OPORNÉ SYSTÉMY
TENSARTECH®
mostné opory, oporné múry
a strmé svahy

Tensar® ponúka širokú škálu cenovo prijateľných
a atraktívnych riešení pre všetky stavebné projekty
vyžadujúce výstavbu oporných múrov
alebo strmých svahov.

Technológia Tensar – osvedčené,
praktické konštrukcie a knowhow na vypracovanie návrhu
a výstavbu.
Technológia Tensar sa vďaka jedinečným vlastnostiam
geomreží Tensar® veľmi často používa pre stabilizáciu
podkladových vrstiev a vystužovanie zemín. Technológia
Tensar reálne šetrí Váš čas a Vaše finančné prostriedky.
Pomôžeme Vám aplikovať Technológiu Tensar, a tým
zhodnotiť Vaše projekty.
Oporné systémy TensarTech® ponúkajú všestranné riešenia vyhovujúce
ekologickým i ekonomickým požiadavkám kladeným na akýkoľvek projekt,
ako To dokumentuje aj táto, 22 m vysoká mostná opora, ktorá umožnila využitie
banskej hlušiny ako zásypového materiálu v bloku vystuženej zeminy
(Greater Bargoed, Južný Wales).

Neprekonateľné skúsenosti a spoľahlivosť
Tensar International (Tensar) je svetovým lídrom vo vývoji
a výrobe geomreží a poskytovateľom vysoko účinných riešení
vystužených horninových konštrukcií už viac ako 30 rokov.
Tensar ponúka širokú škálu cenovo prijateľných
a atraktívnych riešení pre všetky stavebné projekty
vyžadujúce výstavbu oporných múrov alebo strmých svahov.
Ponúkame služby tímu skúsených stavebných inžinierov,
ktorí Vám pomôžu pri návrhu ideového riešenia, alebo

GEOMREŽE TENSAR TYP RE A RE500
PRE VYSTUŽENÉ OPORNÉ MÚRY
A MOSTNÉ OPORY

GEOMREŽE TENSAR TYP RE A
RE500 PRE VYSTUŽENÉ
NÁSYPY

spracujú komplexný statický návrh opornej konštrukcie.
Rovnako Vám poskytneme komplexné poradenstvo
a školenie priamo na stavbe, ktoré Vám pomôžu efektívne
inštalovať naše produkty a systémy na Vašom projekte.
Vďaka kombinácii našich znalostí o materiáloch,
technológiách a návrhových metódach Vám môžeme
ponúknuť kompletný servis pre oporné systémy TensarTech,
zaručujúce konštrukčnú integritu a dlhodobú spoľahlivosť.

Certifikát vystuženej zeminy
č. RF2/2013 pre geomreže Tensar RE500
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Jednoosové geomreže Tensar boli certifikované veľkým množstvom nezávislých štátnych a iných certifikačných úradov po celom svete. Také množstvo
certifikátov nezískala žiadna iná výstužná geomreža do zemných konštrukcií.

Oporné systémy TensarTech
V prípade zložitých základových pomerov a komplikovanej
morfológie terénu musia projektanti urobiť rad rozhodnutí,
aby maximalizovali plochu vhodnú na výstavbu a našli
optimálne riešenie zámeru investora. Tam, kde je potreba
postaviť oporné konštrukcie, ponúka sa rad možností železobetón, monolitický betón, gabiony, pilótové steny,
murované steny a pod.
Stále viac inžinierov a architektov sa obracia na spoločnosť
Tensar a žiadajú kompletné riešenie z jedného zdroja
- Oporné sytémy TensarTech.
Oporné systémy TensarTech zahŕňajú technológie
pre konštrukčné riešenia oporných múrov a strmých svahov.
Tieto systémy ponúkajú širokú škálu vystužených
horninových konštrukcií s možnosťou rôznej úpravy líca tak,
aby výsledok zohľadnil technické, ekonomické, ekologické
a estetické požiadavky investora. Systémy sú navrhnuté
ako "skutočné systémy", ktoré používajú starostlivo
integrované komponenty s cieľom dosiahnuť mimoriadnu
celistvosť konštrukcie.

