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STROPNÍ BEDNĚNÍ
Platnost od března

Všechny předchozí ceníky jsou neplatné!

Vyhrazujeme si právo na změnu cen i tiskové chyby !
lešení a bednění 

Nádražní 271, 253 01 Hostivice

Telefon 20 774 078 154 
l info@ringer.cz 
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STOJKY A PŘÍKOPOVÉ ROZPĚRY
Průmyslové stojky

Položka Váha (kg)

Stojka vel. třída  
JEN NA VYŽÁDÁNÍ

Stojka vel. třída  

Stojka vel. třída   

Stojka vel. třída  

Položka Váha (kg)

Stojka vel. lakovaná  
neodpovídá normě   
Stojka lakovaná třída  

Stojka lakovaná třída  

Položka Váha (kg)

Stojka vel. pozink.  
třída
Stojka vel. pozink.
třída
Stojka vel. pozink.
třída
Stojka vel. pozink.
třída
Stojka pozink.
třída

Položka Váha (kg)

Stojka vel. pozink.
třída JEN NA VYŽÁDÁNÍ
Stojka vel. pozink.

Stojka vel. pozink.

Stojka vel. pozink.

třída  

třída  

třída

Stojky " "

Stojky žárově pozinkované

Odolné Stojky ž árově pozinkované

NENÍ určeno k pronájmu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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PŘÍKOPOVÉ ROZPĚRY PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOJKÁM

Příkopová Rozpěra 

Položka Váha (kg)

Příkopová Rozpěra vel.  
Příkopová Rozpěra vel.  

Příkopová Rozpěra

Položka Váha (kg)

Příkopová Rozpěra vel.  
Příkopová Rozpěra vel.  
Příkopová Rozpěra vel.  

Příkopová Rozpěra

Položka Váha (kg)

Příkopová Rozpěra vel.  
Příkopová Rozpěra vel.  
Příkopová Rozpěra vel.  
Příplatek za rohovou desku

Příslušenství ke Stropnímu Bednění

Váha (kg)Položka 

Vidlicová hlavice pozink. bez odpružené zástrčky  

Příčná hlavice pozink. bez odpružené zástrčky  

Spouštěcí hlavice pozink. bez odpružené zástrčky  

Odpružená zástrčka pozink. pro všechny hlavice  

Stavitelná hlavice pro dřevěný nosník  

Skládací trojnožka pozinkovaná

NENÍ určeno k pronájmu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Položka Váha (kg)

Vyrovnávací vzpěra vel.

Vyrovnávací vzpěra vel.

Vyrovnávací vzpěra vel.

Vyrovnávací vzpěra lakovaná

Vyrovnávací vzpěra vel. pozink.

  Vyrovnávací vzpěra vel. pozink.

Prodlužovací díl pro vzpěru pozink. Délka )             

Položka Váha (kg)

Bednící panel  

Bednící p  

Bednící p  

Bednící p

Položka Váha (kg)

Dřevěný nosník s rastrem z masívu

Dřevěný nosník 80 s rastrem z masívu  
a ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
a ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
 ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
 ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
a ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
a ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
a ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
a ochrannou koncovkou

Dřevěný nosník s rastrem z masívu
a ochrannou koncovkou 

Montážní tyč jeřábové háku MASTER na Nosník

Vyrovnávací vzpěry

 Vyrovnávací vzpěra vel. pozink.

1     Pružina pro pružinovou kotvu pozink. k  

         Pružinová kotva pozink. k

Bednící panely 3-vrstvé žluté

Dřevěný Nosník

NENÍ určeno k pronájmu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Položka Váha (kg)

Základová svorka pozinkovaná  

Kotva do země - pozinkovaná

Bloková podpěra

Položka Váha (kg)

Konzola pro prefabrikované stěny - pozinkovaná

Zábradlí pro betonářskou konzolu - pozinkované  

Instalační sada pro usazení na prefabrikované stěny 

Položka Váha (kg)

Zábradelní svorka pozinkovaná

Šroubovací ochranné zábradlí pozinkované

UNI-svorka pro ochranné zábradlí - pozinkovaná

Úhlový adaptér k ochrannému zábradlí - pozinkovaný

Okrajový sloupek pozinkovaný

Nastavitelný okrajový sloupek pozinkovaný

Kotevní pouzdro délka  
včetně kónusu

Natloukací kotva s vnitřním závitem - pozink.  

