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Podkłady stalowe PFEIFER-
nowa generacja bezpośredniego
oparcia na belkach 
z eliminacją wsporników 
liniowych

W odpowiednim tempie do  
sukcesu ekonomicznego

Możesz powierzyć zaprojektowanie i wykonanie oparcia stropu prze-
mysłowemu dostawcy jakim jest PFEIFER.
Zespół doświadczonych inżynierów pracuje nad projektem produktu 
wg aktualnie obowiązujących norm. Podkłady stalowe produkowane 
są przez pracowników z długoletnim doświadczeniem przy zastoso-
waniu automatów produkcyjnych gwarantujących wysoki stopień 
powtarzalności. Proces produkcji podlega certy fikowanemu  
systemowi zapewnienia jakości. 
Produkty wykonywane są z materiałów wysokiej jakości.
Nie można szybciej i bezpieczniej zrealizować oparcia stropu jak przy 
zastosowaniu podkładów stalowych PS PFEIFER.

Wbudowanie zbrojenia Wbudowanie w prefabrykacie Seryjna produkcja/składowanie

1. 2. 3.
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Optymalnie
 
•  oszczędności kosztów poprzez zminimalizowanie kosztów montażu 

(zwiększone tempo montażu),
•  wyraźnie większy udział prefabrykatów,
• minimalne nakłady na projekt,
• krótszy czas budowy.

Podkłady stalowe PFEIFER-
nowa generacja bezpośredniego
oparcia na belkach 
z eliminacją wsporników 
liniowych

W odpowiednim tempie do  
sukcesu ekonomicznego Wszechstronnie

 
możliwe rozwiązanie stropów z wykorzystaniem  
podkładów stalowych PFEIFER

Widok elementów po zabetonowaniu Widok od spodu

5.4.

• płyty TT

•  belki lub podciągi

•  płyty krawędziowe +  
pełne stropy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Bezpiecznie
 
•  bezpieczeństwo dzięki dopuszczeniu do  

stosowania w budownictwie,
•  wysokie bezpieczeństwo wykonania,
•  projektowanie detalu oparcia przez dostawcę produktu,
• dokładne przekazanie obciążeń na konstrukcję.

NOWOŚĆ

Szybko
 
•  skracając czas zaprojektowania możliwe jest wcześniejsze  

korzystanie z obiektu,
•  bezpieczeństwo prawne dzięki dopuszczeniu  

ogólnemu do stosowania w budownictwie,
• maksymalny stopień prefabrykacji,
• szybszy montaż,
•  możliwość rezygnacji z posadzki cementowej (wykonana warstwa 

nadbetonu może służyć jako posadzka).

NOWOŚĆ
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Nowa generacja podkładów  
stalowych PS - PFEIFER oznacza 
Państwa sukces na placu budowy!

Zalety dla projektantów

• eliminacja ciągłych wsporników liniowych w belkach
•  dzięki ogólnemu dopuszczeniu do stosowania  

w budownictwie mają Państwo pewność w zakresie  
zgodności z prawem budowlanym

•  znikomy mimośród od oparcia na podciągu
•  swobodna kolejność montażu
•  eliminacja ręcznych obliczeń dzięki dostępnym tabelom oraz  

programom obliczeniowym
•  eliminacja nieoczekiwanych sił wewnętrznych
• dokładne, punktowe przekazanie obciążeń
• wyeliminowanie koniecznych podkładek elastomerowych

Zalety dla producentów

•  prosty szalunek i konstrukcja podciągów o przekroju prostokątnym
•  eliminacja żmudnego rozmierzania rozstawu trzpieni
•  mniej stali w podciągu

Zalety w montażu

• wysokie tempo montażu
•  elastyczna kolejność montażu
•  eliminacja zadyblowania
•  brak podkładek elastomerowych
•  minimalny mimośród oparcia (minimalne obciążenie od skręcania)
•  eliminacja konieczności dodatkowych podparć montażowych
•  bezpieczny montaż, brak możliwości pomyłki

Zalety dla inwestora

•  znacznie skrócony czas montażu
•  szybsze użytkowanie obiektu
•  optymalne wykorzystanie wysokości konstrukcyjnej
•  oszczędność kosztów (z reguły dwucyfrowa liczba procentowa)
•  uniknięcie problemu zabrudzenia poziomych wsporników liniowych               

(ze względu na ich wyeliminowanie)
•  przejrzysty widok stropu

NOWOŚĆ
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Podkład stalowy PFEIFER  
Artykuł nr 05.340

Technika połączeń
Podkład stalowy

Podkłady stalowe PFEIFER przejmują 
obciążenie montażowe od ciężaru wła-
snego i nadbetonu. Wraz z towarzyszą-
cym zbrojeniem umożliwiają pewne 
przekazanie obciążeń użytkowych.  
Cała konstrukcja nośna podciągów 
może być zaprojektowana z pominię-
ciem wsporników liniowych.
Minimalna wysokość konstrukcyjna, 
przejrzysty widok stropu od dołu wpły-
wa pozytywnie na wygląd obiektu.