EKONOMICKÉ RIEŠENIE
• Využitie oporných systémov TensarTech predstavuje
		 úsporu až 50 % oproti tradičným železobetónovým 		
		 konštrukciám
• Využitie oporných systémov TensarTech predstavuje
		
		

pri strmých svahoch úsporu až 75 % oproti tradičným
železobetónovým konštrukciám

• Rýchla výstavba oporných systémov TensarTech 		
		

umožňuje skrátiť bežný čas výstavby až o polovicu

• Použitie miestnych materiálov znižuje náklady za nákup
		
		

a dopravu nových zemín, ako aj za uloženie miestnych
zemín na skládku odpadov

• Na stavebné práce nie je potrebná špeciálna kvalifikácia

ATRAKTÍVNE A FLEXIBILNÉ RIEŠENIE
• Premenlivý sklon líca od 20° do 90°
• Široká škála architektonických povrchových úprav
• Atraktívne pozdĺžne oblúky a terasy možno postaviť
		

bez špeciálnych komponentov

SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE
• Oporné systémy TensarTech sú celosvetovo 		
certifikované rôznymi nezávislými inštitúciami

• Na celom svete sa úspešne realizovali tisícky konštrukcií
• Oporné systémy TensarTech sa vyznačujú jedinečným
	
vysokopevnostným spojom geomreže a pohľadového
prvku

• Systémy TensarTech vyžadujú veľmi malé alebo žiadne
		
		

náklady na údržbu a umožňujú navrhovať konštrukcie
so životnosťou 120 rokov

• Systémy možno navrhnúť tak, aby odolávali extrémnym
		

dynamickým a seizmickým zaťaženiam

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE
• Prinášajú významné zníženie emisií oxidu uhličitého
		
		

v porovnaní s tradičnými technológiami pre výstavbu
betónových konštrukcií

• Potenciál využitia vyťažených miestnych zemín alebo
		

recyklovaných zemín

• Materiál vyťažený na mieste a použitý ako výplň
		
		
		

do bloku vystuženej zeminy minimalizuje ukladanie 		
zemín mimo staveniska a znižuje znečistenie spojené
s jej dopravou

• Svahy porastené vegetáciou zvyšujú estetický dojem
a splývajú s okolitým prostredím
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Elegantné riešenie mostných krídel
pomocou oporného
systému TensarTech TW1

Oporné systémy TensarTech –
správna voľba pre Váš projekt
Skôr ako sa rozhodnete pre variant oporného systému
TensarTech®, ktorý Vám vyhovuje, musíte zohľadniť množstvo
premenných. Váš správny výber môže závisieť od týchto
faktorov:
• 	 Estetický vzhľad
• 	 Trvanlivosť (požadovaná návrhová životnosť konštrukcie)
• 	 Priestorové odmedzenia na výstavbu (sklon líca)
• 	 Geotechnické podmienky (typy zemín)
• 	 Rozpočtové obmedzenia
Nech je Váš projekt akýkoľvek, kontaktujte nás čo najskôr,
pretože je veľmi pravdepodobné, že v našom archíve už
existuje riešenie oporného múru alebo svahu, ktoré bude
vyhovovať Vašim požiadavkám.

Návod na výber oporného systému TensarTech pre váš projekt
Spoločnosť Tensar zastáva
názor, že oboznámenie sa
s Vašimi požiadavkami už
v počiatočnej fáze umožní nájsť
najlepšie riešenie pre váš
projekt. Priložený jednoduchý
návod ukazuje aké rôznorodé
a prispôsobivé sú oporné
systémy TensarTech.

Oporné systémy TensarTech pre svahy – líce s vegetačným pokryvom
TENSARTECH
SLIPREPAIR

TENSARTECH
NATURALGREEN

20˚ to 70˚

20˚ to 45˚

• Často možno použiť 		
zosunutú zeminu

• Bez potreby použitia lícového prvku

• Väčšinou nie je potreba 		
vystužovať líce

• Žiadne obmedzenia na hmotnosť
stavebných mechanizmov
v blízkosti líca konšrukcie

• Ekonomicky a ekologicky 		
prijateľné riešenie

• Používajú sa bežné stavebné
technológie

Oporné systémy TensarTech Wall pre oporné múry - líce bez vegetačného pokryvu
TENSARTECH ARES
TENSARTECH TW

82˚ to 90˚
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PREFABRIKÁTY
NA PLNÚ VÝŠKU

90˚

• Široká škála textúr, farieb
a sklonu líca

• Bez vodorovných 		
konštrukčných spojov

• Možnosť obloženia líca
tehlami alebo kameňom

• Rýchle osadenie 		
prefabrikátov žeriavom

• Možnosť vytvarovať
oblúky malého polomeru

• Presné zvislé lícovanie

• Tvárnice ukladané ručne
nasucho, mechanizácia nie je
potrebná

• Vonkajšia úprava 		
prefabrikátu počas výroby

STREDNE VEĽKÉ
PREFABRIKÁTY

TENSARTECH
GREENSLOPE

60˚ to 70˚
• Líce z kovovej sieťoviny možno 		
prispôsobiť charakteru vegetácie
• Nie je potrebné dodatočné debnenie
• Vynikajúca trvanlivosť 		
s možnosťou projektovať životnosť
konštrukcie na 120 rokov

