90 cm | 55 – 90 x 180 cm

Grubość profilu 14 cm – rama z profili aluminiowych

Rodzaj poszycia Płyta z tworzywa sztucznego lub sklejka Multiplex (340 g/m²)

Grubość poszycia Sklejka 10 mm 

Ciężar płyty Płyta 180 x 90 cm = 22,2 kg  
Płyta 180 x 180 cm = 47,1 kg

Zgodność z normami Zgodność z normą DIN 18202

Maksymalna grubość stropu 75 cm (z płytami o szerokości 60 cm)

Ochrona antykorozyjna Malowanie proszkowe

Podpory standardowe Podpory EUROPLUSnew 20 kN | 30 kN

Podpory specjalne Podparcie MODEX

Głowice Głowica TOPEC | Głowica narożna N | Głowica opadająca

Czas montażu/demontażu t = 0.2 – 0.4 h/m² *

Cechy szczególne • Płyty wyrównawcze (w pełni teleskopowe)
• Specjalne płyty do uzupełnień trójkątnych 
• Głowica TOPEC do szybkiego rozformowywania
• Podpory  EUROPLUSnew z mechanizmem szybkiego opuszczania
• Podnośnik hydrauliczny  TOPEC ustawia płyty równo i dokładnie

* Czas montażu/demontażu (średnia) obliczony przez Hünnebeck
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Zalety produktu

Łatwość użytkowania
Wytrzymała i lekka konstrukcja z aluminum, którą można przenosić w ergonomiczny sposób

Bezproblemowe szalowanie wokół słupów i innych przeszkód dzięki elementom uzupełniającym

Dzięki modułowemu deskowaniu stropowemu TOPEC® 
szalowanie stropów jest szybsze i bardziej ekonomiczne,  
niż w przypadku tradycyjnych systemów. Dzieje się tak dlatego,  
że system TOPEC składa się jedynie z dwóch podstawowych 
części – płyt i podpór oraz z opcjonalnej głowicy opadającej. 

TOPEC®
Slab formwork

TOPEC® współpracje z: 

  TOPMAX
 MODEX
 EUROPLUSnew
 PROTECTO

Wszechstronność

Mnogość części i akcesoriów do regulacji i wypełnień

TOPEC można stosować z systemem TOPMAX w celu szybkiego szalowania uzupełnień  
w stropie

Płyty wyrównawcze umożliwiają bezstopniowe uzupełnienia od 55 do 90 cm bez 
dodatkowych podpór

Bezpieczeństwo
Możliwość montażu systemowego zabezpieczenia krawędziowego PROTECTO®

Bezpieczne szalowanie i rozszalowywanie z poziomu terenu do wys. 3,5 m w 3 prostych krokach

Ekonomiczność

Duża płyta 180 x 180 cm umożliwia szalowanie o powierzchni 3,24 m²

��Możliwość montażu systemowego zabezpieczenia 
krawędziowego PROTECTO®

��Wytrzymała i lekka konstrukcja z aluminum, którą można łatwo 
przenosić w ergonomiczny sposób

��Duża płyta 180 x 180 cm umożliwia szalowanie o 
powierzchni 3,24 m²

��Bezproblemowe szalowanie wokół słupów i innych przeszkód dzięki elementom uzupełniającym

Obejrzyj film, aby 
dowiedzieć się więcej.

Deskowania stropowe


