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A Lábatlanban gyártott betontermékek olyan természetes anyagokból 
készülnek, mint a Duna meder kotrásából származó kavics, a Gerecse hegységben 
a triász korban leülepedett mészkőből előállított cement és a Dunából származó 
víz.

A Lábatlani Vasbetonipari Zrt., amely 1942-től gyárt beton termékeket, az 
országban elsőként, 1994-ben megkezdte a pörgetett betonoszlopok gyártását, 
amely a forradalmi technológiának köszönhetően lényegesen tartósabb, 
esztétikusabb termék előállítását teszi lehetővé. Az 1994-ben felállított 
oszlopaink mind a mai napig állják az időjárás viszontagságait. 
A termékek tervezésekor és gyártásakor az MSZ EN 13369 és az MSZ EN 40-3-1-
2000 szabványok kerülnek alkalmazásra.

A betonoszlopok előnye a nagy tömörségi fok, esztétikus, zárt betonfelület 
és az ebből következő kisebb korrózióérzékenység, magasabb élettartam, 
alacsony karbantartási igény.

Pörgetéses technológiával azonos betonkeverékből akár 30%-al magasabb 
szilárdságú beton készíthető, mint a hagyományos tömörítési eljárásokkal. Az 
igen sima sablonfelület és a centrifugális erő hatására a betonoszlop felülete zárt 
lesz, ami esztétikai értékét, és tartósságát is növeli. A tömör betonszerkezet a 
betonacélok illetve feszítő huzalok védelmét növeli, ezzel szintén a tartószerkezet 
élettartama, tartóssága növekszik.

A rugalmas gyártástechnológia és a nagy méretválaszték  3-30 m-ig teszi 
lehetővé a betonoszlopok széleskörű alkalmazását.
A pörgetéses technológiával gyártott betonoszlopaink felhasználhatók 
közvilágítási célra, energia oszlopként, felsővezetéki tartó oszlopként, reklámtartó 
oszlopként, sportpályák világítására, (fényvetők, reflektorok helyezhetők rá), 
építészeti oszlopként, egyedi kivitelezésű  „márvány” oszlopként. 

A beton

A pörgetéses technológia
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BETONOSZLOP
beépítésével hangulatos  
utcaképek alakíthatók ki
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A fekete betonoszlopok az acél vagy az öntöttvas kandeláber eleganciáját 
sugallják, esztétikusan illeszkednek tégla, fa, terméskő és egyéb természetes 
felületekhez is. Kiválóan alkalmazható parkokban, ligetekben, sétányoknál.  
A betonoszlopok nem igényelnek rendszeres karbantartást vagy felületke-
zelést. Harmonikusan illeszkednek mind a történelmi belvárosok hangulatához, 
mind a modern építészeti stílusokhoz is, valamint jól kiegészítik a modern hom-
lokzati színeket.

A gyártás során mód van arra is, hogy a betonba kevert színező anyagok 
segítségével különböző színű oszlopokat állítsunk elő, így nem csak fekete, 
hanem barna, piros, zöld, sárga, kék, egyéb egyedi színű betonoszlopok 
előállítására is lehetőség van. Lehetőség van továbbá az oszlop lábába 
beleönteni a város címerét is, amely mivel beton lenyomat, nem lekaparható, 
nem letörhető és onnan nem eltávolítható.

Rendelhető különleges megjelenésű kivitelben: anyagában színezve, felületén 
festve, nemes adalékkal gyártva, stokkolt vagy csiszolt kivitelben, felületén 
mintázva, vagy homokfúvással is.

Ezek a betonoszlopok, mind tartósságukban, időtállóságukban, vandál 
biztosságukban felülmúlják az acél oszlopokat. 

Színes díszoszlopok 
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BETONOSZLOP
esztétikusan illeszkedik 

a természetes felületekhez
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BETONOSZLOP
a modern építészeti megoldásokat  

és újszerű homlokzati színeket  
is jól kiegészíti
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BETONOSZLOP
hamóniában a természettel
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BETONOSZLOP
íves fém lámpakar ráhelyezésével  

az öntöttvas kandeláber  
eleganciáját sugallja
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EXKLUZÍV BETONOSZLOP
Exkluzív megjelenéssel, LED világítással formabontó terek 

kiegészítője lehet. A képen látható betonoszlop mészkő zúzalékból 
fehér cement hozzáadásával készült LED-es oszlop. Az oszlop 

felületét homokfúvással tettük egyedivé. Az oszlopban kiképzett 
vályúba LED sort helyeztünk el és a betonbútor kompozíció 
megvilágítását az oszlop 15 fokos megdöntésével értük el. 
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CÍMERES BETONOSZLOP

Lehetőség van bármely város, kerület, 
városrész címerét, cégek logoját és egyéb 
lenyomatokat elhelyezni az oszlopokban. 
Az oszlopon szemmagasságban elhelyezett, 
betonba beleöntött címer rendkívül cizellált, 
művészi felületű, látványos, maradandó és 
nehezen megrongálható. Ezzel az oszlop 
egyedivé tehető.

Egyedi oszlopok városcímerrel/logóval
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Szerkezeti kialakítása azonos az RK oszlopokéval, de eltérő fejszerkezetű. 
Fénypontmagassága 3 métertől 18 méterig szabadon választható.

Az oszlop végében hatszögcső szerelvény helyezkedik el, melyre acél vagy 
vasbeton lámpakar illeszthető. A vasbeton lámpakarok speciálisan ehhez az 
oszloptípushoz készülnek.

RS és RSL oszlopokhoz ajánlottak a formatervezett 0,5-2,0 m hosszú, 1-4 ágú, a 
hagyományos mellett L, V, T és Y alakú vasbeton lámpakarok.

