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PŘEHLED PRODUKTŮ

1 Fasádní velkoplošné obklady
. kompaktní fasádní desky
. cementotřískové desky
. sádrovláknité desky
. třívrstvé masivní desky

2 Fasádní dřevěné obklady
. Thermowood - tepelně upravené dřevo
. smrkové, modřínové obklady
. cedrové obklady
. obklady z exotických dřevin

3 Venkovní terasy
. Thermowood - tepelně upravené dřevo
. terasy z tuzemských dřevin
. terasy z exotických dřevin
. WPC terasy

4 Střešní, stropní a stěnové konstrukce
. OSB / QSB desky, sádrovláknité desky
. BSH lepené hranoly
. KVH konstrukční hranoly
. DUO / TRIO lepené hranoly
. I nosníky a stavební řezivo
. BBS-CLT vícevrstvé masivní panely

5 Tepelné dřevovláknité izolace
. izolace pro provětrávané fasády
. izolace pro kontaktní, omítkové fasády
. podlahové, stěnové a stropní izolace

6 Podlahové konstrukce
. OSB / QSB desky
. DTD desky
. smrkové obklady
. stavební řezivo
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Stavební řezivo

Rozdělení řeziva
Druh řeziva

Tloušťka d popř. výška h

Šířka b

Lať

d ≤ 40 mm

b < 80 mm

Prknoa)

d ≤ 40b) mm

b ≥ 80 mm

Fošna

d > 40 mm

b > 3d

Hranol

b ≤ h ≤ 3b

b > 40

a)

a)

b)

Prkna a fošny namáhané na ohyb převážně v poloze na
stojato se třídí jako hranoly a příslušně se označují.
Tato mezní hodnota neplatí pro prkna-lepené lamelové dřevo

Stavební řezivo Smrk
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Artiklové číslo

Název zboží

Tloušťka v mm

Šířka v mm

Délka v m

MJ

53000/

Stav. řezivo boční netříděné

24

60 - 160+

3-6

m3

53006/

Stav. řezivo boční tříděné

24

80, 100,
120, 140, 160

3-6

m3

53300/

Stav. řezivo prizmované fošny

40, 50, 60

80, 100, 120,
140, 160, 180,
200, 220

3-6

m3

53500/

Stav. řezivo hraněné hranoly (-ky)

60

80

3-6

m3

53500/

Stav. řezivo hraněné hranoly (-ky)

80

80, 100, 120, 160

3-6

m3

53500/

Stav. řezivo hraněné hranoly (-ky)

100

100, 120, 140,
160, 180, 200

3-6

m3

53500/

Stav. řezivo hraněné hranoly

120

120, 140, 160

3-6

m3

53500/

Stav. řezivo hraněné hranoly

140

140, 160, 200

3-6

m3

53500/

Stav. řezivo hraněné hranoly

160

160, 180

3-6

m3

53401/

Latě impregnované

30

50

3-5

m3

53401/

Latě impregnované

35, 40

50, 60

3-4

m3

53401/

Latě impregnované

35, 40

50, 60

5

m3

Stavební řezivo

Dřevina

Kvalitativní třídění stavebního řeziva se provádí podle normy ČSN 73 2824-1 a ta stanovuje vizuální třídy řeziva S7,
S10 a S13.
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Smrk, Jedle, Borovice,
Modřín, Douglaska

Vizuální třída

Pevnostní třída

S7

C16

S10

C24

S13

C30

Kritéria třídění pro hranoly a pro prkna a fošny namáhané na ohyb
převážně v poloze na stojato (K) při vizuálním třídění
Vizuální třída

Znaky třídění

S 7, S 7K

S 10, S 10K

S 13, S 13K

1. Suky

do 3/5

do 2/5

do 1/5

2. Odklon vláken

do 16 %

do 12 %

do 7 %

3. Dřeň

dovoluje se

dovoluje se

nedovoluje se a)

4. Šířka letokruhů
. všeobecně
. u douglasky

do 6 mm
do 8 mm

do 6 mm
do 8 mm

do 4 mm
do 6 mm

5. Trhliny
. výsušné b)
. způsobené bleskem
odlupčivé

do 3/5
nedovolují se

do 1/2
nedovolují se

6. Obliny

do 1/3

do 1/3

do 1/4

7. Zakřivení b)
. podélné
. šroubové

do 12 mm
2 mm / 25 mm šířky

do 8 mm
1 mm / 25 mm šířky

do 8 mm
1 mm / 25 mm šířky

dovoluje se
do 3/5

dovoluje se
do 2/5

dovoluje se
do 1/5

nedovoluje se

nedovoluje se

nedovoluje se

do 2/5

do 1/5

8. Zbarvení, hniloba
. zamodrání
. pruhovitost
(hnědé a červené pruhy)
. hnědá hniloba
bílá hniloba
9. Tlakové dřevo

do 3/5

10. Poškození hmyzem
napadajícím čerstvé dřevo

dovolují se otvory do průměru 2 mm

11. Další znaky

uváží se přiměřené na základě ostatních znaků třídění

do 2/5
nedovolují se

a) Dovoluje se u hranolů šířky > 120 mm.
b) Tyto znaky třídění se neuvažují u dřevěných prvků tříděných v nevysušeném stavu.

Kritéria třídění pro latě při vizuálním třídění
Vizuální třída

Znaky třídění

S 10

S 13

1. Suky a)
. všeobecně
. u borovice
2. Odklon vláken

do 1/2
do 2/5
do 12 %

do 1/3
do 1/5
do 7 %

3. Dřeň

dovoluje se b)

nedovoluje se

4. Šířka letokruhů
. všeobecně
. u douglasky

do 6 mm
do 8 mm

do 6 mm
do 8 mm

5. Trhliny
. výsušné c)
. způsobené bleskem
odlupčivé

dovolují se
nedovolují se

dovolují se
nedovolují se

6. Obliny

do 1/3

do 1/4

7. Zakřivení c)
. podélné
. šroubové

do 12 mm
1 mm / 25 mm šířky

do 8 mm
1 mm / 25 mm šířky

dovoluje se
do 3/5

dovoluje se
do 2/5

nedovoluje se

nedovoluje se

9. Tlakové dřevo

do 3/5

do 2/5

10. Poškození hmyzem
napadajícím čerstvé dřevo

dovolují se otvory do průměru 2 mm

11. Další znaky

uváží se přiměřeně na základě ostatních znaků třídění

8. Zbarvení, hniloba
. zamodrání
. pruhovitost
(hnědé a červené pruhy)
. hnědá hniloba
bílá hniloba

a) Hranové suky a suky na úzké straně, které probíhají z jedné úzké strany na druhou, se nedovolují.
b) Dovoluje se u smrku. c) Tyto znaky třídění se neuvažují u dřevěných prvků tříděných v nevysušeném stavu.
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Masivní konstrukční
hranoly KVH

Technické a fyzikální stavební předpisy a zvýšené nároky na kvalitu bydlení kladou stále větší nároky na materiály.

