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Schöck Bole® z europejskim dopuszczeniem 
 

Elementy zbrojeniowe Bole® firmy Schöck, uzyskały europejską aprobatę 

techniczną. Dokument został wydany przez Deutsches Institut für Bautechnik 

w Berlinie.    

 

Trzpienie Bole® są już od lat z powodzeniem wykorzystywane zarówno w budownic-

twie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Do tej pory ich stosowanie opierało się na 

aprobatach technicznych wydawanych w poszczególnych krajach europejskich. 

 

Elementy zbrojeniowe Bole® mają na obu końcach specjalnie ukształtowane głowi-

ce. Dzięki swojej konstrukcji przenoszą one siły ścinające w strefach przypodporo-

wych płyt stropowych. Stabilne, punktowe podparcie stropu płaskiego pozwala na 

dowolne rozmieszczenie ścian działowych, otwierając tym samym wiele możliwości 

projektowych. W przypadku budynków, w których strop podparty jest punktowo klu-

czową rolę odgrywa kwestia przebicia w strefie przysłupowej. Dzięki trzpieniom Bo-

le® można ją jednak ekonomicznie i skutecznie rozwiązać. Dodatkowo taki system 

zbrojenia pozwala na pełne wykorzystanie wysokości użytkowej kondygnacji – mówi 

Maciej Kowalczyk z Schöck Polska. 

 

 

 

 

 

http://www.schock.pl/
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Trzpienie Schöck Bole® dostępne są w czterech wersjach: 

 Bole Standard – montowane po 

ułożeniu zbrojenia dolnego, dzięki 

podpórce dystansowej pozwalają 

na zachowanie otuliny betonowej, 

zapewniają stabilne pozycjono-

wanie oraz zachowanie założeń 

geometrycznych 

 Bole F – montowane na 

listwach rozdzielczych w 

zakładzie prefabrykacji, 

otulina betonowa w roz-

miarach: 20 mm, 25 mm i 

30 mm, zapewnia łatwy transport i magazynowanie 

 Bole O – montowane na budowie po 

ułożeniu kompletnego zbrojenia  

głównego 

 Bole U – montowane przed wykona-

niem zbrojenia głównego, wyposażone  

w specjalne podpórki dystansowe, otulina betonowa w rozmiarach 20-35 mm 

 Bole K – do zbrojenia płyt fundamentowych 

  
 

Warszawa, 22.11.2013 r. 

 
 
 
 
 
Informacje dla mediów: 
 
Lucyna Lau, tel. 0 22 533 19 22, mail: lucyna.lau@schock.pl  
Katarzyna Kowalska, tel. 022 858 74 58 wew. 94, mail: k.kowalska@partnersi.com.pl 
 
Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o.: 
 
Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są 
rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego. 
 
Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby             
w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład 
produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmiesz-
czone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. 
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Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyj-
ne elementy i systemy budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój 
coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie  
z hasłem: „budować nowocześnie”.  
 
Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na  usługi  
i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów 
obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby 
„budować nowocześnie”. 
 
Flagowym produktem firmy Schöck jest łącznik termoizolacyjny Isokorb. Jego wyso-
ką jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza m.in. statuetka TopBuilder 2011 
dla jednego z najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na 
polskim rynku. 


