TELOCVIČŇA,
KTORÁ VYDRŽÍ
Komplexné riešenia
pre školy

PLÁNUJETE
REKONŠTRUKCIU
TELOCVIČNE?
PRIPOMEŇME SI TO NAJDÔLEŽITEJŠIE.
Určite je vaším cieľom udržať priestory čo najdlhšie ako nové. Telocvičňa je však jedným z najnamáhanejších priestorov každej školy. Preto býva
táto snaha pri dennodennom používaní študentmi často márna. Deti v sebe majú veľa energie,
ktorej vypustenie si často odnášajú práve steny
a stropy telocvične.
Pri použití správnych materiálov sa však nemusíte
báť škrabancov na stenách či zblúdilých lôpt mieriacich do stropu. Vďaka komplexným riešeniam
od Rigipsu vybudujete trváce priestory, ktoré
znesú najnáročnejšie zaobchádzanie. Navyše,
získate akustické riešenia, ktoré ocení každý telocvikár. Vďaka stenám pohlcujúcim hluk a správne
navrhnutým podhľadom ani nezistíte, že za dverami telocvične sa práve odohráva najdôležitejší
zápas sezóny.

PREČO SYSTÉMY
RIGIPS?
Rekonštrukcia telocvične je veľkým projektom,
ktorý vás určite dokáže úplne pohltiť. Je však dobré nezabudnúť pozerať sa dopredu. Ako bude vyzerať vaša telocvičňa o 3, 5 či 10 rokov? Aby ste
sa vyhli zbytočnej práci a nákladom v budúcnosti,
vyberte si už dnes to najlepšie riešenie. Spolupracujte s partnerom, ktorý dokáže zastrešiť celú
rekonštrukciu od najlepších materiálov a postupov
až po dlhodobý servis.
Výhod spolupráce s nami je viacero:
	
Ponúkame systémové riešenia. Telocvičňa je
pre nás jedným prepojeným celkom. Steny a stropy spolupracujú, aby pohltili čo najviac hluku.
Zároveň sú tak odolné proti mechanickým poškodeniam, ktoré prinášajú športy.
	
Poznáme všetky možnosti. Dokonale ovládame všetky výhody, možnosti aj limity našich
materiálov. Vďaka tomu vám pripravíme to najlepšie riešenie presne podľa vašich potrieb.

	
Naša odbornosť je vám k dispozícii. Pri akýchkoľvek štandardných aj neštandardných riešeniach sme tu pre vás. Pomôžeme vám s návrhmi
a poradíme na základe našich bohatých skúseností v rámci projektovania aj realizácie.
	
Pracujeme s profesionálmi. Naša sieť partnerov
pre vás zabezpečí hladký priebeh rekonštrukcie.
Vďaka svojej odbornosti sa dokážu popasovať aj
s najzložitejšími problémami.

VYUŽITE
KOMPLEXNÉ
RIEŠENIA
Pri rekonštrukciách telocviční uvažujeme o priestore ako o celku. Steny, stropy či podlahy – všetko
musí spolupracovať, aby bolo cvičenie pre deti aj
učiteľov radosťou. Naše systémy zabezpečia, že po
rekonštrukcii bude vaša telocvičňa spĺňať tie najvyššie európske štandardy.
Stropy v telocvični musia spĺňať nielen svoju akustickú funkciu. Je dôležité, aby odolávali nárazom
rýchlych lôpt a boli tak bezpečné pre ľudí pod nimi.
Preto sme podhľady Rigiton navrhli tak, aby dosahovali najvyššiu kvalitu A1 (podľa STN EN 13964)
a vydržali náraz lôpt aj v rýchlosti takmer 60 km/h.
Vieme, že steny si v telocvični zažijú svoje. Pri
návrhu riešení na to myslíme a pracujeme s predstenami Habito, ktoré nezávisia od podkladového
povrchu. Sú extrémne odolné, pohlcujú hluk a ponúkajú širokú škálu výhod pri ďalšom zariaďovaní.

PREČO MATERIÁLY
RIGIPS?
Pri rekonštrukciách používajú naši partneri jednoducho dostupné materiály Rigips, ktoré nevyžadujú údržbu. Vďaka našej sieti zmluvných predajcov
po celom Slovensku sa nemusíte obávať o dostupnosť materiálov, keď ich budete potrebovať.
Ako podklad pre steny aj stropy používame RigiProfil CD: technológiu s patentovanou „rigidizáciou“, vďaka ktorej zabezpečíme nielen pevnosť, ale
aj vysokú nosnosť predsadených stien a stropov.
Vďaka doskám Habito (s hrúbkou 12,5 mm) zabezpečíme pevnosť a odolnosť vašich predstien, ktoré
zvládnu aj nastrelené tenisové loptičky a volejbalové smeče. Navyše, v spojení s RigiProfilom udržia aj väčšie stenové konštrukcie.
A nakoniec sú tu akustické dosky Rigiton (s hrúbkou 12,5 mm), s ktorými bude hluk z telocvične
minulosťou. Skvelé zvukovopohltivé vlastnosti
sa spájajú s vysokou odolnosťou, vďaka čomu sú
dosky Rigiton ideálnym materiálom pre podhľady
stropov telocviční.
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