KVH a DUO / TRIO je čím dál více používáno u architektů a stavebních inženýrů, díky svým přednostem jako je vlhkost, škála
rozměrů a délek. KVH je stavební řezivo z jehličnatého dřeva
(obvykle smrku) pro použití v moderních dřevostavbách. Kritéria kvality jsou podstatně vyšší než u klasického řeziva. Třídění
se provádí dle DIN 4074-1 a je externě sledováno vnitrostátními
a mezinárodními institucemi.

Moderní dřevostavby dnes volají po přesnosti a preciznosti, proto
musí být dodáváno přesně dimenzované a sušené dřevo

Balení (ks / paket)
Výška (mm)
60

Šířka (mm)

40
60
80
100
120
140

6

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

180
(Ks/balík)

126

91

77

63

56

49

42

35

35

28

28

28

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

65

55

45

40

35

30

25

25

20

20

20

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

44

36

32

28

24

20

20

16

16

16

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

27

24

21

18

15

15

12

12

12

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

24

21

18

15

15

12

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

Navíc jsou splňovány tyto další vlastnosti:
. Proměnná vlhkost je (15 % ± 3 %)
. Mimostředové řezivo
. Rozměrová stálost průměru
. povrchová úprava
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V závislosti na použití se vyrábí dvě kvality:
. KVH - pohledová
. KVH - nepohledová (konstrukční)
Díky použití klínového spoje (dle DIN 68140-1; EN 385) můžou být vyrobeny
hranoly do délky až 16 m.

Kritéria kvality KVH

Znak výběru

Požadavky na masivní konstrukční
hranoly KVH ve viditelné oblasti stavby (KVH-Si).

Požadavky na masivní konstrukční hranoly KVH v neviditelné oblasti stavby
(KVH-NSi).

Poznámka

Výběrová třída
dle DIN 4074-1

minimálně S10TS;
C24 dle DIN 1052

minimálně S10TS;
C24 dle DIN 1052

materiálové vlastnosti, které jsou
určující pro únosnost, jsou vypsány v normě EN 338 (S10/C24),
C24M obdržíte na vyžádání

Oblina

nepřípustné

DIN 4074 díl 1
výběrová třída S10

Suky (sukovitost)

A ≤ 2/5; sukovitost A se stanoví
podle DIN 4074, díl 1

A ≤ 2/5; sukovitost A se stanoví
podle DIN 4074, díl 1

Stav suků

volné suky a vypadavé suky jsou nepří-pustné; ojediněle naseknuté suky
nebo části suků maximálně do 20 mm
O jsou přípustné

DIN 4074 díl 1
výběrová třída S10

Šířka letokruhů

do 6 mm

do 6 mm

odpovídá výběrové třídě S10 dle
DIN 4074-1

Sklon vláken

≤ 12 %

≤ 12 %

odpovídá výběrové třídě S10 dle
DIN 4074-1

Trhliny

R ≤ 1/2, ne víc než 6 mm

R ≤ 1/2

určení praskavosti dle DIN 4074-1

Zabarvení

nepřípustné

přípustné (zamodralost)

u KVH-Nsi platí pouze požadavky,
které musí být splněny pro zařazení do výběrové třídy S10 podle DIN 4074, díl 1

Tlakové dřevo

přípustné do 2/5 průřezu
nebo povrchu

přípustné do 2/5 průřezu
nebo povrchu

odpovídá výběrové třídě S10 dle
DIN 4074-1

Napadení hmyzem

nepřípustné

přípustné jsou chodbičky ve dřevě do
průměru 2 mm, vyhlodané hmyzem
požírajícím čerstvé dřevo

u KVH-NSi platí pouze požadavky, které musí být splněny pro
zařazení do výběrové třídy S10
podle DIN 4074, díl 1

Napadení jmelím

nepřípustné

nepřípustné

odpovídá výběrové třídě S10 dle
DIN 4074-1

Zkroucení

H ≤ 1 mm na 25 mm
šířka hranolů / 2 m

H ≤ 1 mm na 25 mm
šířka hranolů / 2 m

pro srovnání: DIN 4074 díl 1,
S10 ≤ 8 mm / 2 m

Podélné prohnutí

při řezu mimo střed
≤ 4 mm / 2 mm
při řezu středem
≤ 8 mm / 2 m

při řezu středem
≤ 8 mm / 2 m

Vlhkost dřeva

15 % ± 3 %

15 % ± 3 %

dodatečné výběrové kritérium pro
masivní konstrukční dřevo (KVH)

Druh řezu

řez středem

řez středem

odchylné výběrové kritérium pro
KVH-Si

Zachování rozměru průřezů

± 1 mm

±1 mm

dodatečné výběrové kritérium pro
KVH

Zárost

nepřípustný

nepřípustný

DIN 4074 díl 1, výběrová třída S10

Smolníky

šířka ≤ 5 %

platí pouze požadavky, které je třeba
splnit pro zařazení do výběrové třídy
S10 podle DIN 4074, díl 1

dodatečné výběrové kritérium pro
KVH-Si

Zvláštní specifikace
Povrchová úprava

4-stranně hoblované a fasetované

4-stranně hoblované / zarovnané
a fasetované

dodatečně výběrové kritérium

Úprava zakončení

uříznuté pod pravým úhlem

uříznuté pod pravým úhlem

dodatečně výběrové kritérium

Balení

na zákl. poptávky jednotlivé vlysy Si
balené do fólie (žlutá); balík,
čtyřstranně opatřený fólií

balík, čtyřstranně
opatřený fólií

dodatečně výběrové kritérium

Označení

na úzké straně

průběžné označení na úzké straně

dodatečně výběrové kritérium

Zubovitý spoj

Masivní konstrukční dřevo pro neviditelné oblasti stavby (KVH-NSi) a pro viditelné oblasti (KVH-Si) smí
být do délky navzájem spojováno silovými spoji na základě povolení pro klížení B MPA BW a EN 385
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sTORA eNSO

Masivní konstrukční
hranoly DUO a TRIO

Balení (ks / paket)
Výška (mm)
80

Šířka (mm)

60
80

91
(Ks/balík)

140

158

200

220

77

63

56

160
49

178

180
42

198

35

35

238

240
28

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

65

55

45

40

35

30

25

25

20

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

100

44

36

32

28

24

20

20

16

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

115

140
155
160
180
195

21

18

15

12

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

27

21

18

15

15

12

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

24

21

18

15

12

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

14

10

8

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

14

10

8

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

12

10

10

8

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

(Ks/balík)

10

8

*(Ks/balík)

*(Ks/balík)

10

200

(Ks/balík)

240

8

120

(Ks/balík)

120

Trio

100

Duo

8

4

(Ks/balík)

(Ks/balík)

*Rozměry nejsou v současné době pokryté povolením Z. 9. 1-40, neboť průřezy lamel > 8x28 cm. Není určeno pro konstrukční
účely, z technického hlediska je však výroba možná. U omezeného počtu rozměrů je možná pohledová kvalita.

