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Umocnienia nawierzchni
produkty dla firm transportowo-logistycznych

płyty wielkoformatowe
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Na skutek coraz to większych obciążeń nawierzchni
jezdnych i magazynowych pochodzących od coraz to 
cięższych pojazdów transportowych konwencjonalne
rozwiązania budowlane dotyczące tych powierzchni-  
nie zawsze spełniają stawiane przed nimi wymagania.
Powstawanie kolein, przesuwanie się czy osadzanie
kostki brukowej w wyniku przetaczania pojazdów,  
ruchu wózków widłowych jak również uszkodzenia 
spowodowane oddziaływaniem warunków atmosfe- 

Aus unseren mehr als 90-jährigen Erfahrungen im
Bereich der Befestigungen von industriell genutzten
Oberflächen wissen wir um diese Komplexität. Logistik -
flächen werden durch STELCON-Großflächen platten aus
Beton verläßlich und reibungslos befestigt, da sie

□ hoch belastbar + strapazierbar
□ stabil
□ solide + (wert-)beständig
□ mobil
□ mühelos zu verlegen sind.

Nutzen Sie die STELCON-Vorteile für Ihre Fahrwege für
Lkw und Gabelstaplerfahrzeuge, Abstell- und Lager -
flächen, Container-, Deponie- und Hafenflächen sowie
Rampenflächen vor Logistikzentren.

Wir können Ihnen für jede Belastung das geeignete
Plattensystem bieten. Auch für Anforderungen aus dem
Bereich des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) haben wir
eine Lösung.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen durch unsere
Außendienstmitarbeiter eine technische Beratung vor
Ort an. 

Auf Wunsch können wir Ihnen auch eine sach- und fach-
gerechte Verlegung anbieten.
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Na skutek coraz to większych obciążeń nawierzchni jezdnych i magazynowych pochodzących od coraz to cięższych pojazdów transportowych, konwencjonalne rozwiązania budowlane dotyczące tych powierzchni nie zawsze spełniają stawiane przed nimi wymagania. Powstawanie kolein, przesuwanie się czy osadzanie np. kostki brukowej w wyniku przetaczania pojazdów,  ruchu wózków widłowych jak również szkody spowodowane oddziaływaniem warunków atmosferycznych mogą powodować dłuższe wyłączenia takich nawierzchni z eksploatacji, na co firmy branży logistystycznej w żadnym wypadku nie mogą sobie pozwolić. 
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Z naszego ponad 90-letniego doświadczenia w zakresie umocnień nawierzchni przemysłowych znana nam jest kompleksowość tego zagadnienia. Nawierzchnie komunikacyjne i powierzchnie magazynowe zakładów branży logistycznej, sprawnie i bezpiecznie pokrywane żelbetowymi płytami wielkoformatowymi STELCON charaktery- zują się:  - wysoką odpornością i wytrzymałością - stabilnością - solidnością wykonania i trwałością - mobilnością  - łatwością zabudowy Nasze produkty stosowane są z powodzeniem przy zabudowie nawierzchni jezdnych o największym natężeniu ruchu dla pojazdów ciężarowych i wózków widłowych, miejsc przeładunkowo-magazynowych, powierzchni przedrampowych centrów logistycznych,  składowisk kontenerów, wysypisk śmieci, nabrzeży portowych. Typy dostarczanych przez nas płyt wielko- formatowych dopasowane są do przenoszonych obciążeń. Również w wypadku konieczności zabezpieczenia nawierzchni w sposób wynikający z przepisów dotyczących ochrony wód gruntowych mamy odpowiednie rozwiązanie.
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Płyty wielkoformatowe STELCON
(grubość płyt zależna od obciążeń)

Przykłady realizacji

Miejsce wymiany naczep

Przykład zastosowania płyt pancernych STELCON

Baza przeładunkowa pojazdów silosowych                    Nawierzchnie przed rampami załadunkowymi

Schemat zabudowy płyt wielkoformatowych STELCON

Materiał do wypełnienia fug -
grys 2/8 (3/8) mm             

15 mm - płyty bez ramy stal.

5 mm - płyty z ramą stalową
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Podbudowa
np. mieszanka mineralna o frakcji 0-36 mm 
odpowiednia dla nośności gruntu budowlanego 
i przewidzianych obciążeń od pojazdów,   
nanoszona wartwami  i odpowiednio zagęszczana
(np. dla SLW 60 do Ev2>120 MN/m²)

Mikroniwelacja
grys 2/8 (3/8) mm

Grunt budowlany min. Ev2>45 MN/m²
wzgl. do tej wartości zageszczony mechanicznie



Przedstawiciel BTE STELCON w Polsce:
 
stalchemia Marcin Wojtaszek
ul. M. Gorkiego 3/5
44-113  Gliwice
Tel.: 32 - 721 23 04
Fax: 505 - 915 749
 
 
 
 
  
stalchemia@stalchemia.pl
www.stalchemia.pl
www.stelcon.pl 

     

Przegląd najważniejszych informacji dotyczących standardowych płyt 
wielkoformatowych STELCON: 
 
Wymiary   [mm]:
 
2.000 x 2.000     - Typ "A"
2.000 x 1.500     - Typ "D"
2.000 x 1.300     - Typ "B"
2.000 x 1.265     - Typ "E"
2.000 x 1.000     - Typ "F"
Inne formaty na zapytanie.

Grubości:
14 cm Standard dla obciążeń do 5,0 ton / 1 koło pojazdu
14 cm HAEF      dla obciążeń do 7,5 ton / 1 koło pojazdu
16 cm Standard dla obciążeń do 10,0 ton / 1 koło pojazdu
16 cm HAEF      dla obciążeń do 12,5 ton / 1 koło pojazdu  
Inne grubości dla innych obciążeń na zapytanie. 
 
Obrzeża:  

ze sfazowanym brzegiem płyty (Typ "MB", szerokość fugi 15 mm)
z ramą stalową L45/4,5 mm (Typ "GLP", szerokość fugi 5 mm)

Struktura powierzchni:
szczotkowana (przeciągnięta miotłą)

Kolor:
jasnoszary

Narzędzia do zabudowy:

Klucz zawiesiowy 

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Trawersa montażowa
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Przedstawiciel w Polsce: stalchemia ul. M. Gorkiego 3/5PL 44-113 Gliwice Tel.: +48 32 - 721 23 04Fax:  +48 505 - 915 749    stalchemia@stalchemia.plwww.stalchemia.plwww.stelcon.pl 
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