Tylko 4 typy podpór stalowych 
 umożliwiają rozwiązanie problemu 
 oparcia podciągów, płyt stropowych  
Π i płyt krawędziowych.

Materiał:
Stal walcowana S 355
Spęczniona stal BSt 500 A/B
Rura precyzyjna
Płytka opierająca

Pręt kotwiący na czas transportu  
i składania jest dostarczony w formie 
odkręconej. Długość pręta ustalana jest 
w zależności od wysokości żebra.

1) Naprężenia obliczeniowe od reakcji montażowej.
2) Uwzględnione wielkości siły poziomej: HRd = 0,20 x VRd,ges.
3) Współczynniki częściowe bezpieczeństwa nie mogą być zmniejszone na etapie montażu. Przy ciężarze własnym należy stosować wartości γG= 1,35!
4) Przy H minimum.

Nr katalogowy Typ VRd, montaż1), 2), 3)

kN
ldwuteownika

[mm]
b

[mm]
h

[mm]
k

[mm]
a

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
B

[mm]
Hmin

[mm]
øBSt
[mm]

Ciężar4)

kg/szt.

05.340.202.520 PS-A 65 65 520 100 91 20 80 120 15 80 225 20  8,1
05.340.252.520 PS-A 80/100 80/100 520 100 96 20 80 120 20 90 225 25 13,5
05.340.282.520 PS-A 130 130 520 100 100 20 80 120 20 100 300 28 15,6
05.340.282.720 PS-A 160 160 720 120 120 20 80 150 20 100 350 28 28,6

Zamówienie/ zapytanie wg formularza zamówienia umieszczonego na str.15. Wymiary szczególne na zapytanie.

Dodatkowe materiały do uzyskania ze strony internetowej: www.j-p.pl
• obszerny przykład obliczeniowy i wymiarowania,
• nakładka obliczeniowa
• aprobata techniczna
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Ogólna zasada wbudowania dla podkładów stalowych PS-A

Tab. nr 1

1. Zastosowanie
Podkłady stalowe PFEIFER zostały stworzone w celu optymalnego rozwiązania proble-
mu oparcia płyt typu π, krawędziowych płyt stropowych, belek pośrednich i podciągów  
(rys.1-3). Za pomocą podkładów stalowych można uniknąć, występującego zazwyczaj  
w momencie montażu i w momencie zakończenia prac, dużego skręcania wywołanego 
typowym oparciem elementu na wsporniku linowym. W ten sposób można również uniknąć 
związanych z tym zwiększonych nakładów i kosztów. Można także zrezygnować z kosz-
townych podpór i wież rusztowania oraz podobnych urządzeń wspierających.
Podkłady stalowe PFEIFER są zaprojektowane na łączną reakcję w fazie montażu, któ-
ra wynika z ciężaru własnego części gotowej, nadbetonu, jak i z ciężaru obciążenia użyt-
kowego przy betonowaniu. W fazie eksploatacji podkłady stalowe współpracują wraz  
z wykształconym krótkim wspornikiem żelbetowym przy przejęciu pełnych obciążeń eks-
ploatacyjnych.

Wysokość żebra h 
[cm]

Nośności VRd,montaż w fazie montażu [kN]

PS-A 65 PS-A 80/100 PS-A 130 PS-A 160

30 ≤ h < 40 65 65 65 80 80 80

40 ≤ h < 50 65 65 65 100 100 100

50 ≤ h < 60

65 65 65 100 100 100

130 130 130

60 ≤ h < 70 130 130 130 160 160 160

h ≥ 70 130 130 130 160 160 160

2. Nośność obliczeniowa
Podczas wymiarowania podkładów stalowych PS-A firmy PFEIFER można zasad-
niczo wyróżnić stan montażowy i stan końcowy. Powyższe stany należy rozpatry-
wać oddzielnie.