Masivní lepené konstrukční hranoly
DUO-TRIO

nebo třech vrstvách ve standardních délkách 13 m. Díky použití

Lepené hranoly se skládají ze dvou nebo tří středem rozříznutých
délkově nadstavovaných hranolů, navzájem sklížených ve dvou

i

klínového (ozubeného) spoje je možno vyrobit i délky do 16 m.
Duo a Trio je standardně 4-stranně hoblováno a fasetováno.

Kritéria kvality DUO A TRIO

Znak výběru

Požadavky na masivní konstrukční
hranoly Duo a Trio ve viditelné oblasti
stavby (Duo a Trio-Si).

Požadavky na masivní konstrukční
hranoly Duo a Trio v neviditelné oblasti stavby (Duo a Trio-NSi).

Technický předpis

Z 9.1-440

Z 9.1-440

Výběrová třída

S10TS

S10TS

Oblina

nepřípustné

DIN 4074 díl 1
výběrová třída S10TS

Suky (sukovotost)

A ≤ 2/5; sukovitost A se stanoví
podle DIN 4074, díl 1

A ≤ 2/5; sukovitost A se stanoví
podle DIN 4074, díl 1

Stav suků

volné suky a vypadavé suky jsou nepřípustné; ojediněle naseknuté suky nebo
části suků max. do 20 mm O jsou přípustné

DIN 4074 díl 1
výběrová třída S 10 TS

Šířka letokruhů

do 6 mm

do 6 mm

odpovídá výběrové třídě S10 TS
dle DIN 4074-1

Sklon vláken

≤ 12 %

≤ 12 %

odpovídá výběrové třídě S10 TS
dle DIN 4074-1

Trhliny

R ≤ 1/2, ne víc než 4 mm

R ≤ 1/2

Zabarvení

nepřípustné

přípustné (zamodralost)

Tlakové dřevo

přípustné do 2/5 průřezu
nebo povrchu

přípustné do 2/5 průřezu
nebo povrchu

odpovídá výběrové třídě S10TS
dle DIN 4074-1

Napadení hmyzem

nepřípustné

přípustné jsou chodbičky ve dřevě do
průměru 2 mm, vyhlodané hmyzem
požírajícím čerstvé dřevo

u trámů Duo a Trio platí pouze
požadavky, které musí být splněny
pro zařazení do výběrové třídy
S10TS podle DIN 4074, díl 1

Napadení jmelím

nepřípustné

nepřípustné

odpovídá výběrové třídě S10TS
dle DIN 4074-1

Zkroucení
Podélné prohnutí

≤ 4 mm / 2 mm

≤ 4 mm / 2 mm

pro srovnání: DIN 4074 díl 1,
S10 TS ≤ 8 mm / 2 m

Vlhkost dřeva

max. 15 %

max. 15 %

dodatečné výběrové kritérium pro trámy Duo a Trio

Druh řezu

řez středem

řez středem

odchylné výběrové kritérium pro
trámy Duo a trio-Si

Zachování rozměrů průřezu

DIN EN 336, třída tolerance rozměrů 2
≤ 10 cm = ± 1 mm, > 10 cm = ± 1,5 mm

DIN EN 336, třída tolerance rozměrů 2
≤ 10 cm = ± 1 mm, > 10 cm = ± 1,5 mm

dodatečné výběrové kritérium
pro trámy Duo a Trio-Si

Zárost

nepřípustný

nepřípustný

DIN 4074 díl 1, výběrová třída
S10TS

Smolníky

šířka b ≤ 5 %

Otevřené klížení

nepřípustné

nepřípustné

Povrchová úprava

4-stranně hoblované a fasetované

4-stranně hoblované a fasetované

dodatečné výběrové kritérium

Úprava zakončení

kolmo ořezané

kolmo ořezané

dodatečné výběrové kritérium

Balení

na objednávku jednotlivé vlysy Si balené
ve fólii (žlutá); balík čtyřstranně opatřený
zelenou fólií

balík čtyřstranně opatřený zelenou fólií

dodatečné výběrové kritérium

Označení

drážkou v lepené spáře

drážkou v lepené spáře

dodatečné výběrové kritérium

Zubovitý spoj lamel

Pro delší trámy Duo a Trio pro neviditelné oblasti staveb (Duo / Trio trámy NSi) a pro viditelnou oblast (Duo / Trio
trámy Si) se jednotlivé části hranolů spojují podélně silovým spojením zubovitými spoji do lamel podle povolení
ke klížení B dle MPA BW a EN 385.

Poznámka

materiálové vlastnosti, které jsou
určující pro únosnost, jsou vypsány v normě EN 338 (S10TS/C 24),
C 24 M obdržíte na vyžádání

platí pouze požadavky, které
je třeba splnit pro zařazení do
výběrové třídy S10TS podle DIN
4074, díl 1

určení praskavosti dle DIN 40741, u Si přísnější požadavek oproti výběrové třídě S10TS dle DIN
4074-1
u trámů Duo a Trio platí pouze
požadavky, které musí být splněny
pro zařazení do výběrové třídy
S10TS podle DIN 4074, díl 1

dodatečné výběrové kritérium
pro trámy Duo a Trio-Si

Zvláštní specifikace
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BSH lepené vrstvené hranoly

BSH je ideálním materiál, zejména díky své vysoké únosnosti
a rozměrové stálosti. BSH se používá hlavně u vysokých nároků na
vizuální, architektonické a konstrukční požadavky.
Lepenými vrstvenými hranoly se rozumí stavební díly pro
dřevěné konstrukce, které se vyrábí z technicky vysoušených
smrkových prken, přičemž chybná místa se sníženou pevností
a optické nedostatky, jako velké suky, velké smolníky a kůrové
zárůsty jsou vyřezávány. Vyloučením přirozených vad dřeva
a spojením ve více laminačních vrstvách vzniká high-tech produkt
- lepené vrstvené hranoly.

10

Vlastnosti
. dřeviny smrk, popř. modřín (na zakázku)
. vlhkost dřeva 10 % ± 2 %
. 4-stranně hoblované, sražené hrany
. lepení: modifikované melaminované pryskyřice
- voděodolná, světlá
. výběrová třída S10 podle EN normy ON DIN 4074
. lepené vrstvené hranoly mají vyšší odolnost
a pružnost než normální stavební dřevo
. vrstvené hranoly lepené z lamel do 40 mm
. třídy pevnosti: GL 24, GL 28, GL 32, GL 36

i

i

Kritéria kvality BSH

Znak výběru

Lamelový nosník GL 24 (BS11)
POHLEDOVÁ KVALITA

Lamelový nosník GL 24 (BS11)
PRŮMYSLOVÁ KVALITA

Druh dřeva

smrk (450 kg/m3)

Smrk (450 kg/m3)

Výroba

podle EN 14080 a EN 386

Podle EN 14080 a EN 386

Použitá surovina

S10 podle DIN 4074 T1 (0-III podle ÖHU)

S10 podle DIN 4074 T1
38 mm, 41 mm nebo 45 mm lamela (z III-IV podle ÖHU)