Lámpakaros oszlopok 

Egyedi lámpakarok

Asszimetrikus lámpakarok

Felhasználási terület: Oszlop egyik oldalán széles úttest-  
másik felén járda vagy kerékpárút.
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BETONOSZLOP
nagy fénypont magasságának  

és a dupla lámpakarnak köszönhetően  
nagy területek, pl áruházi parkolók  

bevilágítására is alkalmas
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BETONOSZLOP
natúr színben is 

a természetességével tűnik ki
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Építészeti betonoszlopok nagy szilárdságú szerkezetépítési elemekként épít-
hetők be, akár ipari csarnokokban, bevásárló központokban, élményfürdőkben 
vagy akár kültéri pergola tartóként is.

Különleges felületképzéssel, stokkolva vagy homokfúvottan, akár a belső 
terekben, exkluzív díszítő elemként is funkcionálhat, amely a betonoktól 
egy szokatlan tulajdonság, bár napjainkban egyre elterjedtebb a látszó 
betonfelületek beltéri alkalmazása.

Természetesen ezek a betonoszlopok is gyárthatók anyagában színezett 
betonból, ami további széles skáláját nyitja meg ezen betonoszlopok 
felhasználhatóságának.

BETONOSZLOP
különleges betonösszetételének,  

valamint a homokfúvott felületnek  
köszönhetően természetes mészkő  

hatást is ellehet érni a betonnal

Építészeti oszlopok
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BETONOSZLOP
csarnokszerkezetek, 

 bevásárlóközpontok gyors,  
precíz megépítését teszi lehetővé



18

Egyedi tervezésű oszlopok, 
amelyek gyárthatók 8-30 m-ig, 
akár több tagból összeállítva is.

Ezen oszlopoknál is mód van 
ugyanúgy színesek gyártására 
is mint a világítási oszlopok ese-
tében.

Az oszlopoknál egyedi szerel-
vényezés alakítható ki a reklám-
táblák felfogatására.

Funkciójuk szerint  
az oszlopok lehetnek:

• reklámtáblatartók
• antennatartók
• fényvetőtartók

Tartó oszlopok
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BETONOSZLOP
szabadtéri színpadok,  

sportpályák megvilágítására  
tökéletes megoldás
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Az előfeszített távvezeték tartó avagy feszítő oszlopok szabadvezetéki háló-
zatok létesítésére alkalmasak. A centrifugálásos eljárásnak köszönhetően kiala-
kuló körgyűrű keresztmetszet egyrészt iránytól függetlenül azonos nagyságú 
terhek felvételére teszi alkalmassá az oszlopot, másrészt a kábelek és a kábel-
szerű vezetékek (távvezérlés, kábelkifejlődés) mechanikai védelmét is biztosítja. 
A hálózat szerelvényeinek (oszlopkapcsoló, primer oldali biztosító, transzfor-
mátor, kábel-kifejlődési szerelvények) hordozására szolgáló kiegészítő elemek 
készülhetnek nagyszilárdságú betonból, melyek a nedvesség beszivárgása 
ellen egy védőbevonattal vannak ellátva. Így hosszú élettartamú távvezetéki 
tartószerkezeti rendszer alakítható ki.

Az oszlopok betervezését elősegíti a VÁT-H20 típustervnek a pörgetett oszlo-
pokra vonatkozó ERŐTERV által készített kiegészítései. Az oszlopok folyamatos 
szellőzése a terepszint/alapozási szint felett elhelyezett és ráccsal védett „be-
légző nyílással” megoldott.

Speciális igények esetén a megrendelő által meghatározott egyedi szerelvénye-
zésű oszlopok legyártására is lehetséges 8,5 és 18 méteres hossz között.

A termékek tervezésekor és gyártásakor az MSZ EN 13369 és MSZ EN 12843 
szabványok kerülnek alkalmazásra.

EK üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány: 1415-CPD-24-(C-17/2006)

Acél tartószerkezettel 0,4 kV-os, 20 kV-os és közös hálózatokhoz, beton 
keresztkarral 20 kV-os hálózatokhoz 

Energia oszlopok

Beton kereszttartók



21

BETONOSZLOP
több irányból, akár asszimetrikusan 

is terhelhető, horganyzott acél  
szerelvényekkel is ellátható
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A felsővezetéki tartóoszlopokat a vasút, vagy egyéb kötött pályás szakaszok vil-
lamosítása során építik be, különböző magasságokban és eltérő csúcshúzással.

Típus Hossz
(m)

Csúcshúzás 
(kN)

Fejátmérő 
(mm)

Lábátmérő 
(mm)  Tömeg (kg)

BM 11/4 11 4 190 355 1420

BM 11/6 11 6 220 385 1630

BM 11/10 11 10 280 445 2070

BM 12/4 12 4 190 370 1600

BM 12/6 12 6 220 400 1840

BM 12/10 12 10 280 460 2300

BM 14/8 14 8 250 460 2480

BM 14/13 14 13 280 490 2910

BM 14/25 14 25 370 580 3990

Felsővezetéki oszlopok
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BETONOSZLOP
az időjárás viszontagságaival 
 szemben rendkívül ellenálló
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Referencia képek helyszínei

Fóti lakópark
Lábatlani Vasbetonipari Zrt. bemutató tere

Tesco Nyergesújfalu
Sánchegyi lakópark Nyergesújfalu

Balatonfüred, Arácsi út
Mc Donald’s Székesfehérvár

Gerendai kert Lábatlan
KIKA áruház M5

Szombathelyi vasútvillamostási szakasz
Garmisch-Partenkirchen-Griessen 

vonalszakasz (Németország)
Szombathelyi Történelmi Témapark

www.railone.hu
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