Stan montażu
Pod pojęciem stanu montażowego rozumie się okres czasu, w którym świeży nad-
beton nie współpracujem wraz z towarzyszącym zbrojeniem przy przejmowa-
niu obciążeń montażowych. Przy określaniu wpływów montażu należy uwzględ-
nić ciężar własny: gotowych elementów prefabrykowanych, nadbetonu, obciąże-
nie  technologiczne i występujące ewentualnie dodatkowe oddziaływania podczas 
montażu. Ustalone wartości nośności obliczeniowej dla stanu montażowego  można 
odczytać z tab. nr 1. Zależą one przede wszystkim od wysokości żebra. Minimalna 
klasa betonu dla części prefabrykowanej wynosi C35/45.

Stan końcowy
W stanie końcowym dochodzi do wspólnego oddziaływania podkładu stalowe-
go PS-A i wspornika żelbetowego, wykształconego w obrębie oparcia, po zabeto-
nowaniu stropu. Dlatego też znaczenie mają tutaj inne wartości nośności oblicze-
niowej niż te, które występują w momencie montażu. Do ważnych czynników zali-
cza się ciężar własny gotowego elementu, ciężar nadbetonu, warstwy wykończe-
niowe i obciążenie użytkowe. Miarodajne dla stanu końcowego wartości nośności 
obliczeniowej można, w zależności do kilku pomniejszych warunków brzegowych, 
odczytać w łatwy sposób z tabel wymiarowania. Można je także odczytać z aktu-
alnej aprobaty.
Poniżej przedstwiono tok postępowania przy doborze koniecznych podkładów sta-
lowych, w fazie projektowania oparcia.
Krok 1:
W celu uwzględnienia jak największej liczby możliwych sytuacji dotyczących wbu-
dowania przyjęto w aprobacie dwa podstawowe modele (rys.4 i 5). Różnią się one 
między sobą geometrią żeber podporowych. W tabelach wymiarowania podsta-
wowe modele zostały przyporządkowane do odpowiednich nośności. Ustalając 
konieczny model obliczeniowy należy sprawdzić jego zgodność z typem geometrii 
żebra. W tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj gotowej części, płyty π, płyty kra-
wędziowej, belek pośrednich czy podciągów (rys.6-8).
Krok 2:
Następnie dobieramy dla fazy montażu odpowiedni podkład stalowy wg dopasowa-
nego modelu obliczeniowego (krok 1). Z odpowiedniej dla podkładu tabeli odczytu-
jemy odpowiadające nośności obliczeniowe (zależne od oddziaływań w fazie mon-
tażu, wysokości żeber, grubości płyty w miejscu oparcia oraz klasy nadbetonu).
Krok 3:
Za pomocą przyporządkowanej nośności obliczeniowej można odczytać z tabeli 
niezbędne zbrojenie oraz ukształtować strefę oparcia wg „ogólnych kryteriów tech-
nicznego zastosowania” wynikających z aprobaty.
Uwagi do procesu budowy:
Przy minimalnej wytrzymałości nadbetonu wynoszącej 40% fck można wprowadzić maksy-
malne obciążenie użytkowe rzędu qck = 1 kN/m2, bez konieczności przeprowadzenia dodat-
kowych obliczeń statycznych. Przy planowaniu większych obciążeń w tym okresie należy 
przeprowadzić dodatkowe obliczenia sprawdzające.

Rys.1: Płyta π

Rys.3: Płyta krawędziwoa

Rys. 2: Belki pośrednie; 
podciągi
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Rys.4:  
Model  
podstawowy 1 – 
wąskie żebro

Rys.5:  
Model  
podstawowy 2 – 
szerokie żebro

Rys.7: 
Indywidualny 
przekrój w modelu 
podstawowym

bO 

bU 

Rys.6:  
Płyta π w modelu  
podstawowym

Rys.8: 
Krawędziowa płyta 
stropowa w modelu 
podstawowym

Wskazówka: Pałąki poziome muszą zawsze idealnie leżeć poza 
przekrojem poprzecznym nakładki stalowej.!
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Rys.9: Głębokość wbudowania

Rys.10

3. Podstawy konstrukcji
Klasa betonu
Elementy prefabrykowane winny być wykonywane z klasy betonu odpowiadającej 
minimum klasie C35/45, a elementy podpierające (np.: podciągi) powinny odpo-
wiadać klasie betonu C25/30. Klasę nadbetonu należy wybrać zgodnie z tabelą 
wymiarowania.