TENSARTECH MARINE

90˚

90˚

• Prefabrikáty sa vyrábajú
vo výrobnom závode, alebo
priamo na stavbe

• Prefabrikáty sa vyrábajú
vo výrobnom závode, alebo
priamo na stavbe

• Bez potreby dodatočného
debnenia

• Konštrukcia odolná voči
účinkom vĺn

• Rýchla výstavba líca

• Konštrukcia prispôsobená
náhlym zmenám hladiny
vody

• Vonkajšia úprava 		
prefabrikátu počas výroby

Oporné systémy TensarTech – kombinované konštrukcie
ODSTUPŇOVANÉ
MÚRY

MÚR
A SVAH

• Terasy umožňujú atraktívnu 		
výsadbu vegetácie

• Spojenie krásy
a trvanlivosti

• Esteticky príjemné
a dostatočne trvanlivé

• Betónový múr v spodnej
časti zabezpečuje 		
dlhodobú životnosť
v kontakte s dopravou

• Jednoduché riešenie
a výstavba

• Vynikajúca trvanlivosť 		 • Vegetáciou zarastený
horný svah dotvára
s možnosťou projektovať 		
estetický vzhľad
životnosť konštrukcie na 120 rokov

TENSARTECH ROCKWALL

TENSARTECH TR2

Oporný systém TensarTech – kompletné
riešenie od zámeru až po realizáciu
Tím odborníkov firmy Tensar je pripravený byť vašim partnerom počas celého
projektu, alebo vám len poskytnúť nestrannú radu na všetkých projektoch,
ktorých súčasťou sú oporné konštrukcie. Či je projekt vo fáze plánovania, alebo
je riešenie potrebné vo fáze výstavby, Tensar vám pomôže vyťažiť z vášho
projektu maximum a dotiahnúť ho do úspešného konca.
Konzultácie s našimi skúsenými odborníkmi v počiatočných fázach projektu vám
poskytnú cenné informácie o rozpočtových nákladoch a realizovateľnosti vášho
zámeru, čo môže viesť k významným úsporám času a finančných prostriedkov
v ďalších fázach projektu. Rovnako vám vieme vypracovať alternatívne riešenie
vašich existujúcich návrhov s cieľom vyťažiť čo najviac z vašich projektov.
Zjednodušená verzia jedinečného návrhového softvéru je momentálne
k dispozícii pre projektantov a realizátorov spolu so školeniami vedenými
kvalifikovanými inžiniermi s dlhoročnými skúsenosťami.
Čím skôr aplikujete Tensar do vášho projektu, tým viac Vám budeme
schopní byť nápomocní pre jeho úspešné dokončenie.

TENSARTECH ECOCRIB

TENSARTECH SLOPELOC

68˚

80˚ to 90˚
• Líce zo zváraných gabionov
• Priepustné a poddajné líce
• Minimalizuje potrebu
nákladnej výplne 		
gravitačných gabionových
konštrukcií
• Umožňuje využitie miestnych
zemín alebo recyklovaných
zemín do zásypu

70˚ to 90˚

76˚

• Nízke náklady a vysoká
účinnosť pre dočasné
konštrukcie

• Atraktívny vzhľad
podobný tradičným
krížovým konštrukciám

• Minimálne požiadavky
na dočasné debnenie

• Odolné a trvanlivé
krížové líce

• Možno využiť ako riešenie
na minimalizáciu zemných
tlakov na existujúcu 		
konštrukciu počas jej
rekonštrukcie

• Vysokopevnostné spojenie
pohľadových prvkov
a geomreže

68˚
• Atraktívny štrukturovaný
betónový vzhľad
• Pohľadové tvarovky nízkej
hmotnosti
• Umožňuje výstavbu
strmých svahov 		
bez vegetačného pokryvu bezúdržbový systém
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Oporný systém TensarTech TW - overená konštrukcia pre oporné
múry a mostné opory
Oporné systémy TensarTech ponúkajú celosvetovo overené
riešenia na výstavbu oporných múrov a mostných opôr
s úsporou nákladov až 50% v porovnaní s klasickými
železobetónovými konštrukciami.
Všetky oporné systémy sú založené na vystužení zemín
jednoosovými geomrežami Tensar umožňujúcimi rýchlu
a efektívnu výstavbu, čo skracuje dobu výstavby, nevyžaduje
si odborné zručnosti a veľakrát umožňuje využitie stávajúcich
zemín.
Veľká variabilita vzhľadu líca umožňuje projektantovi vytvoriť
také konštrukcie, ktoré vyhovujú estetickým a ekonomickým
požiadavkám projektu bez ohľadu na jeho umiestnenie alebo
aplikáciu.

Povrchová úprava vzhľadu ako je napríklad tento pieskovcový obklad
môže byť jednoducho zrealizovaná.

Ako Vám Tensar pomôže dodržať rozpočet stavby
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Náklady obmedzené na minimum s jedinečným
Lícové prvky a geomreže sa vyznačujú jednoduchou
systémom betónových tvaroviek umožňujúcich výstavbu inštaláciou a rovnako jednoduché, ale bezpečné,
bez použitia žeriavu a dodatočného debnenia.
je aj napojenie geomreže na lícový prvok.

