
СИСТЕМИ ЗА ОПЛАТИРАЊЕ - ПОТПИРАЧИ - ГРЕДИ H20



Потпирачи за плочи според Европски стандарди

-Безбедни димензии за 
работа според нормите 
на UNI EN 1065

- Сертифицирани капацитети на 
носивост според UNI EN 1065

Системите за потпирачи на оплата за плочи, се 
со висок капацитет на носивост според 
европските стандарди, и се вистинскиот избор 
за секој проектант заради значителните 
заштеди на материјал, време и добивање на 
посакуваните резултати на градилиште.
ППотпирачите за плочи G.B.M EN 1065 се одлични 
за работа со  бетонски конструкции 
обезбедувајќи сигурен успех.



ПОТПИРАЧИ ЗА ПЛОЧИ СПОРЕД ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Потпирачи кои можат да се 
прилагодуваат

Tип Tип

Потпирачи кои можат да се 
прилагодуваат

Потпирачи кои можат да се 
прилагодуваат

Табела на дозволена носивост во kN

Должина

Носивост во kN



Достапни големини

АЛУМИНИУМСКИ ПОТПИРАЧИ СО ВИСОК КАПАЦИТЕТ НА НОСИВОСТ

Алуминиумски потпирачи со 
висок капацитет на носивост 
погодни за прилагодливи 
системи на плочи.
ААлуминиумските потпирачи се 
многу лесни но во исто време се 
карактеризираат со голема 
носивост, тестирани од повеќе 
институции.

-Геометријата на овие носачи 
овозможува лесна употреба и 
лесна прилагодливост на 
истите според посакуваната 
висина.

-Капацитети на оптоварување од 75 кN 
според пресметките и тестирањата врз 
основа на европските стандарди 1065.



АЛУМИНИУМСКИ ПОТПИРАЧИ СО ГОЛЕМ КАПАЦИТЕТ НА НОСИВОСТ

- Рамките за поврзувања им 
овозможуваат на  
алуминиумските потпирачи 
да создадат контрукција од 
поголема висина.
ВВо овој случај можат да ги 
заменат потешките 
потпирачи.

-Рамки 

- Димензии



-Табела на дозволени носиви капацитети во кN (1kN =102Kg) со 
коефициент на безбедност 1.65

Прилагодлив потпирач 
со плочка Прилагодлив потпирач 

со плочка и железна
рачка

Прилагодлив крстест
потпирач 

-Внатрешна/ Надворешна цевка Челик S235JR во согласност со UNI EN 
10219- 1/2- Внатрешна цевка d= 48.3 mm, надворешна d= 56 mm
Заштите од корозија Употреба на боја, со минимална издржливост
ASTM D 2247-87 тестирана при голема влага - Боја: Црвена - 
Поцинкувана; Дебелина 50 според UNI EN 40.
Карактеристики: Прилагодување: Челична рачка - Безбедна за 
употреба, Максимална должина: 1000 мм - 5000 мм

Дозволена носивост во кN



СТРАНИЧЕН ПОТПИРАЧ

Страничен потпирач на 3 точки

Стандарден потпирач

Должина



Шема на дозволена носивост во кN според стандардите UNI-EN 1065 (1kN - 102 kg)

Потпирач 3.20 мт Лесен тип
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Димензија

Прстен

Капацитет на носивост



Клешта за потпирачи во U форма

Елемент за потпирање

Клешта

Топло поцинкуван контејнер за потпирачи

Внатрешни употребливи димензии L x P x H

Обоен контејнер за потпирачи

Внатрешни употребливи димензии L x P x H
Поцинкуван триножен 
статив за потпирачи

Додатоци за потпирачи



Греди и панели

Композитен панел составен од 3 перфектно поставени слоеви 
споени со лепило меламин  и површини премачкани со 
меламинска смола.

Греди за оплатирање од смрека, високо отпорни на 
атмосферски влијанија.



Системи за плочи

Растојание помеѓу потпорите

Дебелина на плоча Висина на плоча
Растојание помеѓу секундарни греди
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