Natloukací tyč k natloukací kotvě - pozinkovaná

Svorka dřevěných nosníků - pozinkovaná

Nosníková bednící podpěra pozinkovaná

60 cm prodlužovací díl k nosníkové podpěřě - pozink.

Příslušenství k Bednění

Konzoly pro Prefabrikované Stěny

Bezpečnostní Zábradlí - pozinkované

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ



Položka Váha (kg)

Bednící stůl

Bednící stůl

Bednící stůl

Bednící stůl

Dřevěná deska na bednící stůl cm

Položka Váha (kg)

Otočná hlavice ke bednícímu stolu - pozinkovaná  

Zajišťovací kolík se závlačkou

Boční zábradlí k bednícímu stolu - pozinkované

Držák zábradlí k bednícímu stolu - pozinkovaný

Hlavice stojky k bednícímu stolu - pozinkovaná

Rohová svorka - pozinkovaná

Vyrovnávací vzpěra k bednícímu stolu - pozinkovaná

Spojovací díl bednících stolů - pozinkovaný

Napínací svorka ka bednícímu stolu - pozinkovaná

Položka Váha (kg)

Manipulační vozík výška

Nástavec na manipulační vozík výška  
pozinkovaný

Upevňovací svorka k manipulačnímu vozíku

Elektrický pohon do manipulačního vozíku bednících stolů

Položka Váha (kg)

Manipulační vidlice na bednící stoly
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Rám na manipulační vidlici

BEDNÍCÍ STOLY

Bednící Stoly

Příslušenství k Bednícím Stolům

Manipulační vozík

Manipulační Vidlice

NENÍ určeno k pronájmu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Položka Váha (kg)

Paleta na Stojky - lakovaná

 Paleta na Stojky - pozinkovaná

Položka Váha (kg)

eta na Stojky - pozinkovaná

Položka Váha (kg)

Kontejner s bočnicí - pozinkovaný

Kontejner bez bočnice - pozinkovaný

ní - potzinkovaný

Klec s bočnicí - pozinkovaná

OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ

Ochranné Zábradlí pozinkované

Ochranné Zábradlí pozinkované  

Zábradelní sloupek pozinkovaný 

Patka zábradelního sloupku pozinkovaná

Zábradelní sloupek ke konzolám a okrajům bednění

Paleta na ochranné zábradlí - pozinkovaná

Držák okopové zarážky na zábradelním sloupku

Odsazený držák zábradelního sloupku 

Šroubová patka k zábradelnímu sloupku

Patka zábradelního sloupku  - uchycení na okraj 

Stěnový držák zábradelního sloupku - pozinkovaný

, SKLADOVÁNÍ

Paleta na Stojky

Paleta na Stojky

Kontejner

NENÍ určeno k pronájmu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ
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Položka

  

výplňový Nosník  

výplňový Nosník  

výplňový Nosník  

opěrná hlavice   

rohová hlavice

lůžko dřevěného nosníku

stěnová hlavice

příčná hlavice

krajní hlavice

závěsná svorka  

stěnová svorka 

motnážní nástroj      

Prodlužovací díl montážního nástroje

Odpružená zástrčka pozinkovaná

demontážní nástroj

  

Paleta na panely  

Paleta na panely  

Paleta na výplňové nosníky 

Připevňovací sada koleček 

schůdky  

vozík na panely

é mové části

y

NENÍ určeno k pronájmu

LEŠENÍ - BEDNĚNÍ

Art. Nr. Váha (kg)

PoložkaArt. Nr. Váha (kg)