Použitím overených metód a znalostí ušetríte až
50% nákladov v porovnaní s klasickými
železobetónovými konštrukciami.

Geomreže Tensar boli nezávisle posúdené a certifikované
pre použitie v oporných konštrukciách s návrhovou životnosťou
až 120 rokov.

Spoločnou vlastnosťou všetkých oporných systémov TensarTech je vysoká
účinnosť spojenia geomreže a lícového prvku.

Projektanti majú k dispozícii širokú škálu povrchových úprav, z ktorých
možno vybudovať zaujímavé a nápadité konštrukcie.

Využitie výhod betónových
tvaroviek TW

Široká škála pre želaný
výsledný efekt

Vysoká pevnosť spoja tvarovky a geomreže Tensar je
charakteristickou vlastnosťou systému umožňujúcou
výstavbu mimoriadne odolných, trvanlivých, stabilných
a bezúdržbových konštrukcií.

Vďaka kombinácii odborných vedomostí a praktických
skúseností získaných počas viac ako 30-tich rokov, majú
teraz architekti a projektanti vo svojej tvorivej činnosti
k dispozícii veľký výber lícových prvkov.

Prefabrikované betónové lícové tvarovky umožňujú
jednoduchú výstavbu atraktívnej a odolnej konštrukcie.
Vyrábajú sa z vysokokvalitného betónu vo veľkej škále
farieb, typov a povrchových úprav. Niektoré typy umožňujú
jednoduché uchytenie architektonicky pôsobivého
kamenného alebo tehlového obkladu.

Od najnáročnejších diaľničných a železničných projektov až
po jednoduché chodníky pre peších aj v tých najnáročnejších
podmienkach, ako sú prístavy, plavebné komory, vodné
kanály, oporné systémy TensarTech sú tým správnym
riešením.

Systémy pre náročné projekty

Geomreže Tensar

Charakteristický priečny rez vystuženou mostnou oporou Tensar® s lícom
z betónových tvaroviek TW.

Oporné systémy TensarTech boli certifikované nezávislou inštitúciou
British Board of Agrément pre použitie pri výstavbe mostných opôr
pri výstavbe diaľníc.
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Oporné systémy
TensarTech - správna
voľba pre Váš projekt

Bez ohľadu na povahu vášho projektu,
všestrannosť a variabilita oporných
systémov TensarTech prináša riešenie, ktoré
vyhovie požiadavkám vášho projektu
a individuálnemu vkusu.
Oporný systém TensarTech GreenSlope pri olympijskom štadióne v Londýne 2012.
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TensarTech ARES

TensarTech Marine

Oporné múry zo stredne veľkých prefabrikátov alebo prefabrikátov
na plnú výšku ponúkajú atraktívne riešenie. Po osadení
prefabrikátu do požadovanej polohy sa výstužný pás geomreže
Tensar spojí vysokopevnostným spojom so zabetónovaným
zavádzacím pásom geomreže. Neprekonateľná integrita spojenia
geomreže a panelu zabezpečuje stabilitu konštrukcie a lícovanie
prefabrikátov. Prefabrikáty na plnú výšku nemajú vodorovné škáry
a ponúkajú zvislé líce. Použitím rôznych foriem je možné dosiahnúť
pestrú povrchovú úpravu prefabrikátov.

Tieto masívne prefabrikované betónové bloky sú vhodné
do extrémne namáhaných múrov, ktoré sú v kontakte
s morom alebo vodným tokom. Tvar prefabrikátov
nevyžaduje v priebehu výstavby dodatočné debnenie.
Výstužné pásy geomreže Tensar sú v celej dĺžke priamo
zabetónované do prefabrikátu alebo sa spájajú
so zabetónovaným zavádzacím pásom geomreže.
Tým sa zabezpečí stabilita prefabrikátu aj v tých
najnáročnejších podmienkach.

Rôzne typy panelov a povrchových úprav je možné vyrábať vo výrobnom závode,
alebo ako staveniskový prefabrikát.

Oporný systém TensarTech Marine nachádza široké uplatnenie v
agresívnych podmienkach morského pobrežia, ako sú prístavy a v
blízkosti vodných tokov.

Vystužené oporné systémy
TensarTech umožňujú vytvoriť
vzhľad gabionovej konštrukcie
za zlomok ceny v porovnaní
s klasickými gravitačnými múrmi.

TensarTech RockWall
Pokiaľ klient požaduje na líci tradičné oceľové gabiony zo zváraných
sietí s kamennou výplňou prečo nevyužiť oporný systém TensarTech
RockWall? V porovnaní s masívnym gravitačným gabionovým
múrom vystužená konštrukcia šetrí peniaze, skracuje dobu
výstavby a do zásypu možno použiť lacnejšiu miestnu zeminu.
Priame spojenie geomreže Tensar s gabionom je pevnejšie
a účinnejšie ako len položenie výstužnej geomreže medzi gabiony.