Zabarvení,
červené skvrny

nepřípustné, ojediněle krátké modré pruhy přípustné

přípustné

Smolníky

do 5 x 0 mm přípustné (žádná hnízda)
jinak je potřeba vyspravit

přípustné

Zárosty

žádné zárosty nejsou přípustné

přípustné maximálně 1/2 šířky prkna

Vyštípnutí,
vylomení

jednotlivá malá vylomení, vyštípnutí materiálu vedle suků
do velikosti 1 cm jsou přípustná

přípustné

Bodové suky (dřeva)

do velikosti 1 cm přípustné

přípustné

Pevné černé vypadavé suky

jednotlivé, do velikosti 1 až 2 cm jsou přípustné, jinak je
potřeba tyto vady vyspravit

suky přípustné do 1/2 tloušťky prken

Jádrovnice

přípustné pravá strana prkna, podmíněně výrobou,
otočená směrem ven

přípustné

Napadení hmyzem

nepřípustné

ojediněle malé napadení červotočem (lineatus)
do 2 mm přípustné

Obliny

zakrácené

pravá strana prkna, podmíněno výrobou,
otočená směrem ven, zakrácená

Nahnilá místa

zakrácené

zakrácená

Trhliny

jednotlivé vysušené trhliny jsou přípustné

vysušené trhliny ohraničené jsou přípustné

Dodatečná úprava

celkově čistě obrobeno - opracováno

velké kazy, vypadavé suky větší jak 2 cm vyspraveny

Vlhkost dřeva

10 ± 2 %

10 ± 2 %

Lepení

DIN 68141, EN 302/301 Typ 1, pro všechny třídy využití,
melamino-močovinová pryskyřice

DIN 68141, EN 302/301 Typ 1, pro všechny třídy využití,
melamino-močovinová pryskyřice

Povrch

hoblovaný ze čtyř stran, se zkosenou hranou

hoblovaný ze čtyř stran, se zkosenou hranou, ojedinělá
zdrsnělá místa jsou přípustná

Rozměrová tolerance

± 2 mm (podle EN 390) od 400 mm výšky ± 0,5 %

± 2 mm (podle EN 390) od 400 mm výšky ± 0,5 %

Pevnost

BS 11 podle DIN 1052/A1 a ON B 4100-2 (Typ1)
GL 24h podle EN 1194

BS 11 podle DIN 1052/A1 a ON B 4100-2 (Typ1)
GL 24h podle EN 1194

Skladování

baleno v PE-fólii jednotlivě nebo po svazcích. Skladovat
v suchu v hale nebo pod střechou v pravidelných odstupech podkládat podkladové špalíky

baleno v PE-fólii jednotlivě nebo po svazcích. Skladovat v
suchu v hale nebo pod střechou v pravidelných odstupech
podkládat podkladové špalíky

Výhody
. nejvyšší únosnost
. ekologický materiál
. vysoká tvarová stabilita
. kvalitní povrch materiálu
. možnost použití i s jinými stavebními materiály
(např. beton, ocel)
Rozměry
. šířky 80 - 240 mm ve 20 mm odstupech
. výšky 80 - 1.240 mm ve 40 mm odstupech
. délky 6.000 - 18.000 mm (s přesností na cm)
. tloušťky lamel do 40 mm

Použití
. střešní konstrukce
. nosníky pro vysoce zatížené a široce
přemosťující stavební elementy
. pohledové střešní hranoly
. konstrukce stěn
. stavby hal a mostů, bazénových konstrukcí
. zimní zahrady a pergoly
Kvality
. SI pohledová kvalita
. NSI průmyslová kvalita
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BSH lepené vrstvené hranoly
Speciální tvary

Třídy Pevnosti
lamelového dřeva

GL 24h GL 28h GL 32h GL 36h
(Bs 11h) (Bs 14h) (Bs 16h) (Bs 18h)

Pevnostní parametry v N/mm2
Ohyb f m,k

24

28

32

36

Tah paralelní f t,o,k1)

16,5

19,5

22,5

26

Tah paralelní f c,o,k

24

26,5

29

31

kolmo f c,90,k

2,7

3,0

3,3

3,6

2,7

3,2

3,8

4,3

- paralelní E 0, mean3)

11.600

12.600

13.700

14.700

- kolmo E 90, mean

390

420

460

490

Modul smyku Gmean3)4)

720

780

850

910

3805)

410

430

450

Smyk a kroucení f v,k2)
Tuhostní parametry N/mm

2

Model pružnosti

3)

Parametry hustoty v kg/m3
Hustota Pk

12

1)
odchylka od normy ON EN 1194:1999, parametr charakteristicé tahové pevnosti je brán kolmo k směru vláken dřeva f t,o,k pro všechny třídy pevnosti 0,5 N/mm2

jako parameter pro charakteristickou pevnost ve valivém
smyku lamelového dřeva se smí brát pro všechny třídy pevnosti f R,k = 0,5N / mm 2

2)

za charakteristické parametry tuhosti E 0,05
E 90,05 a G0,5 platí hodnoty
E 0,05 = 5/6 E 0, mean E 90,05= 5/6 E 90,mean
G05 = 5/6 G mean
3)

4)
namáhání ve valivém smyku náležící modul pružnosti ve
smyku se smí brát GR,mean = 0,15 G mean

pro lamelové dřevo z lamel S10 nebo MS10 podle normy ON
DIN 4074-1:1996 smí byt pk = 410kg/m3

5)

Speciální rozměry na zakázku
Tvary
nosníků

Rozpětí
(m)

Šířka
(cm)

Výška
(cm)

Vzdálenost
(m)

3-36

6-28

12-230
h= l/16 až l/20

1-8

3-36

6-28

12-230
h= l1/20

1-8

10-36

6-28

40-230
h= l/16 až l/20

4-8

10-36

10-28

h1= l/30
h2= max. 200 cm

4-8

10-36

10-28

h2= l/16
h1= l/35

4-8

3-33

>28

20-200

4-8

8-28

r ≥ 8m
d*= 40mm
r < 8m
d*= r/200

2-6

10-33

10-28

h1= l/24 až l/32
h2= l/16
r ≥ 8m
d*= 40mm
r < 8m
d*= r/200

4-8

20-33

8-28

h1= l/30
h2= l/16

4-8

Rovnoběžný nosník, 1 pole

Rovnoběžný nosník, více polí

Převýšený nosník

Pultový nosník

Sedlový nosník s přímým pásem

Boční lepené hranoly

Obloukové hranoly
5-33
Sedlový nosník s obloukovým pásem

Parabolický nosník
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BBS – vícevrstvé masivní panely

přes 130

prověřenýc
h
staveb
STĚNY, ST
ROPY
A STŘECH

Y

Vícevrstvé masivní panely
BBS je konstrukční velkoformátový panel vykazující nejlepší vlastnosti pro moderní dřevostavby.
99 % přírodní stavebně - technická úroveň
BBS je tvořena z 99,40% masivním dřevem a 0,60% lepidlem.
Podélné a příčné lepení redukuje pracování dřeva do zanedbatelné míry.
S elementy stavebních desek tvořených z kolmo na sebe lepených
vrstev masivního dřeva se dá lépe plánovat a stavět. Naplánovaný projekt je v praxi lehce přemístitelný a snadno prověřitelný.
Projektanti počítají s jednoduchým využitím velkých předností BBS:
. žádné vícevrstvené konstrukce
. žádná fólie = difuzně otevřený systém
. žádné komplikované detaily.
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Přednosti BBS
. dobrá tepelná a zvuková izolace
. požární bezpečnost
. vysoká statická únosnost
. rychlá a suchá stavba

i

Technické údaje
Skladba

vícevrstvé křížem lamelované dřevo, 3-, 5-, 7-vrstvé (7-vrstvé pouze 125)