Głębokość zakotwienia płyt kotwiących w żebrze
W celu zapewnienia wystarczającego zakotwienia w prefabrykacie, kotwa podkładu 
stalowego musi mieć następujące długości minimalne (rys.9).
l ≥ 0,55 ∙ hżebra ≥ 210 mm [konieczna długość / długość kotwy prętowej: H ≥ l + 15 mm]
Minimalne długości kotwy prętowej: 
PS-A 65 : H ≥225 mm, Üplt 35 mm 
PS-A 80/100 : H ≥225 mm, Üplt 45 mm 
PS-A 130 : H ≥300 mm, Üplt 48 mm 
PS-A 160 : H ≥350 mm, Üplt 48 mm

Zbrojenie
Na rys. 10 przedstawiono niezbędne zbrojenie obszaru podparcia. Niezbędne  
obliczenia sprawdzające dla przykładowych długości zakotwienia i zakładu, jak i dla 
wszystkich pozostałych ustaleń zazbrojenia, należy odczytać z załączników dołą-
czonych do aprobaty (rys.10).

Otwory w stropie
Otwory w stropie są dopuszczalne, gdy oddalone są od krawędzi żebra przynaj-
mniej o połowę grubości stropu (rys.10). W razie potrzeby należy odpowiednio 
ukształtować dozbrojenie obszaru. 

Klasa ekspozycji
Podstawą do wymiarowania podpór stalowych PS-A ze względu na korozję  
zbrojenia jest klasa ekspozycji konstrukcji XC1-XC3 zgodnie z normą  
PN-EN 1992-1-1:2008 tabela. 4.1. Pozostałe wymagania dotyczące klasy  
ekspozycji konstrukcji wymagają odrębnych obliczeń w zakresie ochrony 
zbrojenia. W szczególności spodnia część podpór stalowych musi być  
wykonana w razie potrzeby dodatkową ochroną antykorozyjną.  
W założeniach projektowych przyjęto za podstawę otulinę zbrojenia wynoszą-
cą 15 mm.

Klasa odporności ogniowej
Konstrukcja oparcia (stalowego) odpowiada klasie odporności ogniowej F 120 wg 
DIN 4102 część 2, o ile element budowy odpowiada tej klasie wg specyfikacji DIN 
4102 część 4. Należy uwzględnić postanowienia normy DIN 4102, część 4 i zapew-
nić konieczną otulinę betonu płytki podpierającej.
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Montaż podkładu stalowego
Podkłady stalowe i pręty kotwiące dla lepszego wykorzystania przestrzeni transpor-
towej pakowane są rozłącznie. Przed montażem w szalunku należy zatem wkręcić 
pręt kotwiący do mufy przy użyciu klucza dynamometrycznego wg rys. 11 momen-
tem dokręcenia wg tabeli nr 2.

Tab. nr 2: Momenty dokręcenia

Typ podkładu ∅s 

[mm]
Moment dokręcenia 

[Nm]

PS-A 65 20 80

PS-A 80/100 25 100

PS-A 130 
PS-A 160

28 140

Wbudowanie w szalunku
Podkład stalowy PFEIFER wraz z dokręconą kotwą prętową w stanie skręconym można 
wbudować w gotowy kosz zbrojarski i skręcić drutem. Nie powinien być on jednak wbudo-
wany na sztywno, ze względu na konieczność późniejszych regulacji położenia podkładu  
w formie. Zbrojenie podwieszające należy wykonać dokładnie wg rys. ze str.12. Oprócz 
tego należy przestrzegać ogólnych warunków normowych. Po zabudowaniu zbrojenia 
można umieścić cały kosz zbrojeniowy w szalunku. 

Przy montażu podkładu w szalunku można stosować różne sposoby pomoc-
nicze:

• dospawanie blachy montażowej w szalunku (rys.13), 
• pomocnicze konstrukcje z drewna (rys.14), 
•  lub specjalne magnesy montażowe.

Zabudowane wstępnie w kosz zbrojeniowy podkłady, po włożeniu kosza  
w szalunek ustawiamy w kierunku podłużnym i poprzecznym w poziomie i przy 
pomocy przyjętego systemu montażowego pozycjonujemy i kotwimy (np. zdj. 
12 do 14). 