TensarTech TR2
Staré alebo existujúce
na zníženie
líce konštrukcie
vodorovného tlaku Stlačiteľný zásyp
Pokiaľ hrozí porušenie
existujúceho oporného múru,
alebo by nebol schopný preniesť
požadované dodatočné
zaťaženie, možno stavbou
konštrukcie zo systému
TensarTech TR2 za rubom múru
znížiť vodorovný tlak a získať
tak cenovo prijateľné riešenie
zložitej situácie.

Líce oporného
systému TR2

Typický priečny rez
systémom TensarTech TR2.

TensarTech TR2
pre dočasné
konštrukcie
V prípade dočasných konštrukcií,
napr. zariadenia staveniska,
výstavba dočasných ciest alebo
keď vzhľad konštrukcie nie
je dôležitý, možno použiť oporný
systém TensarTech TR2.
Systém predstavuje ekonomicky
efektívne riešenie s jednoduchou
a rýchlou výstavbou.

Oporné systémy TensarTech sa často využívajú na výstavbu lacných dočasných mostných opôr.
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Výstavba s dôverou k opornému systému
TensarTech GreenSlope
Použitím oporného systému TensarTech GreenSlope
s vegetačným pokryvom na líci možno dosiahnuť
výrazných úspor až 75% oproti tradičným metódam
výstavby.
Aj s ohľadom na neustále narastajúce ceny stavebných
pozemkov a obmedzení v oblasti životného prostredia,
Tensar ponúka širokú škálu riešení pre výstavbu
vystužených strmých svahov so sklonom do 70°,
čo vám dáva voľnosť pri návrhu a realizácii vašich
zámerov.

Zemina na líci konštrukcie je zachytávaná pomocou trvanlivých
oceľových sietí, ktoré sú s blokom zeminy vystuženej geomrežami
spojené pomocou vysoko účinného spojovacieho prvku Bodkin.
Počas inštalácie sú lícové prvky prekryté protieróznou georohožou,
ktorej typ závisí od druhu budúcej vegetácie (popínavé rastliny,
tráva atď.).
Oporný systém TensarTech GreenSlope ponúka veľké množstvo
výhod oproti tradičným betónovým konštrukciám a atraktívnejšie,
ekonomicky efektívnejšie riešenie ako sú gabiony pre výstavbu
vašej opornej konštrukcie.

Rozmanitosť ponúkaných oporných systémov môže
byť rozhodujúca pri schvaľovaní zámeru v počiatočných
fázach projektu, pričom možno počítať s veľkou
estetickou variabilitou pri výbere materiálov než
aké ponúkajú tradičné zemné konštrukcie.

•
•
•
•
•
		

Rýchla a ekonomická konštrukcia
Zväčšenie využiteľnej plochy nad svahom
Návrh s použitím geomreží certifikovaných BBA

jednoosové
geomreže Tensar

oceľové pohľadové prvky
v požadovanom sklone líca
vegetačný pokryv

Systém odolný voči nerovnomernému sadaniu
Optimalizuje využiteľnosť priestoru, ktorý je
k dispozícii

• Umožňuje využitie stávajúcich zásypových zemín
		

bodkin

vysokopevnostný
spoj mreže
a pohľadového prvku

získaných priamo na stavbe

• Vysoká odolnosť voči účinkom zemetrasenia
• Nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje
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a zlacňuje sanačné úpravy podložia
Charakteristický priečny rez systémom TensarTech GreenSlope s odstupňovaným
lícom umožňujúcim umiestnenie zavlažovacieho systému pre rast vegetácie.

Použitím opornej konštrukcie
s vegetačným pokryvom možno
dosiahnuť úsporu až 75% oproti
tradičným konštrukciám.

Oporný systém TensarTech
GreenSlope ponúka praktické
riešenia aj pre náročné projekty.

Dlhodobé riešenia
a podpora pre
náročné projekty

Výstavba s použitím štandardných mechanizmov a materiálov minimalizuje náklady a potrebnú
dobu výstavby.

Oporný systém TensarTech GreenSlope
ponúka projektantom alternatívne
riešenie k tradičným konštrukciám, ako
sú betónové alebo gabionové líce.
Cenová dostupnosť a univerzálnosť
systému TensarTech GreenSlope,
spoločne s komplexným technickým
poradenstvom, zaisťuje dokončenie
Vášho projektu bez kompromisov ako
z hľadiska stability systému, tak aj jeho
vzhľadu.

Ihneď po ukončení výstavby, oporný systém TensarTech GreenSlope je pripravený pre aplikáciu
hydroosevu.

