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Jedinečná stavebnica z betónu pre všetkých 
Bez stavebného povolenia a bez základu!!! 

 
Vážení obchodní priatelia, stavebníci, podnikatelia, projektanti ! 
 
Spoločnosť OLIVEX spol. s r. o. so sídlom v Dunajskej Strede v rámci svojich obchodných aktivít prichádza na 
slovenský trh s jedinečným stavebnicovým systémom RIEDER- BLOC. 

 
 

 

 

 

 

 

         
                                                                                            

 

PRVKY a ROZMERY: 
 
Systém  RIEDER-BLOC  je vyrábaný v unifikovanej rade 
modulov 600 mm x 600 mm a dĺžkach 600 mm, 1200mm, 
1800mm, a 2400mm. Systém je vyrábaný s hladkým 
povrchom s prírodným odtieňom betónu. Podľa 
požiadaviek zákazníka je možné povrch upraviť farebne i 
s dodanou matricou, s otryskaným povrchom alebo 
vložením absorčných dielov, ktoré pohlcujú hluk. 
 
 

Čo je to systém RIEDER- BLOC ? 
 
Systém je geniálne vytvorený z unifikovaných prvkov z prostého betónu s kónickými náliatkami na hornej 
ploche a z rovnakým vybraním na spodnej ploche. Je to systém porovnateľný so stavebnicou LEGO.   Systém 
RIEDER-BLOC funguje na základe gravitačnej sily – tiaže až do výšky 4 – 5 m pre skladovanie ľahších 
materiálov. Pre stavby na skladovanie, oddeľovanie plôch, svahov a budovanie skladových priestorov až do 
výšky 9 m a zabezpečenie ich stability je dodávaný doplnkový systém skladajúci sa zo svorných tyčí 
a kotviacich dosiek a prvkov. 
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Spoločnosť OLIVEX spol. s r. o. ako odborný zástupca spoločnosti RIEDER BETON spol. s r. o. poskytuje  komplexný 
informačný a predajný servis pre záujemcov pre tento jedinečný a prepracovaný systém RIEDER- BLOC.   
 
Vyslovujeme presvedčenie Vás naša ponuka zaujme a bude vhodným doplnením Vašich širokých podnikateľských 
aktivít a pokryje Vaše požiadavky na bezpečné uskladnenie materiálu, tovarov a strojov. 
 
Na Vaše požiadanie Vám zašleme obrazový katalóg a vykonáme u Vás osobnú obhliadku priestoru zabezpečíme 
statické a konštrukčné vyhotovenie diela.    
Akékoľvek dotazy ohľadne technických, možností, ekonomických a výkonových parametrov a financovania toho 
jedinečného systému Vám zodpovie: 
Dr. Pavel Gallo – tel: +421/ 903 497 594 
  
S priateľským pozdravom 
 
 
 
 
 

Ing.Tünde Kántorová 
konateľka spoločnosti OLIVEX spol. s r.o. 

 

Montáž: 
 
Celý systém RIEDER- BLOC je vytvorený s filozofiou veľmi 
jednoduchej, rýchlej a bezpečnej montáže. 
Všetky diely sa zdvíhajú cez lanové oká umiestnené 
v hornej časti  a prvky sa ukladajú s väzbou ako 
u tehlového muriva. Montáž uskutočňujú 2 pracovníci, 
ktorí kontrolujú vertikálny a horizontálny rozmer 
montovanej steny a prípadne montujú spínacie svorné 
tyče. K montáži je potrebný ľahký žeriav. Najťažší diel 
s rozmermi:  600x600x 2400 mm váži 2,0 tony. 
 

Založenie stavby a povrchová úprava: 
 
Systém RIEDER-BLOC nevyžaduje zvláštne základové 
práce.  Samozrejmosťou je, že každý budovaný objekt 
a jeho založenie je posúdené statikom.  Budované objekty 
majú charakter dočasných stavieb nie je potrebné 
stavebné povolenie. 
 