Rys. 11

Rys. 15 

Rys. 13

Rys. 12

Rys. 14
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Rys. 16 Rys. 17

Rys. 18

Dla wbudowania zbrojenia dodatkowego (leżącego po prawej i lewej stronie pod-
kładu) można stosować w szalunku dodatkowe wybrania (rys. 16, 17) . Przestrze-
nie pomiędzy prętami ponad podkładem stalowym można wypełnić przekładkami  
z cienkiego styroduru.
Zbrojenie podwieszające należy wbudować (wg schematu na rys. 10) szczególnie 
starannie. Przy wbudowaniu zbrojenia należy przestrzegać ponadto innych ustaleń 
wynikających z normy PN-EN 1992-1-1:2008. Tak wykonany gotowy kosz zbroje-
niowy można z łatwością wbudować w przygotowany szalunek żebra. 
Po zabetonowaniu należy zadbać aby zbrojenie poziome leżące poza ele-
mentem oraz pionowe strzemiona powyżej podkładu stalowego były wyraź-
nie oddzielone od betonu (występowanie wolnych przestrzeni pomiędzy zbroje-
niem) dla zagwarantowania właściwego otulenia zbrojenia w późniejszym nad-
betonie (rys.18).

Rys.20

Montaż na placu budowy
Przy montażu prefabrykatu na 
budowie należy zwrócić szczególną 
uwagę na szczelinę pomiędzy płytą  
a podciągiem (rys. 19). Zaleca 
się wypełnić ją taśmą ściśliwą aby  
w trakcie betonowania nadbetonu nie 
przenikały resztki betonu lub mlecz- 
ka. Przy zastosowaniu podkładów 
powinny być spełnione pokazane na 
rys. 19 zasady. Strzemiona w pod-
ciągu musza być rozmieszczone w 
sposób nie kolidujący z podkładem 
stalowym i towarzyszącym zbrojeniem 
dodatkowym jak to przedstawiono na stronie 3 oraz na rys.20. 

Rys. 19



11

Ø

11
 © 2004 Prawa autorskie PFEIFER, 87700 Memmingen / Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów. Status 05/2015

ZAMAWIAJĄCY/PYTAJĄCY

Obiekt

Podkłady stalowe PFEIFER

Firma

Ulica

Kod, miejscowość

Przedstawiciel

Telefon

Fax

 Poz. Ilość Typ H Cena netto Oczekwiany termin dostawy
    [mm] [EUR]

Data i podpis

Adres dostawy 
(wypełnić jedynie 
w przypadku gdy 

adres dostawy 
jest inny niż 

podany na 
zamówieniu)

Podkłady stalowe PFEIFER

 Zapytanie

 JORDAHL&PFEIFER
 Technika Budowlana Sp. z o.o.
 ul. Wrocławska 68
 55-330 Krępice k/Wrocławia

 Fax +48 (71) 39 68 105

Przy zamówieniu proszę podać koniecznie wielkość H. 
Długość w standardzie - od 225 mm ze stopniowaniem co 25mm.

Obowiązują ogólne warunki sprzedaży J&P

≥l+15 mm
≥225 mm
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Markircher Straße 14
D-68229 MANNHEIM
Tel. 0621-4840340
Fax 0621-4840344
E-Mail mannheim@jp-bautechnik.de
Lechstraße 21
D-90451 NÜRNBERG
Tel. 0911-6427808
Fax 0911-6428472
E-Mail nuernberg@jp-bautechnik.de

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH
Klaus Neuhauser 
Gebietsverkaufsleitung 
Österreich Bautechnik 
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 
D-87700 Memmingen 
Telefon: +43 (0)664-88311458 
Email: kneuhauser@pfeifer.de

Fundlandstraße 29
D-45326 ESSEN
Tel. 0201-28966-0
Fax 0201-28966-20
E-Mail essen@jp-bautechnik.de

     
PFEIFER Cables y Equipos de 
Elevación, SLU.
Avda. de los Pirineos, 
25 – Nave 20
San Sebastián de los Reyes
ES-28703 MADRID
Tel.  +34-916593185
Fax  +34-916593139
E-Mail p-es@pfeifer.de
ES-08820 BARCELONA
Tel./Fax  +34-93-6364662
Móvil  +34-64-9154948
E-Mail frieda@pfeifer.de

     
S.C. JORDAHL & PFEIFER 
TEHNICÃ DE ANCORARE S.R.L
Str. Malului Nr. 7, et.1
RO-550197 SIBIU JUD. SIBIU
Tel. +40 269 246 098
Fax +40 269 246 099
E-Mail info@jordahl-pfeifer.ro 

      
Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH 
Kurt Styger 
Gebietsverkausleitung 
Schweiz Bautechnik 
Dr.-Karl-Lenz-Strasse 66 
D-87700 Memmingen 
Telefon: +41(0)797254931 
Email: kstyger@pfeifer.de 