Výberom vhodného druhu vegetačného pokryvu pre danú lokalitu dochádza k rýchlemu
zazelenaniu svahu.

Konštrukcie tohto typu sa štandardne
navrhujú na životnosť 60 rokov. Napriek
tomu pri použití oporného systému
TensarTech GreenSlope získavajú
projektanti garancie, že použité výstužné
geomreže Tensar, zaisťujúce vnútornú
stabilitu, boli nezávisle testované
a certifikované pre použitie
v konštrukciách so životnosťou 120 rokov
aj v tých najnáročnejších podmienkach.
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Oporný systém TensarTech NaturalGreen sa veľmi rýchlo začlení do okolitého prostredia projektu.

Oporný systém TensarTech
NaturalGreen uľahčuje
výstavbu svahov

sekundárna výstuž

primárna výstuž

uchytenie vegetácie
a trvalá protierózna
ochrana

Oporný systém TensarTech NaturalGreen má
preukázanú účinnosť pri výstavbe svahov do 45°.
Dlhodobá stabilita systému je dosiahnutá použitím
horizontálnych vrstiev geomreží umiestnených v bloku
vystuženej zeminy.
Povrchová protierózna georohož zaisťuje vegetácii
a koreňovému systému optimálnu podporu a udržuje
vlhkosť nutnú pre správny rast zelene na povrchu
svahu.

protierózna georohož

Prítomnosť protieróznej georohože napomáha uchyteniu vegetácie a chráni svah pred
eróziou.

Tensar je schopný zaistiť poradenstvo pri výstavbe
a výbere vegetácie v priebehu plánovania a samotnej
výstavby, čo dáva Vášmu projektu optimálnu životnosť
a cenovú efektívnosť.
Ďalšími výhodami systému sú kratšia doba výstavby,
atraktívny vzhľad a všetky prínosy z ekologického
hľadiska a dlhodobej udržateľnosti použitím
miestnych alebo recyklovaných materiálov tam,
kde je ich použitie vhodné.

• Využívanie konvenčných techník stavby násypov
• Zelené líce umožňuje rýchlejšiu výstavbu
• Ťažké mechanizmy môžu pracovať až po líce
		 konštrukcie
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• Jednoduchá a presná záverečná úprava líca
Systém umožňuje skrátiť čas výstavby a dobu potrebných výluk v doprave.

Vyhnite sa chybám pri sanácii
násypových telies a zárezov
Tradičné metódy sanácie zosuvov spočívajúce v odťažení a odvoze
vyťaženého materiálu sú časovo náročné a ekologicky neprijateľné.
Nahradením zosunutého materiálu dovezením nového kvalitného
materiálu vznikajú vysoké emisie a poplatky za odvoz a uloženie
materiálu na skládku, čím predražujú a predlžujú výstavbu
konštrukcie. Alternatívna metóda sanácie zosuvov TensarTech
SlipRepair spočíva v odťažení a znovu použití pôvodnej zeminy
vystuženej geomrežami Tensar. To je obvykle oveľa rýchlejšie,
lacnejšie a ekologicky prijateľnejšie riešenie. Stavebné práce sa
obmedzia takmer výlučne na plochu staveniska s minimálnymi
nárokmi na dopravu mimo staveniska.

• Zníženie objemu dovezených zemín na stavenisko
• Zníženie objemu odvezených zemín zo staveniska
• Nižšie náklady na dopravu materiálov a minimalizácia 		
		 znečistenia
• Minimalizácia dopravného ruchu a dĺžky uzáver
• Nižšie náklady oproti tradičným metódam až o 75%
• Splnenie požiadaviek na konštrukciu
• Zníženie emisií

CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ OPORNÝM
SYSTÉMOM TENSARTECH SLIPREPAIR
1 Nevystužený, zosuvnou činnosťou
porušený svah
pôvodný profil
profil zosunutého
svahu

šmyková plocha

2 Fáza výstavby
odťažený zosunutý materiál
uložený na medziskládku

svahové
stupne
odťaženého
profilu

3 Sanácia zosuvu
nový profil svahu
jednoosové
HDPE
geomreže
Tensar

uložený a zhutnený
pôvodný materiál

drenážna vrstva

TensarTech EcoCrib™

TensarTech SlopeLoc™

Oporný systém TensarTech EcoCrib je určený na výstavbu
vystužených oporných múrov so sklonom svahu 4:1 alebo
84°. Tvarovky sú kompletne vyrábané z odpadov
recyklovaných polymérov, ktoré sú 100% recyklovateľné.
Jednoosové geomreže Tensar sú uchytené k pohľadovým
prvkom unikátnym vysoko pevnostným spojom cez
polymérový bodkin, ktorý zabezpečuje dokonalé spojenie
medzi pohľadovým prvkom a geomrežou.

