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PREZENTACJE – RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS

LEPIEJ BUDOWAĆ RAZEM

„Hasło jest jednocześnie powołaniem i fi lozofi ą. 
Pragnieniem doskonalenia się, osiągnięcia perfekcji 
w rzemiośle. To niezawodność oparta na doświadczeniu 

i codzienne stawianie sobie nowych wyzwań. To chęć 
dzielenia się sukcesem, obietnica na miarę przysięgi. To 
ciekawość umysłu, czujność ucha. To sposób patrzenia 
na jutrzejszy świat i próba tworzenia jego zarysów dziś, 
wraz z tymi, którzy budują go każdego dnia. Tak właśnie 
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fi rma RECTOR wyobraża sobie nową sztukę budowa-
nia. Sztukę lepszego budowania razem”.

HISTORIA FIRMY

Korzenie RectorLesage sięgają 1897 roku, kiedy 
to została uruchomiona produkcja pokryć dachowych 
w Mulhouse, pod patronatem Fundacji Oscara Lesage. 
Rodzinny interes z  siedzibą główną w Miluzie prze-
kształcił się w 1953 roku w spółkę Rector S.A., urucha-
miając przy tym pierwszy we Francji zakład produku-
jący belki z betonu sprężonego. Rosnąca popularność 
rozwiązań opierających się na elementach żelbetowych 
sprężonych spowodowała, że fi rma rozpoczęła działal-
ność w innych państwach europejskich.

Obecnie działający od 2008 roku zakład w Chrzano-
wie jest najnowocześniejszym zakładem Grupy Rector 
Lesage w Europie i jest w  stanie zaopatrzyć w belki 
sprężone również rynki krajów ościennych.

SYSTEM STROPOWY RECTOR

Stropy Rector są belkowo-pustakowymi prefabry-
kowanymi stropami gęstożebrowymi. Składają się ze 
sprężonych strunobetonowych belek oraz wypełnień 
w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pu-
staków stropowych lub lekkich wypełnień Rectolight.

Uzupełnieniem systemu są zgrzewane maty siatki, 
zbrojenie przypodporowe oraz beton monolityczny 
wylewany na budowie.

RENOWACJE – WYMIANA STROPÓW

Rosnąca popularność stosowania stropów gęstoże-
browych sprężonych podczas wymiany stropów wynika 
z wielu zalet belki sprężonej. Poza doskonałą jakością 
wynikającą z produkcji prefabrykatu na stalowych for-
mach, belki charakteryzuje duża nośność. Przekłada się 
to bezpośrednio na większe rozpiętości stropów, niskie 
układy konstrukcyjne, możliwość dowolnego obciąża-
nia, w  tym siłami skupionymi. Stropy charakteryzują 
się brakiem zarysowań, mniejszymi ugięciami i brakiem 
żeber rozdzielczych.

Belka strunobetonowa jest najlepszą alternatywą dla 
ciężkiej belki stalowej, która wymaga najczęściej do-
datkowych, podnoszących koszt budowy zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.

Niewielka masa elementów systemu sprawia, że ide-
alnie nadają się do ręcznego montażu. W trakcie prowa-
dzenia prac remontowych można na bieżąco wprowadzać 
korekty i modyfi kacje układów wynikające z rozbieżności 
między projektem a  stanem faktycznym zastanym po 
odkryciu elementów konstrukcyjnych budynku.

Większość obiektów zabytkowych znajduje się 
w centrach dużych miast. Dojazd ciężkiego sprzętu 
jest utrudniony, a miejsce na składowanie materia-
łów budowlanych ograniczone. Zastosowanie w tym 
przypadku systemu Rectolight, który jest niezwykle 
lekki i zajmuje niewiele miejsca, znacząco przyspiesza 

prowadzenie prac i  redukuje liczbę transportów na 
budowę do minimum.

DUŻE ROZPIĘTOŚCI

Dzięki zastosowaniu belek sprężonych możliwe 
jest uzyskanie większej rozpiętości stropów (do 8,5 m 
w  systemie Rectolight i  do 10 m w Rectobeton). 
W systemach Rector wykorzystuje się prefabrykowane, 
strunobetonowe belki RS obejmujące szereg odmian. 
Wykonane są z betonu i stali sprężającej o najwyższych 
parametrach wytrzymałościowych (beton C 50/60, stal 
klasy 2060 MPa).

