
 GAMA DE PRODUSE
  CONSTRUCȚII REZIDENȚIALE

Construcții rezidențiale



C O N S T R U C Ț I I R E Z I D E N Ț I A L E / P O Z E C O N S T R U C Ț I I R E Z I D E N Ț I A L E / C A T E G O R I I

Scările se execută în fabrică conform desenelor de la 
proiectant. Se pot produce scări de dimensiuni diferite, 
limitate doar de dimensiunile optime pentru transport.

Descrierea sistemului

SW Umwelttechnik produce scări prefabricate din beton 
armat ce pot fi utilizate în cadrul construcțiilor de orice tip.

Se pot produce scări cu sistem de montaj cu buloane, cu 
armături ( “mustati” ) ieșite din gabaritul scării, sau cu cu 
orice fel de sistem de montaj implementat în proiect.

Muchiile sunt teșite. Suprafețele sunt netede, nu necesita 
tencuială, doar spăcluire și zugrăvire.

Scările prefabricate pot fi folosite în cadrul: construcțiilor 
administrative și industriale, construcțiilor civile, hale 
industriale si pentru depozite, școli, spitale, hoteluri, 
shopping centers;

Domenii de utilizare:

Manipularea, depozitarea elementelor
Scarile se manipuleza cu, macarale prevazute cu sufe textile sau cu dispozitive speciale de ridicare.   Responsabilul cu 
preluarea va efectua inainte de descarcarea fiecarei livrari, un control de paritate si de conformitate, pe baza avizului de 
expeditie. Vor fi controlate calitatea si dimensiunile principale ale prefabricatelor. Responsabilul cu preluarea va 
confirma starea regulamentara a marfii livrate pe foaia de livrare.

Descarcarea scarilor prefabricate se va efectua cu mijloace de ridicare mecanizate (macara). Nu se permite ca 
elementele prefabricate sa fie impinse prin socuri, sa fie lasate sa cada, sau tractate prin alunecare pe sol. Depozitarea 
scarilor prefabricate se va face pe suporti din lemn ajezati pe teren compactat si nivelat sau pe platforme betonate.

 - profitabil prin progresare rapidă a construcției

Avantaje scarilor prefabricate

 - precizie dimensională

 - adaptabilitate la proiect

 - montaj ușor și rapid 

 - fara suporți intermediari

 - sistem verificat.

 - suprafață netedă, nu necesită tencuială, doar spăcluire și zugrăvire

Vă mulţumim pentru interesul acordat!

Această listă de avantaje față de soluțiile monolit poate fi continuată. Aceasta demonstrând numarul mare de soluții și 
aplicații atât pentru  beneficiarul construcției, firma de construcții executantă, precum și pentru  proiectanți.
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