Druhy dřeva

smrk, modřín, borovice, douglaska

Vlhkost dřeva

12 ± 2 %

Objemová hmotnost

Smrk ω (12 %) ~ 470 kg/m3, modřín ω (12 %) ~ 590 kg/m3

Difúze

difuzně otevřené, parozábranné, součinitel difuzního odporu μ ~ 70

Osvědčení

Evropské technické osvědčení ETA-06/0009, CE-označení, Německé
stavebně technicke osvědčení

Vlastnosti

BBS 125

BBS XL

24 m

22 m

1,25 m

3,50 m

Šířka

Standardně 1,25 m

Maximálně 3,5 m

Délka

do 24 m

do 22 m

Tloušťka

66 - 341 mm

57 - 210 mm

Zubovitý spoj

Celkový zubovitý spoj

Lamely jednotlivě lepený

Krycí vrstvy

Bočně slepený

Bez bočního slepení

Kvalita

Pohledová, nepohledová

Nepohledová

Opracování

CNC-opracování

CNC-Opracování

BBS 125 Předběžné dimenzování
Spojitý nosník

Prostý nosník

L

Rozpětí jednoho pole
g1,k+nk

4,0 m

4,5 m

5,0 m

5,5 m

L

> 0,8 * L

Rozpětí delšího pole
6,0 m

4,0 m

Přípustný konečný průhyb
l/250

4,5 m

5,0 m

5,5 m

6,0 m

Přípustný konečný průhyb
l/250

2,0

90

110-5s

130-5s

147

147

78

90

100-5s

110-5s

130-5s

3,0

110-5s

130-5s

147

147

163

90

100-5s

110-5s

130-5s

147

4,0

130-5s

147

147

163

181

90

110-5s

130-5s

147

147

5,0

130-5s

147

163

181

203

110-5s

130-5s

147

147

147

Dimenzování podle Eurokodu 5 a Evropského technického osvědčení (EN 1995-1-1:2004 a ETA6/0009:2006)
Požadavky:
. Třída vlhkosti 1 (vnitřní prostory k=0,6)
. Stálé zatížení g: stálé zatížení bez vlastní tíhy
. Užitné zatížení staveb n: Kategorie A a B (obytené a kancelářské stavby: ψ0=0,7 ψ1=0,5 ψ2=0,3, střednědobé zatížení, k=0,8)
Navrhování na účinky požáru dle EN 1995-1-2 a posudku IBS-08012901:2008-06 (charakteristický součinitel rychlosti odhořívání pro strop β=0,74 mm/min)
. Podíl užitného zatížení na celkovém zatížení 50%
Mezní průhyb pro mezní stav použitelnosti:
. Přípustný průhyb od dlouhodobého zatížení pro trvalé a dočasné návrhové situace l/250
Průřezové charakteristiky:
Výpočet BBS-průřezu gama metodou (poddajné spoje)
Pro spojité nosníky l=4/5*l
Tyto tabulky slouží pro předběžné dimenzovaní BBS a nenahrazují statický výpočet. Zatížení má být zadáváno jako spojité.

Nový On-line manuál pro navrhování
konstrukcí z vícevrstvých panelů.
Dřevěné systémy z BBS panelů splňují všechny mechanicko fyzikální požadavky normy systému pro nosné stěny, stropy a střechy.
Jsou testovány dle (ETA), nesou označení CE a proto musí být
uváděny na těchto výrobcích. Tyto výrobky jsou externě v pravidelných intervalech monitorovány.
Přes 130 typů prověřených skladeb, včetně všech relevantních dat
(hmotnost, požární ochrana, tepelné izolace, zvukové izolace, posuzování životního prostředí), naleznete v Online - manuálu BBS.
www.binderholz.com
http://www.binderholz-bausysteme.com/datenbank-handbuch-massivholzbau.html

A dřevěný venkovní obklad
(např. tl. 19 mm)
B dřevěný rošt
(např. KVH 40 x 60 mm)
C dřevovláknitá fasádní deska
(např. tl. 22 mm)
D dřevovláknitá fasádní deska
(např. tl. 140 mm)
E BBS vícevrstvý masivní panel
(např. tl. 90 mm)
F

sádrovláknitá nebo
sádrokartonová deska
(např. tl. 15 mm)
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ŽILINA
Kamenná 1
10 01 Žilina
T +421 41 707 02 33
F +421 41 707 02 11
E zilina@jafholz.sk
LIČARTOVCE
Ličartovce 300
82 03 Ličartovce
T +421 51 746 46 11
F +421 51 746 46 66
E licartovce@jafholz.sk
www.jafholz.sk
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Prvky Novatop

Strop a střecha
Inteligentní systém pro každý případ
Prvky Novatop jsou velkoformátové žebrové konstrukce zhotovené z vícevrstvých masivních smrkových desek. Konstrukce těchto
prvků je tvořena spodní nosnou vícevrstvou deskou, jejiž tloušťka
je závislá na požadované požární odolnosti. Na tuto desku jsou nalepena podelná a příčná žebra, jejichž výška se stanoví v zavislosti
na požadovanou nosnost. Celá konstrukce je pak uzavřena horní
vícervstvou deskou.
Prvky Novatop jsou v příčné i v podélné ose velmi stabilní. Díky
promyšlené žebrové konstrukci mají tyto prvky velmi malou
hmotnost (od 40 kg/m2). Dutiny mezi žebry mohou být použity
pro zabudovaní tepelné, zvukové nebo požární izolace. Zvukové
izolační vlastnosti jsou vylepšeny vápeným zásypem.

84 mm
2x (9p - 24q - 9p)

62 mm
9p - 44q - 9p

62

124 mm
2x (9p - 44q - 9p)

62

62
84
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Výhody
Velkoformátové (až do 12 x 2,45 m), rychlá a jednoduchá
montáž s vysokou přesností, nosnost, možnost doplnění tepelné, zvukové nebo požární izolace, atypické rozměry dle projektu,
možnost přípravy tras pro instalace.

Standardní formáty
Šířka

690, 1.030, 2.090, 2.450 mm

Výška

160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320 mm,
max. 400 mm

Délka

individuálně volitelná dle projektové
dokumentace, standardně 6 max. 12 m

Kvalita

pohledová / nepohledová

Standardní formáty

62

62
124

Tloušťka

62, 84 (42/42), 124 (62/62) mm

Formát

6000 x 2500, 6000 x 2100, 5000 x 2500,
5000 x 2100 mm. Jiné formáty na poptávku.