Belka sprężona

W gamie belek wyróżnia się trzy główne rodziny: 
RS 110 (wysokość 11 cm), RS 130 (wysokość 13 cm) 
i RSE (do montażu bezpodporowego). Produkowane 
są w rozpiętościach od 1 do 10 m, co 10 cm. Górna 
powierzchnia belek ma dyblowany kształt, co zapew-
nia jej dobrą przyczepność do betonu wylewanego na 
 budowie. Dodatkowo dla zapewnienia dostatecznego 
zakotwienia zbrojenia sprężającego w żelbetowych 
wieńcach stropowych, końce splotów wypuszczone są 
z powierzchni czołowych belek na długość min. 8 cm. 
Odpowiednio zaprojektowany strop jest w  stanie 
przenieść obciążenia od słupków więźby dachowej lub 
ciężkich ścian działowych.

Duże rozpiętości stropów Rector
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DWA SYSTEMY – WIELE MOŻLIWOŚCI
Ze względu na swoją uniwersalność systemy Rector 

dobrze sprawdzają się zarówno w budownictwie miesz-
kaniowym każdego typu, jak i w obiektach użyteczności 
publicznej, budynkach biurowych, przemysłowych, 
gospodarczych oraz podczas wymiany stropów w bu-
dynkach istniejących. Stropy montowane są ręcznie, bez 
konieczności wykonywania pracochłonnych i drogich 
żeber rozdzielczych.

Jeden strop i dwa systemy

Firma Rector ma w  swojej ofercie dwa systemy 
stropowe.

RECTOBETON

System gęstożebrowy, w którym stosowane są belki 
sprężone, a wypełnienie międzybelkowe stanowią be-
tonowe pustaki; ułożone pustaki zalewane są betonem; 
wysokość stropu od 16 do 34 cm (razem w grubością 
nadbetonu), rozpiętość do 10 m (do REI 240).

RECTOLIGHT

Najlżejszy system gęstożebrowy, w którym stoso-
wane są belki sprężone, a wypełnienie międzybelkowe 
stanowią lekkie wypełnienia (panele) z wytrzymałego 
drewna prasowanego (pod betonem; wysokość stropu od 
16 do 30 cm (razem w grubością nadbetonu), rozpiętość 
do 8,5 m (do REI 60). 

W obu systemach układane jest też dodatkowe zbro-
jenie, które stanowi siatka stalowa zgrzewana (oczka 
20 × 20 cm) układana nad całym stropem oraz zbrojenie 

przypodporowe, składające się z krótkich prętów ukła-
danych nad belkami w strefi e wieńcowej.

WYMIANA STROPU

Budynki, których stan techniczny wymaga wyko-
nania nowych stropów, najczęściej posiadają stropy 
o konstrukcji drewnianej lub stalowej. Fundamenty 
wykonywane pod takimi obiektami najczęściej były 
zaprojektowane pod kątem lekkich ogólnodostępnych 
wówczas stropów.

Konstruktorzy po ocenie stanu technicznego bu-
dynku najczęściej decydują się na drogie i ryzykowne 
wzmocnienia istniejących fundamentów lub stosują 
możliwie najlżejszy system stropowy.

Technologia stropów opartych na belkach strunobe-
tonowych bardzo dobrze wpisuje się w temat wymiany 
stropów w budynkach istniejących. Za sprawą dużej 
wytrzymałości głównych elementów konstrukcyjnych 
możliwy jest montaż stropów bez konieczności bruz-
dowana całej ściany konstrukcyjnej.

