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Специјални мрежни засилувања SIDEFIT се наменети да ги задоволат сите потреби за засилување што 
постојат во техничките и градежните работи. Тие главно се нанесуваат за да формираат армирана 
мрежа за површински структури (плочи, ѕидови, итн.).
Покрај тоа, тие можат да ги покријат сите посебни потреби на попречно засилување за линеарни 
потпорни конструкции (stolbovi, греди и сл.), kои не се опфатени со стандардниот опсег на 
засилувања на мрежite. Mre`nite zasiluvawa SIDEFIT ја модернизираат постојната зајакнувачка 
практика, комбинирајќи гарантиран индустриски квалитет и значајни заштеди на време и изградба.
Во зависност од распоредот на главното засилување, во една или две насоки, засилувањата SIDEFIT 
се поделени во две категории:
     Во SIDEFIT 1D мрежни tabli главната арматура е распоредена во еден правец, а во друга насока 

се заваруваат мал дијаметар (Ø6) со жичани шипки SAE 1010. Тие го држат засилувањеto на 
посакуваното растојание.

    Во SIDEFIT 2D мрежни tabli главната арматура е заварена во двете насоки на решетката (Ø8-Ø25 
во една насока и Ø8-Ø16 во другата).

Можно е да се создадат комплексни форми и куки, во зависност од тежината на tablata.
Изборот на положбата и бројот на решетки од структурата што треба да се зајакнат се врши строго 
придржувајќи се кон потребите на дизајнот.

Specijalna Mre`a

●  Za{teda na tro{oci 
poradi lesno mestewe. 
Pokraj toa, vo slu~aj 
na mre`i, se izbegnuva 
preklopuvawe, bidej}i vo 
sekoja nasoka ima edno 
nezavisno zasiluvawe.

●  Lesno se instalira, poradi 
malata te`ina na m2 i 
preciznoto postavuvawe 
na baranite dimenzii. 

●  Mo`at da se koristat 
za razli~ni vidovi 
na potporni strukturi 
(linearni, povr{inski)
i vidovi na zajaknuvawe 
(mre`i, potporni vrski, 
itn.)

●  [irok spektar na 
dimenzii, do 12.0m vo 
dol`ina i 3.6m vo {irina

PREDNOSTI

Od  Do

Dijametar na liniski {ipki (mm)  Ø8 Ø25

Dijametar na napre~ni {ipki (mm) Ø6 Ø16

Dol`ina na mre`a (m)  1.0 12.0

[irina na mre`a (m)   1.0 3.6

Rastojanie me|u sprotivni {ipki – 3.2

Prostor me|u liniski {ipki (mm) od 75mm nagore so stabilno ili promenlivo rastojanie me|u vrskite

Prostor me|u napre~ni {ipki  (mm) od 75mm nagore so stabilno ili promenlivo rastojanie me|u vrskite

Dol`ina na rab (mm)  Spored nara~ka

Proizvodna paleta

SIDEFIT specijalnata mre`a za armirawe na beton se izdvojuva spored {irokiot 
spektar na mo`nosti {to gi nudi i so fleksibilnosta vo odnos na glavnite parametri:           

dijametar i rastojanie na armiraweto, dimenzii na mre`ata itn. Izrabotkata od SD {ipki
klasa B500B obezbeduva to~nost vo geometrijata i ovozmo`uva lesno formirawe.

Rastojanie na nadvore{ni 
{ipki maksimum 3.0m

Dijametar na 
{ipki Ø6 

Rastojanie na {ipki od 
75mm i nagore

Dimenzii na rabni 
{ipki po dogovor

Dijametar na {ipki Ø8 - Ø25

* Poradi ograni~uvawata za bezbednost vo soobra}ajot, se prepora~uva 
{irinata ili dol`inata da bidat pomali od 2.40m ili 2.60m

[irini 1.0 - 3.6m*
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Dol`
ina 1.0-12.0m

Rastojanie na nadvore{ni {ipki
 maksimum 3.0m

* Poradi ograni~uvawata za bezbednost vo soobra}ajot, se prepora~uva 
{irinata ili dol`inata da bidat pomali od 2.40m ili 2.60m

[irini 1.0 - 3.6m*

Dimenzii na rabni 
{ipki po dogovor

Dol`
ina 1.0-12.0m

Dijametar 
na {ipki 
Ø6  - Ø16

Rastojanie na {ipki od 
75mm i nagore
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Dijametar na {ipki Ø8 - Ø25

~elik za armirawe na beton ~elik za armirawe na beton




