
Kontakt:
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b
010 09 Žilina
Tel.: +421 905 550 190
e-mail: leos.vajner@mbcc-group.com
info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.sk

Stavba:
Obchodné centrum  
BORY MALL, Lamačská 
brána,Bratislava

Investor stavby:
PENTA.

Projektant:  
HELIKA , a.s. , Praha

Výrobca betónu: 
ZAPA beton SK s.r.o

Realizačná firma:
VÁHOSTAV – SK, a.s.

Rok realizácie:
2013, 2014

Hlavný produkt:
MasterGlenium SKY 666, 
cca 110 ton

Popis projektu

Stavba sa nachádza na okraji Bratislavy pri 

vjazde smerom od Brna medzi Devínskou 

Novou Vsou a Lamačom, preto projekt nesie 

názov BORY MALL – Lamačská Brána. Stavba  

prebiehala v rokoch 2013 a 2014. Pozostáva 

z dvoch podzemných a troch nadzemných 

podlaží. Je založená na pilótach a základových 

doskách hr. 500 a 700 mm. Horná stavba 

pozostáva zo stĺpov, nosných šácht, stien a 

stropných dosiek atypicky členených tvarovo 

tak aj výškovo v rámci podlaží. Množstvo 

použitého betónu bolo cca 60 tis. m3, mimo 

konštrukcií pilót a podláh.

Zadanie

Na základové dosky bol použitý betón C 30/37 

XC4 XD2 XA2 s požiadavkou na 90 dňovú 

pevnost a modul pružnosti 33 GPa a pevnosť v 

prostom ťahu 2,9 MPa. Na spomalenie nábehu 

pevností bola použitá prímes – popolček 

Detmarovice. Zábery boli od 500 do 1000 m3. 

Na stĺpy, steny a šachty boli použité betóny: C 

25/30, C 30/37 a C 40/50. Tieto betóny nižších 

tried mali zvýšené nároky na pohľadovosť – 

dosiahnuté s použitím prímesi popolčeka. 

Konštrukcie boli vysoké cca 6 metrov, čo 

zvyšovalo nároky na realizáciu. Na stropné 

dosky boli použitý betón C 30/37 a jednotlivé 

zábery boli od 200 do 400 m3.
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Realizácia

Receptúry boli overené a zamiešané v laboratórnych podmienkach 

tak, aby splnili všetky požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti 

čerstvého a zatvrdnutého betónu.

Zmrašťovacie pásy museli spĺňať minimálne dotvarovanie 

betónu, receptúra triedy C 30/37 bola konzultovaná s prof. 

Ing. Rudolf Helom, CSc. (VUT) a po týchto konzultáciách bol 

použitý portlandský cement CEM I 42,5 R so zníženým vodným 

súčiniteľom a zvýšenou dávkou superplastifikačnej prísady do 

danej receptúry.

Betonáreň spoločnosti ZAPA bola s objemom jadra 2m3 a kontrola 

konzistencie prebiehala na betonárni, tak aj na stavbe nezávislým 

laboratóriom. Išlo o staveništnú prevádzku a tým pádom 

elimináciu dopravnej vzdialenosti.

Pri jednotlivých betonážach boli na ukladanie betónu použité 

betónpumpy a na zvislé konštrukcie bádie. Pre vysoký plošný 

rozsah stavby betonáže obhospodarovalo 6 výškových žeriavov a 

nepretržitá služba na betonárni.

Výhody pre zákazníka

 optimalizáciou receptúr bol dosiahnutý požadovaný modul 

pružnosti 33 GPa

 superplastifikačná prísada MasterGlenium SKY 666 umožnila 

dosiahnuť požadovanú spracovateľnosť a udržať ju počas doby 

ukladania betónu

 napriek masívnym rozmerom konštrukcie betóny nevykázali 

vyššie hodnoty zmraštenia ako bolo predpísané

Master Builders Solutions od MBCC Group

Značka Master Builders Solutions vyjadruje odbornosť 
poskytovania riešení v stavebníctve, v oblasti stavebnej chémie 
prispôsobených na mieru potrebám zákazníkov pri budovaní 
nových stavieb, ich údržbe, opravách a obnove.
Značka Master Builders Solutions je založená na poznatkoch 
a skúsenostiach získaných počas pôsobenia viac ako jedného 
storočia v stavebníctve. Jadrom značky Master Builders 
Solutions je kombinácia know-how a skúseností globálnej 
komunity stavebných expertov skupiny MBCC Group, ktorí sa s 
vami podieľajú na vašich stavebných výzvach v stavebníctve.

Viac informácií nájdete na: 
www.master-builders-solutions.sk
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