Przekrój – oparcie na istniejącym murze

Strunobetonowe belki stropowe wpuszcza się 
w gniazda wykute w istniejących murach w rozstawach 
co 59  cm, na głębokość min. 7  cm. Belki opiera się 
na podporach montażowych lub wypoziomowanych 
wcześniej podlewkach betonowych. Jeżeli nie ma 
możliwości wykonania wieńca w  istniejącej ścianie, 
stosuje się wieniec obniżony oparty na belkach. Pierwszy 
rząd pustaków betonowych lub wypełnień Rectolight 
maksymalnie obniża się, tak aby uzyskać miejsce do 
przeprowadzenia wieńca z dwóch lub czterech prętów, 
a następnie kotwi się go w prostopadłych ścianach. W za-
leżności od projektu możliwe jest obniżenie wieńca przy 
ścianach, na których opiera się strop, lub po obwodzie 
całego pomieszczenia.

Oparcie na istniejącym murze
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Brak żeber rozdzielczych, szalunków oraz ograni-
czona liczba podpór montażowych powodują, że strop 
montuje się niezwykle łatwo i bardzo szybko. Przy za-
stosowaniu wypełnienia Rectolight czas montażu wynosi 
zaledwie 0,65 roboczogodziny/m2.

Podparcie belek na czas montażu

Niewielki ciężar, zaczynający się już od 187 kg/m2, 
nie dociąża istniejących ścian i fundamentów.

System stropowy jest na tyle elastyczny, że można 
opierać się belkami strunobetonowymi na podciągach 
stalowych. Elementy stalowe mogą być również zapro-
jektowane i wykonane w taki sposób, aby w całości lub 
częściowo ukryły się w grubości stropu.

Połączenie systemu z belkami stalowymi

MONTAŻ BEZPODPOROWY

Zastosowanie specjalnej gamy belek RSE pozwala 
na wykonanie stropów bez podpór montażowych, co 
jest ogromną zaletą, szczególnie gdy niższe kondygnacje 
są stale użytkowane lub gdy wykonuje się nowy strop 
nad starym.

W budynkach zabytkowych często występują stropy 
drewniane, które ze względów estetycznych lub histo-
rycznych projektanci oraz konserwatorzy zabytków 
chcieliby zachować. W przypadku, gdy ze względów 
konstrukcyjnych jesteśmy zmuszeni do wymiany 
stropów, które chcemy zachować, jednym z rozwiązań 
jest montaż nowego stropu nad istniejącym. Jeżeli 

maksymalny rozstaw stropu nie przekracza 5,8 m i jest 
wystarczająco dużo miejsca na montaż nowego stropu, to 
tego typu projekty są chętnie realizowane. Zachowanie 
oryginalnych elementów konstrukcyjnych przy jedno-
czesnym spełnieniu wymagań dotyczących nośności 
nowo projektowanych stropów jest nie lada wyzwaniem, 
natomiast daje dużą satysfakcję osobom biorącym udział 
w przedsięwzięciu.

W przypadku bardzo wysokich pomieszczeń (np. 
obiekty sakralne) koszt rusztowań i  stempli można 
ograniczyć, stosując system montażu bezpodporowego. 
Dzięki temu mamy możliwość wykonania stropu bez 
użycia podpór do rozpiętości 5,0 m (Rectobeton) lub 
5,8 m (Rectolight).

Rectolight – budynek sakralny

RECTOLIGHT STWORZONY Z MYŚLĄ 
O WYMIANIE STROPU

System z powodzeniem stosowany jest już od wielu 
lat we Francji oraz Belgii. Ze względu na gęstą historycz-
ną zabudowę, więcej inwestycji polega na przebudowie 
lub renowacji niż wznoszeniu nowych budynków. Za-
potrzebowanie na lekki, wytrzymały i szybki w montażu 
strop spowodowało, że Rectolight cieszy się obecnie 
dużym uznaniem zarówno wśród projektantów, jak 
i wykonawców w wielu krajach europejskich. System 
stropowy poza nowym budownictwem znalazł zasto-
sowanie w budynkach zabytkowych, pałacach, zamkach 
oraz obiektach sakralnych.