Povrch

broušený – K 50, 100

Konstrukční detaily
Stavební systém NOVATOP nabízí širokou datovou základnu doporučených konstrukčních řešení, která byla vyvinuta na základě
teoretických požadavků, zkušenosti a nároku z praxe. Nové jsou detaily pro pasivní domy. Konstrukční detaily jsou k dispozici
v programu CADWORK a ve formátu DWG, DXF a PDF.

Rastr pokládky
690
tupo)
Verlegeraster
690(na
(stumpf)

Rastr pokládky 1030 (na tupo)

HrubáBruttobreite
šířka 725
725

Hrubá Bruttobreite
šířka 1065
1065

Krycí páska Alpacol

Verlegeraster
2090 2090
(stumpf) (na tupo)
Rastr
pokládky

Stumpf, gefast

Na tupo bez vůle
se sraženou hranou.

offene Fuge

Hrubá
Bruttobreitešířka
2125 2125

S vůlí a sraženou
hranou.

RastrVerlegeraster
pokládky2450
2450
(stumpf)(na tupo)

Bilder und Zeichnungen © Novatop

Hrubá
šířka
Bruttobreite
24852485

Oblasti použití
. rodinné a bytové domy
. vícepodlážní budovy
. průmyslová výstavba a výrobní haly
. kancelařské budovy
. zemědělské stavby
. provizorní, rozebíratelné konstrukce
. sanace, modulární stavby
. nástavby a přestavby, dostavby

Vaše osobní výhody s prvky NOVATOP
. zvýšení požární odolnosti na 60 min
. tepelná izolace s kamenné vlny nebo dřevovláknitých desek
. zvýšení zvukové izolace vapenným zásypem
. CNC- opracovaní dle projektu
. variabilita uložení
. dimenze pro vyšší zatížení ve veřejných budovách
. příprava tras pro rozvody vody a elektřiny
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© Agrop AG

3-vrstvé masivní desky

Mechanicko fyzikální vlastnosti
ρ [kg/m³]

431

µ min - max

77,4 - 481,3
740 - 880 (19,9)

© Agrop AG

fK [Hz]
(d [mm])

580 - 1010 (29,9)
470 - 850 (39,8)

Velkoplošné 3-vrstvé masivní desky se skládají ze tří vrstev
z dřevěných slepených lamel. Povrchová vrstva je tvořena lamely, které jsou proti lamelám středové vrstvy otočeny o 90°. Povrchové i středové lamely jsou zpevněny bočním lepením. Díky
křížovému slepení vrstev mají tyto desky minimální schopnost
roztažnosti a jsou tvarově stálé.
Výhody
. charakter přírodního masivního dřeva
. přírodní zdravotně nezávadný materiál
. tvarová stálost
. vysoká pevnost v ohybu
. široké možnosti povrchové úpravy
. opracování ploch a hran, frézování
. jednoduchá manipulace a snadná montáž
(díky velkým formátům je úspora času při montáži)
. dobré izolační vlastnosti (zvukové i tepelné)
. dobrá požární odolnost
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Požadavek

Třída použití dle
normy EN 1995-1-1

SWP1 S bzw. SD

Suché
prostředí

1

SWP2 S bzw. SD

Vlhké
prostředí

1a2

SWP3 S bzw. SD

Venkovní
prostředí

1, 2 a 3

Typ desky

Požárně technické vlastnosti
≥400 kg/m³, ≥12 mm
reakce na
oheň

třída D-S2, d0

Artiklové číslo

Název zboží

02338/0

Biodeska
smrk
3-vrstvá

Tloušťka v mm

Rozměr lamel v mm

Ks v balíku

Kvalita
B/B

16

2.500 x 2.100
5.000 x 2.100

30

B/C
B/D
C/C
B/B

02338/1

Biodeska
smrk
3-vrstvá

19

2.500 x 2.100
2.750 x 2.100
5.000 x 2.100

25

B/C
B/D
C/C
B/B

02338/3

Biodeska
smrk
3-vrstvá

27

2.500 x 2.100
2.750 x 2.100
5.000 x 2.100

18

B/C
B/D
C/C
B/B

02338/5

Biodeska
smrk
3-vrstvá

42

2.500 x 2.100
5.000 x 2.100

12

B/C
B/D
C/C

Sortiment 3-vrstvých desek, dřevina smrk
Standardní

Tloušťky

14 mm

(4 - 6 - 4)

16 mm

(5 - 6 - 5)

19 mm

(6 - 7 - 6)

21 mm

(6 - 9 - 6)

27 mm

(6 - 15 - 6)

32 mm

(9 - 9 - 9)

42 mm

(9 - 14 - 9)

50 mm

(9 - 32 - 9)

60 mm

(9 - 42 - 9)

Délky: 2.500, 2.750, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000
Šířky: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500

Sortiment 5-vrstvých desek, dřevina smrk
Standardní

Tloušťky

36 mm

(9 - 6 - 6 - 6 - 9)

45 mm

(9 - 9 - 9 - 9 - 9)

60 mm

(9 - 9 - 24 - 9 - 9)

Délky: 5.000, 6.000
Šířky: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500
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OSB desky
Oriented Strand Board

OSB desky
Jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek v třech na sebe navzájem kolmých
vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva
k dosáhnutí nejlepších stavebně fyzikálních parametrů desek.
Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny
a pod.) Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout
přirozené struktuře, barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší
tak nové možnosti interiérového designu.

Požadavek

Třída použití dle
normy EN 1995-1-1

OSB/2

suché prostředí

1

OSB/3

vlhké prostředí

1a2

OSB/4

zvlášť zatížitelné
nosné desky pro
použití ve vlhkém
prostředí

1a2

Typ desky

20

Požárně technické vlastnosti
≥600 kg/m³, ≥9 mm
Reakce na oheň

třída D-S2, d0

Mechanicko fyzikální vlastnosti
ρ [kg/m³]

650

λ [W/mK]

0,13

µ

200-300

OSB 3
Název zboží

Tloušťka v mm

Formát v mm

OSB 3 nebroušené

8

2.500 x 1.250

OSB 3 nebroušené

10

2.500 x 1.250

OSB 3 nebroušené

12

2.500 x 1.250

OSB 3 nebroušené

15

2.500 x 1.250

OSB 3 nebroušené

18

2.500 x 1.250

OSB 3 nebroušené

22

2.500 x 1.250

OSB 3 nebroušené

25

2.500 x 1.250

Název zboží

Tloušťka v mm

Formát v mm

OSB 3 4P+D nebroušené

12

2.500 x 625 / 675

OSB 3 4P+D nebroušené

15

2.500 x 625 / 675

OSB 3 4P+D nebroušené

18

2.500 x 625 / 675

OSB 3 4P+D nebroušené

22

2.500 x 625 / 675

OSB 3 4P+D nebroušené

25

2.500 x 625 / 675

Název zboží

Tloušťka v mm

Formát v mm

OSB 3 4P+D broušené

12

2.500 x 625

OSB 3 4P+D broušené

15

2.500 x 625

OSB 3 4P+D broušené

18

2.500 x 625

OSB 3 4P+D broušené

22

2.500 x 625

Název zboží

Tloušťka v mm

Formát v mm

OSB 4 nebroušené

12

2.500 x 1.250

OSB 4 nebroušené

15

2.500 x 1.250

OSB 4 nebroušené

18

2.500 x 1.250

OSB 4 nebroušené

22

2.500 x 1.250

Název zboží

Tloušťka v mm

Formát v mm

OSB 4 4P+D nebroušené

15

2.500 x 1.250

OSB 4 4P+D nebroušené

18

2.500 x 1.250

OSB 4 4P+D nebroušené

22

2.500 x 1.250

OSB 4 4P+D nebroušené

25

2.500 x 1.250

OSB 4
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OSB desky
Oriented Strand Board