Oporný systém TensarTech SlopeLoc je určený pre
výstavbu vystužených strmých svahov so sklonom 68°
s využitím atraktívneho vzhľadu rebrovaných
betónových tvaroviek v širokej škále farebných odtieňov.
Systém je využiteľný od jednoduchých nízkych svahov
v záhradnej architektúre až po vysoké svahy využívané
v priemysle, obchode, alebo pri výstavbe diaľničných
a železničných tratí.
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Oporný systém EcoCrib ponúka esteticky príjemný a trvanlivý obklad, ktorý
zapadá do okolitého prostredia.

Vysoká účinnosť spoja medzi pohľadovými tvarovkami oporného systému
TensarTech SlopeLoc a geomrežami Tensar.

Oporné systémy TensarTech – Kombinované konštrukcie
Vystužené oporné múry a strmé svahy TensarTech®
poskytujú cenovo prijateľné a atraktívne riešenia stávajúceho
problému. Kombinácia múrov so svahmi alebo terasová
úprava ešte zvyšuje estetický charakter projektu.
Terasové usporiadanie oporných systémov poskytuje priestor
pre rozsiahlejšiu výsadbu stromov a kríkov.
Kontrast medzi pevným a trvanlivým lícom oporných múrov
TensarTech a poddajným zeleným lícom vystužených svahov
TensarTech s vegetačným pokryvom umožňuje využiť
prednosti oboch konštrukcií. Odolné betónové líce múru
s nízkymi nákladmi na údržbu možno použiť v blízkosti
Jednoosové geomreže Tensar
bodkin

Múr v blízkosti komunikácie zabezpečuje trvanlivosť a zelený svah
dotvára estetický vzhľad konštrukcie.

Geomreže
Tensar
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Terasové usporiadanie umožňuje výsadbu stromov a kríkov.

komunikácie, kde sa predpokladá znečistenie posypovou
soľou, ale aj iné formy znečistenia. V hornej časti možno
použiť poddajné líce porastené vegetáciou, čo umožní
splynutie konštrukcie s mestským alebo prírodným
prostredím.
Ak sa ku všetkým technickým a ekonomickým výhodám
oporných systémov TensarTech pridá možnosť vytvárať
pôsobivé oblúky, atraktívnosť konštrukcie ešte vzrastie.
Môžete kombinovať dispozíciu a charakter lícových prvkov
s istotou, že pri výstavbe vašej konštrukcie sa môžete
spoľahnúť na výkonnosť oporných systémov TensarTech.

Podporné služby Tensar
Využite naše skúsenosti, spoľahlivosť
a neprekonateľnú produktovú podporu
LÍDER V SYSTÉMOCH HODNOTOVÉHO
INŽINIERSTVA
Ponúkame služby tímu skúsených stavebných inžinierov,
ktorí vám pomôžu spracovať koncepčné riešenie s využitím
produktov a systémov Tensar pre váš projekt (t.j. aplikačné
odporúčanie), alebo vám zabezpečíme kompletné spracovanie
dokumentácie pre váš projekt. Taktiež poskytujeme
poradenstvo a úvodné zaškolenie priamo na stavbe, za účelom
efektívnej inštalácie našich produktov a systémov na vašom
projekte.
Naše inovatívne produkty sú spojené a podporované
celosvetovými skúsenosťami získanými na tisíckach
realizovaných projektov v širokej škále klimatických
podmienok a geologických prostredí. To znamená, že sme
schopní vám poskytnúť jedinečný pohľad odborníkov z celého
sveta, ako použiť naše produkty a systémy v ucelených
konštrukčných riešeniach na vašom projekte za najlepšiu cenu.
Našim poslaním je poskytovať technickú pomoc na najvyššej
úrovni v oblasti podpory použitia našich produktov
a systémov, rovnako ako v oblasti technických školení,
seminárov a školení priamo na stavbe s cieľom ponúknuť
vám ekonomické a technicky dokonalé riešenie pre váš projekt.
Tím našich skúsených odborníkov, rovnako ako odborníci
lokálnych distribútorov vám ponúkajú partnerstvo, ktoré
v spolupráci s vami zabezpečí úspech vášho projektu.

TENSARSOIL™ DESIGN SOFTWARE
Použitím softvéru na vypracovanie návrhu, ktorý ponúka
Tensar, môže projektant získať významnú časovú úsporu,
nakoľko nie je viazaný na externú pomoc. Projektový
a technický tím Tensaru je vám k dispozícii v priebehu
vypracovania návrhu, aby vám poskytol podporu a ponúkol
kontrolu finálneho návrhu.