Montaż bezpodporowy
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Panel Rectolight jest szalunkiem traconym, produk-
tem drewnopochodnym, wykonanym ze sprasowanych 
wiórów drzewnych. Struktura panela podobna jest do 
płyty OSB. Dzięki temu element ten jest niezwykle lekki, 
a zarazem kilkakrotnie bardziej wytrzymały od pustaków 
betonowych. Badania wykazały, że panel jest w stanie 
wytrzymać obciążenie punktowe 5 × 5 cm o wielkości 
przekraczającej 600 kg. Dodatkowo element długości 
120 cm w zależności od wysokości waży zaledwie od 5,2 
do 6,4 kg. Dzięki temu jedna osoba jest w stanie jednora-
zowo unieść 4 szt. odpowiadające ok. 3 m2 stropu.

Panel Rectolight

Rectolight układa się bardzo szybko, ponieważ wy-
posażone są w pióro i wpust, dając możliwość regulacji 
rozstawu. Specjalne wypusty w górnej części panela 
unoszą zgrzewaną siatkę stalową eliminując potrzebę 
układania dystansów.

Układanie paneli Rectolight

Dzięki niewielkiej masie oraz powtarzalnej formie 
na jednej palecie można zmieścić wypełnienie odpo-
wiadające nawet 90 m2 powierzchni stropu. Porównu-
jąc zapotrzebowanie ilościowe pustaków betonowych 
z panelem Rectolight stwierdzamy, że na taką samą 
powierzchnię stropu potrzeba np. 8,83 kg paneli lub 
127,95 kg pustaków betonowych. Pracownicy montu-
jący strop z pustakami mają do przeniesienia elementy 
14 razy cięższe.

Uzupełnieniem systemu są dekle, które montuje się 
przy ścianie nośnej w celu uszczelnienia prefabrykatów 
przed ułożeniem mieszanki betonowej. Wysokość dekli 
jest tożsama z wysokością panelu i wynosi odpowiednio 
12, 16 lub 20 cm.

Montaż dekli

Struktura materiału, z którego wykonany jest pa-
nel, pozwala na łatwą obróbkę. Docinanie, wycinanie 
otworów pod przepusty może odbywać się ręcznie za 
pomocą podstawowych narzędzi. Elastyczność systemu 
ułatwia pracę w budynkach istniejących, nieregularnych, 
wymagających zastosowania nietypowych detali.

Lekkie i proste w obróbce panele oraz brak żeber 
rozdzielczych przyczyniły się do zredukowania czasu 
potrzebnego na zamontowanie stropu. W porównaniu 
ze stropem opartym na pustaku betonowym system 
Rectolight jest dwukrotnie szybszy w montażu, a łączna 
masa prefabrykatów prawie 4 razy mniejsza.

Łatwość docinania

Z SUFITEM PODWIESZANYM 
LUB BEZ

Wybierając system Rectolight, projektanci zwykle de-
cydują się na zastosowanie sufi tów podwieszanych, które 
z  jednej strony zasłaniają instalacje, ale też pozwalają 1 paleta Rectolight = 6 palet Rectobeton



146  Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 47/2016

kreować wnętrze budynku. System zawiesi umożliwia 
szybki montaż podkonstrukcji sufi tów podwieszanych 
bez potrzeby ingerencji w konstrukcję stropu. Rozwią-
zanie to przyspiesza prace i pozwalana dokonywanie 
ewentualnych korekt w podkonstrukcji.

Rectolight bez sufi tów podwieszanych

Coraz częściej zdarza się jednak, że architekci projek-
tując wnętrza (zarówno w budynkach nowych, jak i prze-
budowywanych) rezygnują z sufi tów podwieszanych, 
odsłaniając przewody instalacyjne oraz strukturę stropu. 
Oryginalna forma paneli Rectolight oraz struktura zbli-
żona do płyty OSB sprawia, że mogą stać się elementem 
wystroju wnętrza. Panel jest odpowiednio impregnowa-
ny, a system stropowy posiada parametr ognioodporności 
do REI 60. Wyższy parametr można uzyskać stosując 
odpowiedni system sufi tów podwieszanych.