Použití desek OSB
. plošný konstrukční materiál dřevostaveb
. nosné prvky stropních a strešních
konstrukčních staveb
. vystužující konstrukce vnejších
a vnitřních stěn
. nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah
. finální pohledové obložení stěn a stropů
. materiál na sendvičové panely stěn a stropů
. materiál pro výrobu stropních I-nosníků
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. plošný materiál pro tesářské práce
. materiál pro stracené bednění, dočasné oplocení
stavenišť a krytí otvorů v budovách
. v nábytkářství (např. jako kostry pro čalouněný
nábytek, nábytkové prvky, výplně dveří)
. na výstavištích (konstrukce stánků pódií,
výroba billboardů a pod.)
. při výrobě palet, obalových materiálů
. při výrobě kontejnerů, obytných buňek
. jako materiál širokého uplatnění ve skladech

Vlastnosti OSB desek podle EN 300
Základní technické požadavky na desky OSB typu OSB/2, OSB/3, OSB/4:

Vlastnosti

Zkušební postup

Požadavky

tloušťka

EN 324-1

± 0,8 mm

délka a šířka

EN 324-1

± 3 mm

přímosti boků

EN 324-2

1,5 mm/m

pravoúhlost

EN 324-2

2,0 mm/m

Rovnovážná vlhkost

EN 322

2 % - 12%

Tolerance hustoty

EN 323

± 15 %

Obsah formaldehydu (perfo. metoda)

EN 120

třída E1 max. 8 mg/100 g

Toleranční rozměr

Tolerance

Technické požadavky na desky OSB typu OSB/2, OSB/3:

Vlastnosti
Pevnost v ohybu

Modul pružnosti v ohybu

Rozlupčivosť

Tloušťky (mm)
>6 - 10

>10 - 18

>18 - 25

>25 - 32

hlavní osa

EN 310

22 MPa

20 MPa

18 MPa

16 MPa

vedlejší osa

EN 310

11 MPa

10 MPa

9 MPa

8 MPa

hlavní osa

EN 310

3.500 MPa

vedlejší osa

EN 310

1.400 MPa

po varném testu

EN 1087-1

0,15 MPa

0,13 MPa

0,12 MPa

0,06 MPa

po zkoušce cyklováním

EN 321

0,18 MPa

0,15 MPa

0,13 MPa

0,10 MPa

EN 321

9 MPa

8 MPa

7 MPa

6 MPa

Pevnost v ohybu po zkoušce cyklovaním - hlavní osa (jen OSB/3)

Bobtnání

Zkušební postup

OSB/2

EN 317

20 %

OSB/3

EN 322

15 %

Technické požadavky na desky OSB typu OSB/4:

Vlastnosti
Pevnost v ohybu

Zkušební postup

Tloušťky (mm)
>6 - 10

>10 - 18

>18 - 25

>25 - 32

hlavní osa

EN 310

30 MPa

28 MPa

26 MPa

24 MPa

vedlejší osa

EN 310

16 MPa

15 MPa

14 MPa

13 MPa

hlavní osa

EN 310

4.800 MPa

vedlejší osa

EN 310

1.900 MPa

po varném testu

EN 1087-1

0,15 MPa

0,13 MPa

0,12 MPa

0,06 MPa

po zkoušce cyklováním

EN 321

0,21 MPa

0,17 MPa

0,15 MPa

0,10 MPa

Pevnost v ohybu po zkoušce cyklovaním - hlavní osa

EN 321

15 MPa

14 MPa

13 MPa

6 MPa

Bobtnání

EN 317

Modul pružnosti v ohybu

Rozlupčivosť

po 24 h

12 %

Vlastnosti desek OSB
Desky OSB splňují požadavky normy EN 300 pro OSB/3. Zároveň disponují
sníženymi hodnotami na emise formaldehydu:

Vlastnosti
Obsah formaldehydu (komorová metoda)

Zkušební metoda

Požadavky

EN 717-1

< 0,03 ppm

Uvedené tabulkové hodnoty pro OSB nejsou hodnotami charakteristickými pro
použití při navrhování dřevěných konstrukcí (např. podle EN 1995 - 1 - 1).
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QSB desky

QSB konstrukční deska (P5) E1
QSB (Quality Strand Board) je kvalitní jednovrstvá třísková deska, vyrobená ze speciálně tříděných třísek, které zabezpečují
kompaktnost a vysokou hustotu desky v jejím celém přířezu. Při
výrobě jsou použité vlhkovzdorné MUF (melamin-močovinoformaldehydové) lepidla.
QSB KONSTRUKČNÍ DESKA
Odpovídá požadavku normy EN 312, typ P5 pro nosné desky do
vlhkého prostředí.
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Použití desek QSB
. výroba obalů, palet a kontejnerů s vysokými technickými
nároky na nosnost a nárazuvzdornost
. opláštění stěnových a stropních panelů
. dočasné oplocení stavenišť,
dočasné zakrytí otvorů v budovách
. podkladové desky při podlahových systémech
. skladové hospodářství
. nábytkářský průmysl
(např. kostry pro čaluníky, dveře a okna)

DFP (vlhku odolná dřevovláknitá difúzní deska)
nosné strešní a stěnové bednění
OSB / QSB
prvky stropních
a strešních konstrukcí

.
.
.

.
. .

.

OSB / QSB
sendvičové panely
stěn a stropů
OSB / QSB
nosné konstrukce
volných stěn
OSB / QSB
kombinované
stěnové konstrukce
OSB / QSB
podkladové desky
pro podlahové systémy

.

