
B E D N Ě N Í

- tradiční dřevěná – pracnost a spotřeba dřeva

- ztracená

- systémová



Rádlování – stažení stěn bednění

pomocí rádlovacího drátu za 

současného rozepření dřevěnými

hranoly.

Dřevěná bednění

Pracnost                                        Práce malého rozsahu

Velká spotřeba materiálu             Atypické tvary             

Bednění je zhotoveno z prken, 

vodovzdorných překližky a 

dřevěných hranolů



Bednění deskového schodiště



Ztracená bednění z vibrolisovaných betonových tvarovek 

Nahrazují klasické dřevěné bednění, 
tvárnice zůstávají součástí konstrukce.
Tvárnice se kladou na podkladový beton. Každá tvárnice je opatřena zámkem, 
což jsou výstupky po stranách tvárnice, které do sebe při sestavování zapadají 
a tudíž nevzniká svislá spára, z čehož plyne úspora malty. Zdění se provádí 
převazbou na sucho, což znamená, že  tvárnice se na sebe poskládají o 
polovinu délky, rovněž bez použití maltové směsi. Poté se tvárnice prolévají 
betonovou směsí v maximálně čtyřech řadách. Po zatvrdnutí betonu se 
pokračuje stejným způsobem. Tím vzniknou betonové a železobetonové nosné 
konstrukce. 

Betonové výrobky jsou vyráběny špičkovou 
unikátní technologií na vibrolisu



Tento stavební systém představuje komplexní systém modulového zdění, 

který lze aplikovat prakticky u všech typů staveb. 

Realizace staveb z přesných vibrolisovaných betonových tvarovek

je náročná na přesnost zdění, ale ve svém principu je jednoduchá 

Tvarovky KB blok

Tvarovka hladká 

dělitelná

Tvarovka štípaná 

dělitelná
Tvarovka broušená



Zdivo z tvarovek KB



Stěny z štěpkocementových desek jsou spojeny ocelovými 

sponami.

Dutina mezi deskami se vylévá betonem.

U obvodové stěny se dovnitř vkládá tepelná izolace (pěnový 

polystyren). 

Stěna VELOX (DURISOL)  z štěpkocementových desek



Prefabrikovaná stropní deska VELOX 

Stropy v systému VELOX ( DURISOL)

ze štěpkocementových desek

Používá se metoda ztraceného bednění a vytvoří se monolitický 

železobetonový žebírkový strop.

Mezi deskami se vytvoří mezera pro bednění žeber a stropní desky. 

Do mezery mezi prvky se vloží prostorové příhradové nosníky nebo vázaná 

výztuž. Zálivkou betonovou směsí se vytvoří zmonolitněný žebírkový 

železobetonový strop. 



systém THERMOMUR

kde se při stavbě betonem vyplňují speciální tvárnice 

z pěnového polystyrénu, který tak současně plní funkci 

bednění i tepelné izolace. 

Systém ztraceného bednění - THERMOMUR

Systémem výstavby stěn pomocí tvárnic

z tvrzeného polystyrénu lze sestavit bednění, 

které po vylití betonem vytvoří kompaktní nosnou 

zeď s oboustrannou tepelnou izolací. 



Systémová bednění
Stavebnicová bednění pro rychlou montáž a demontáž 

Mnohonásobné použití

Kvalita povrchu betonu

Užití matric – pohledový beton



Pohledový beton

Betonové povrchy vytvořené otiskem formy, bednění či speciální matricí:

- režné betony,

- otisky plošných matric,

- otisky speciálních reliéfních vložek do bednění.



Prvky bednění: 
Plošné bednící dílce z vodovzdorných překližek nebo ocelových plechů

(do hmotnosti dílců 40 – 50 kg pro ruční manipulaci)  

Podpěrné teleskopické stojky

Stropní nosníky

Spojovací materiál – spínání (táhla, matice), zámky

Zavětrovací prvky - vzpěry, opěrné rámy



Díky uspořádání jednotlivých panelů se dají 
představit betonové plochy, které zůstávají 
viditelné. Rovnoměrný modul vesměs uvnitř 
panelů rozmístěných spínacích míst výsledný 
dojem jenom podtrhuje





S pomocí vnějšího rohu 35 nebo 45 
mohou být obedněny rohy stěn.

Rámové bednění DOMINO
pro bednicí práce bez nároku na jeřáb



Zámek TRIO BFD zajišťuje čisté spoje mezi panely a tím o bezchybný povrch betonu. 
Zámek BFD také spojuje panely nastavované na výšku. 

Díky nově vyvinutému kónickému systému 
spínání bednění nejsou zapotřebí distanční 
trubky a bednění lze obsluhovat pouze 
z jedné strany.



Zámek BDF - PERI





Nosníkové stropní bednění 





Nosníkové stropní bednění MULTIFLEX

Příhradový nosník GT 24
umožňuje velké rozpony 

Úsporný plnostěnný nosník  VT 20K

http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/diashow/product_ID/46/currentimage/4/productcategory_ID/11/app_id/4.cfm


Stropní teleskopické stojky 

Šetrným způsobem spouštění 
je využití úderných plošek 
stavěcí matice, určující směr otáčení. 
Umístění úderových plošek určuje 
směr otáčení matice při spouštění. 

Standardní hlavy se velmi 
jednoduše nasazují 
do vnitřní trubky 
a zajišťují se čepy 

http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/diashow/product_ID/233/currentimage/3/productcategory_ID/11/app_id/5.cfm


Hliníkové stropní bednění SKYDECK 

Velký rozestup stojek 1,50 x 2,30 m znamená 
časovou úsporu a přináší optimální volný 
prostor pro pohyb lidí i materiálu. 

BEAMDECK hliníkové nosníkové 
stropní bednění 

http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/diashow/product_ID/44/currentimage/2/productcategory_ID/11/app_id/4.cfm


Stropní stojky MULTIPROP se dají 
vytočit až do délky 6,25 m. 

Pevně vestavěný metr v každé stojce MULTIPROP 
umožňuje zcela přesné přednastavení do požadované 
výšky. Rychlootočná matice  zajistí polohu  stojky.

Stropní stojky MULTIPROP 

http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/diashow/product_ID/68/currentimage/2/productcategory_ID/11/app_id/5.cfm