TENSAR PRISPÔSOBÍ SVOJE SLUŽBY VAŠIM
POŽIADAVKAM PRI PROJEKTOVANÍ VÁŠHO PROJEKTU
DODÁVKA MATERIÁLOV

TECHNICKÁ PODPORA

Vaše projekty môžeme podporiť aj tým, že vám dodáme
dokumentáciu k jednotlivým systémom, inštalačné pokyny
spolu s certifikátmi od nezávislých certifikačných organizácií
a technickými špecifikáciami, ktoré vám pomôžu vo fáze
prípravy projektovej dokumentácie alebo samotnej realizácii.
Všetky tieto dokumenty sú doplnené o rozsiahlu databázu
prípadových štúdií a podrobných technických listov.

ŠKOLENIA
• Komplexné technické semináre
• Individuálne školenia alebo semináre zostavené podľa
		

vašich požiadaviek

Projektový a podporný servis
PROJEKTOVÁ PODPORA
• Aplikačná podpora pri vypracovaní koncepčného riešenia
• Projektová podpora pri aplikácii produktov a systémov
		

na vašom projekte

• Aplikačné odporúčania vrátane nášho koncepčného 		
		

riešenia pre vaše zapracovanie do projektu

• Podrobný rozpočet nákladov, ktorý vám umožní 		
		

porovnanie nákladov na vašom projekte alebo ponuke

• Kontrola vášho návrhu zahŕňajúceho naše produkty
		

a systémy

• Komplexný návrh a realizačná dokumentácia pre použitie
		

produktov a systémov Tensar na vašom projekte

REALIZAČNÁ PODPORA
• Poradenstvo v oblasti inštalácie a aplikačných možností
		

Tensaru na vašom projekte

• Počiatočné školenie pri začiatku inštalácie našich 		
		 produktov
• Poradenstvo za účelom zodpovedania praktických otázok
		 týkajúcich sa inštalácie produktov Tensar v priebehu 		
		 výstavby

APLIKAČNÉ ODPORÚČANIE & DODÁVKA
MATERIÁLOV

Koncepčné riešenie, kalkulácia a poradenstvo za
účelom podpory vášho rozhodnutia použiť výrobky a
systémy Tensar na vašom projekte

NÁVRH & DODÁVKA MATERIÁLOV

Komplexné statické posúdenie a vypracovanie realizačnej dokumentácie s použitím produktov a systémov Tensar na vašom projekte

Rozsah podporných služieb Tensar zahŕňa poradenstvo
pri spracovaní koncepčného riešenia, komplexné statické
posúdenie, vypracovanie realizačnej dokumentácie,
inštalačnú podporu, ako aj organizáciu produktových školení
a školení zameraných na výpočtové softvéry.
Zapojením nášho tímu už v počiatočných fázach realizácie
vášho projektu, vám vieme ušetriť čas aj peniaze tým, že
vypracujeme nielen koncepčné riešenie a zhodnotíme
realizovateľnosť návrhu s použitím produktov a systémov
Tensar, ale aj stanovíme orientačné rozpočtové náklady.
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V prípade záujmu o ďalšiu literatúru o výrobkoch Tensar
a ich použití, kontaktujte prosím miestneho distribútora spoločnosť CHÉMIA - SERVIS, a.s., alebo
Tensar® International.
Na požiadanie sú k dispozícii technické špecifikácie
jednotlivých výrobkov, ako aj technologické návody
na použitie a iné materiály.
Kompletná ponuka literatúry Tensar:

Distribútor pre Slovenskú republiku:

• Geosyntetické výrobky Tensar v stavebníctve
Príručka o produktoch, systémoch a technickej podpore
CHS-GEO Servis, a.s.
Vysoká 19
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 634 540 90
e-mail: obchod@chsgeo.sk
www.chsgeo.sk

•S
 tabilizácia podložia
Mechanicky stabilizované podkladové vrstvy vozoviek
a dopravných plÔch
• Spectra® Optimalizácia konštrukčných vrstiev vozoviek
Zlepšenie parametrov konštrukcie vozovky použitím 		
mechanicky stabilizovaných vrstiev Tensar MSL
• A sfaltové vozovky
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
a dopravných plôch
• Oporné systém y TensarTech®
Mostné opory, oporné múry a strmé svahy
• Železnice
Vystužovanie podvalového podložia
• TensarTech® Plateau™ - Zakladanie na pilótach Výstavba na málo únosnom podloží bez sadnutia hornej
konštrukcie
• V ystužovanie základovej škáry násypov
Využitie vysoko-pevnostnej geotextílie Basetex

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court
Shadsworth Business Park
Blackburn BB1 2QX
United Kingdom
Tel: +44 (0)1254 262431
Fax: +44 (0)1254 266867
e-mail: info@tensar.co.uk
tensar-international.com

Copyright ©Tensar International Limited 2021
Vytlačené v septembri 2016, vydanie 2., English version, Issue 12

• TensarTech® Stratum™
Geobunková štruktúra pre zakladanie
s rovnomerným sadaním
• Erózia
Protierózna ochrana svahov a skalných stien
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