     
JORDAHL & PFEIFER 
STAVEBNI TECHNIKA S.R.O.
Bavorská 856/14
CZ-15500 PRAHA 5
Tel. +420-272700701
Fax +420-272703737
E-Mail info@jpcz.cz

      
JORDAHL & PFEIFER 
TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 68
PL-55-330 KREPICE k/Wrocławia
Tel. +48-71-3968264
Fax  +48-71-3968105
E-Mail biuro@jordahl-pfeifer.pl

      
PFEIFER CABOS DE AÇO E 
SISTEMAS DE IÇAMENTO LTDA.
Rua da Regeneração, 465 
21040-170 RIO DE JANEIRO
Tel. +55-21-2560-0673
E-Mail info@pfeifer-brasil.com

      
PFEIFER GARANT KFT.
Gyömröi út 128
HU-1103 BUDAPEST
Tel. +36-1-2601014
Fax +36-1-2620927
E-Mail info@pfeifer-garant.hu

      
JORDAHL&PFEIFER 
TECHNIKA BUDOWLANA
ul. Pawłyka 17a
76-018 IVANO-FRANKIVSK 

E-Mail info@j-p.com.ua

      
J&P BUILDING SYSTEMS PTE LTD.
No. 48 Toh Guan Road East
#08-104 Enterprise Hub 
SG-SINGAPORE 608586
Tel. +65-6569-6131
Fax +65-6569-5286
E-Mail info@jnp.com.sg

      
EMIRATES GERMAN BUILDING 
MATERIALS TRADING (LLC)
P. O. Box 18917
UAE-DUBAI
Tel. +971-4-2676644
Fax +971-4-2676646
E-Mail gemirate@emirates.net.ae

      
JORDAHL / H-BAU France 
25, rue Lazare Carnot 
F-61000 ALENCON 
Tél +33-3 81 25 04 65 
Fax +33-3 81 25 07 96 
E-Mail info@jordahl-hbau.fr

      
JORDAHL & PFEIFER
Byggeteknik A/S
Risgårdevej 66,
DK-9640 Farsø
Tel. +45-9863-1900
E-Mail info@jordahl-pfeifer.dk

      
J&P BUILDING SYSTEMS LTD. 
Unit 5 Thame Forty
Jane Morbey Road
GB-THAME, OXON OX9 3RR
Tel. +44-1844-215200
Fax  +44-1844-263257
E-Mail enquiries@jp-uk.com

PFEIFER SEIL- UND
HEBETECHNIK GMBH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 MEMMINGEN
Telefon   +49(0)8331-937-
Telefax   +49(0)8331-937-342
E-Mail    
Internet  www.pfeifer.de

      Hiszpania

      Rumunia

      Szwajcaria

      Czechy

      Polska

       Węgry

       Ukraina

      Singapur

      Zjednoczone Emiraty Arabskie

      Francja

      Dania

      Austria

      Wielka Brytania

     Rosja
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Nasze produkty są 
sprzedawane przez:

      Niemcy
Siedziba główna

OOO PFEIFER
KANATI & PODJÖMNIE TEHNOLOGII
RU-119017 MOSKWA 
Pyzhevskiy pereulok, 
h.5, bld.1, office 108
Tel. +7-495-363-01-27
Fax +7-495-363-01-28
E-Mail info@pfeiferrussia.ru

    bautechnik@pfeifer.de
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For all other export countries please contact our headquarters in Germany.

      

 

Tel. +38067442-85-78 (region wschód)
Tel. +38067442-85-79 (region zachód)

      Brazylia

J&P Bautechnik 
Vertrieb
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Systemy transportowe

System transportowy BS

Kulowy system 
transportowy

System zamocowań
Kotwy DB 682 
do trwałych zamocowań

System zamocowań
Dyble montażowe

System zamocowań
System podpór montażowych HK

System połączeń
System łączników słupowych
System podpór ściennych

System połączeń
Podkłady stalowe PS-A
System oparcia schodów VarioSonic

System połączeń
System kotew do ścian warstwowych
System kotew DELTA

System połączeń
System uziemienia BEB 
w konstrukcjach żelbetowych

System zbrojenia
System przestrzenny VS®

System zbrojenia
System łączników zbrojeniowych PH 

System konstrukcji linowych

Zawiesia (liny, łańcuchy, tekstylia)

Systemy mocowania ładunku

Chwytaki
Trawersy wyrównujące

Wraz z ukazaniem się nowego wydania na stornie 
www.pfeifer.de niniejszy dokument traci ważność.