Kolejną sprawą jest montaż coraz powszechniejszej 
instalacji wentylacji mechanicznej, która zwykle wymu-
sza na projektantach stosowanie sufi tów podwieszanych, 
a  te potrzebują (już na etapie projektowania) rezerwy 
w wysokości pomieszczeń. Dzięki charakterystycznej 
geometrii paneli Rectolight odpowiednio zaprojekto-
wane instalacje można w całości albo częściowo ukryć 
w grubości stropu. Dlatego rozwiązanie to pozwala 
pogodzić wymagania projektantów instalacji z oczeki-
waniami architektów dotyczących wysokości użytkowej 
pomieszczeń.

NAGRODY

Firma Rector Polska znalazła się w gronie laure-
atów Złotej Siódemki Branży Budowlanej 2016. Złota 
Siódemka to prestiżowy projekt, mający na celu wy-
różnienie przedsiębiorstw z wielu branż, które konse-
kwentnie rozwijają swoją działalność dzięki inwestycjom 
w nowe technologie oraz wysoką jakość oferowanych 
produktów i usług. Rector Polska została wyróżniona 
za wielokrotnie nagradzany system Rectolight.  
Ten ultralekki i nowoczesny system stropowy otrzymał 
Nagrodę Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas 
XXIII Targów Budownictwa INTERBUD 2016 w Łodzi 
oraz Nagrodę Przewodniczącego Komitetu.

OPROGRAMOWANIE EURYDICE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektan-
tów, fi rma stworzyła intuicyjne i szybkie narzędzie do 

projektowania gęstożebrowych stropów sprężonych. 
Zainteresowanym udostępniane jest oprogramowanie, 
którego obsługi mogą się nauczyć podczas ciekawych 
szkoleń. Biuro projektowe wspiera projektantów od 
etapu koncepcji aż po wykonawstwo.

RENOWACJE – REALIZACJE

Od 2003 r. zrealizowano w Polsce setki inwestycji 
polegających na wymianie stropów zarówno w budyn-
kach prywatnych, jak i publicznych.

Realizacja – Dworzec Główny PKP, Gliwice

Realizacja – ul. Koszykowa, Warszawa

Realizacja – ul. Młyńska, Poznań
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Streszczenie
W artykule przedstawiono system stropowy często 

stosowany podczas wymiany stropów w budynkach 
istniejących.

System Stropowy Rector opiera się na bardzo wy-
trzymałych strunobetonowych belkach, które pozwalają 
na projektowanie stropów niższych, o większych roz-
piętościach oraz mniejszych ugięciach. Wypełnieniem 
stropów mogą być pustaki betonowe lub ultralekkie 
panele Rectolight.

Montaż stropu w budynku istniejącym polega na 
wpuszczeniu belek w gniazda wykute w murach. Jeżeli 
nie ma możliwości wykonania wieńca w ścianie istnie-
jącej, stosuje się wieniec obniżony, oparty na belkach. 
Masa stropów zaczyna się już od 187 kg/m2, nie dociążają 
więc one zbytnio istniejących fundamentów.

System Rectolight cechuje niewielka masa, duża 
wytrzymałość, dwukrotnie szybszy montaż oraz roz-
piętość do 8,5 m.

System Rectobeton wyróżnia zastosowanie pustaków 
betonowych oraz rozpiętość do 10 m.

Abstract
The paper discusses a structural ceiling system, 

which is frequently used for replacing structural ceil-
ings in existing buildings. 

The Rector Structural Ceiling System is based on 
highly resistant pre-stressed concrete beams, which 
enable to design lower ceilings, with a longer span and 
lower defl ection. Spaces between the beams are fi lled with 
concrete hollow blocks or ultra-light Rectolight panels.

Installation of the structural ceiling in an existing 
building involves mounting beams in slots made in the 
walls. When it is not possible to construct a tie beam 
in the existing wall, a lowered tie beam supported on 
the beams can be applied. These structural ceilings may 
weigh as little as 187 kg/m2, and so do not provide too 
much additional loading for the foundations.

The Rectolight System is characterised by a low weight, 
high strength, span of up to 8.5 m and its installation is 
twice as fast when compared to traditional methods.

The Rectobeton System uses concrete hollow 
blocks and is characterised by span of up to 10 m.

Realizacja – ul. Dyrekcyjna, WrocławRealizacja – ul. Basztowa, Kraków

Realizacja – Słupia k. Bełchatowa