Sortiment QSB (P5) E1
Provedení
rovná hrana

Formát
(mm)
2.514 x 1.250

palety / kamión

Tloušťka (mm)
12

15

18

22

25

59

47

39

32

28

16

16

16

17

18

Tloušťka (mm)

Provedení

Formát
(mm)

12

15

18

22

25

P+D
nebroušená

2.500 x 625

59

47

39

32

28

33

32

33

35

36

palety / kamión

Na objednávku (min. množství 1LKW cca 35m3)

Všeobecné požadavky
na třískové desky normy EN 312

Technické požadavky
na třískové desky podle normy EN 312

Zkušební
postup

Požadavky

tloušťka
- nebroušené desky

EN 324-1

- 0,3 mm,
+1,7 mm

Pevnost v ohybu v obou
směrech

délka a šířka

EN 324-1

± 5 mm

přesnost hran

EN 324-2

1,5 mm / m

pravoúhlost

EN 324-2

2,0 mm / m

Vlhkost

EN 322

5 % - 13%

Tolerance hustoty vzhledem k
hustotě vnitřní desky

EN 323

± 10 %

EN 120

třída E1 max. 8
mg / 100 g

Vlastnosti
Tolerance
rozměrů

Tolerance

Obsah formaldehydu
(perforátor. metoda)

Vlastnosti

Zkušební
postup

Tloušťky (mm)
>8 - 13

>13 - 20

EN 310

18 MPa

18 MPa

Modul pružnosti v ohybu v
obou směrech

EN 310

2550 MPa

18 MPa

Rozlupčivosť

Bobtnání

EN 319

0,45 MPa

18 MPa

po varné
zkoušce

EN 1087-1

0,15 MPa

18 MPa

po cyklování

EN 321

0,25 MPa

18 MPa

po 24 h

EN 317

11 %

10 %

po cyklování

EN 321

12 %

12 %
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Stavební materiály a suchá výstavba

© Steico

© Steico

Dřevovláknité izolační materiály

Dřevovláknité desky nebo vláknodřevité desky jsou deskové
izolační materiály vyrobené z dřevěných vláken. Používají se
především k izolaci obvodových plášťů budov. Pusobí proti prostupu tepla jak v zimě tak v létě. Částečně se používají také v suché
výstavbě vnitřních částí budov (stěny, podlahy). Dřevovláknité
izolační desky jsou zpravidla tvořeny z 85% dřevěnými vlákny,
které se získávají z pilin a štěpek především z jehličnatých dřevin.
Jehličnaté dřeviny jsou upřednostňovány z toho důvodu, že vykazují vyšší kvalitu vlákna.
Mokrý postup
Při mokrém postupu se suroviny nejdříve rozemelou, následně
se promíchájí v kaši, kterou až z 98% tvoří voda. Tato kaše se
po meziuskladnění v kádích vytvaruje na formovacím stroji
v takzvaný vláknitý koláč. Poté, co se mechanicky vytlačí voda,
se vláknité přiříznou a nechají se při teplotě mezi 160°C a 220°C
sušit v sušících kanálech. Přídavek pojiva není nutný, protože ve
dřevě obsažený lignin zahřátím zkapalní a drevěné částice při
ochlazení spojí. Při vyjímečných případech (zvýšená pevnost, vodoodpudivé vlastnosti) se do kaše případně přidávají pryskyřičné
nebo asfaltové látky. Nasledně se desky nařežou, navrství a zabalí,
u tlustších desek se slepí ve vrstvách. Při dobrých výrobních podmínkách pak putuje prach resp. zbytky z desek opět do koloběhu
výroby.
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Suchý postup
Při suchém postupu se vlákna přímo po odkrytí znovu usuší
a poté se smíchají se zhruba 4% PUR-pryskyřice. Pro výrobu
ohebných izolačních desek se i dřevěným vláknum přidávají ještě
syntetická textilní vlákna nebo kukuřičný škrób. Nakonec se nasypou do požadované tloušťky, slisují se a vytvrdí prostřednictvím
směsi páry a vzduchu, než se nařežou, navrství a zabalí.

Technické vlastnosti
Součinitel tepelné vodivosti dřevovláknitých izolačních materialů
je asi 0,038 W/mK a je tak srovnatelný s celulózou, konopnými vlákny, ovčí vlnou, kamenou vlnou ale i polystyrenem.
Dřevovláknité materiály ukladají teplo při kapacitě 2700 J/kgK
a jsou zařazeny do kategorie stavebních materiálů B2 resp. E, jsou
tedy stredně hořlavé. Dřevovláknité izolace dokážou pojmout
velké množství vlhkosti a sve tepelné izolační vlastnosti ztrácejí
teprve při poměrné vlkhosti více než 20% hmotnosti.

Oblasti použití
Dřevovlaknité izolační materiály jsou obzvlášť vhodné jako izolace
střechy a venkovní izolace vnějších obvodových stěn, uvnitř jako
izolace podlahy, izolace stropu a vnitřních stěn jako i v dutých
prostorách (mezi krokve, dělící příčky, nosníky). Kromě toho jsou
dřevovláknité desky vhodné jako zvuková izolace ve vnitřních
i venkovních prostorech a jako kročejová izolace stropu oddělující
bytové jednotky i při zvýšených nárocích.

Tepelná vodivost

Tepelná kapacita

Ocel (nelegovaná)

50

500

Beton

2,1

1000

Cementový potěr

1,4

1000

Sklo

0,76

840

Cihly

0,5 - 1,4

900

Dřevo (kolmo k vláknům)

0,09 - 0,19

2300

Skelná vata

0,035 - 0,05

900

Polystyren (EPS, XPS)

0,032 - 0,05

1200

Dřevovlákno

0,038

2100

Vzduch

0,0261

1010

Stavební materiál

W/mK

Tepelná vodivost nebo také součinitel tepelné vodivosti (λ) pevného tělesa, kapaliny nebo plynu je schopnost přenášet tepelnou energii ve formě vedením tepla. (Merna) tepelná vodivost ve
W/mK je materiálová konstanta závislá na teplotě.
Tepelná kapacita je vlastnost materiálu, která udává, kolik tepla
ΔQ při změně teploty ΔT je těleso schopné uložit.
Hodnota tepelné vodivosti (Gth, absolutní tepelná vodivost) ve
W/K je hodnota zavislá na rozměru stavebního prvku.
Číselné hodnoty platí pro 0°C. Vyšší tepelná vodivost znamená
vyšší (rychlejší) přenos tepla za časovou jednotku.
Součinitel prostupu tepla (hodnota U) měřeny ve W/m2K, popisuje množství tepla, které za hodinu projde jednim m2 stavební konstrukce známé tloušťky při trvalém vytápění. Zohledňuje
přestup tepla na vnější a vnitřní straně konstrukce. Hodnota U by
tedy měla být u každé stavební části tepelné obálky co nejnižší.
(U energetického štítku je proto uvedená střední hodnota U obvodového pláště.)
Letní tepelná ochrana:
(útlum amplitudy/ posun fáze)
To, co pro tepelnou ochranu v zimě znamená hodnota U, znamenají pro letní tepelnou ochranu útlum amplitudy a posun fáze
– tyto hodnoty ukazují, do jake míry bude prostup tepla stavební
konstrukci snížen, resp. o kolik hodin se prostup stavební konstrukce zpozdí.
Prenosový útlum amplitudy je poměr kolisání teploty venku
(40-10°C) a uvnitř (21-18°C). Poměr těchto hodnot udává útlum
amplitudy 10 (30/3). Vyjádřeno slovy to znamená, že kolísání
venkovní teploty je utlumeno na 1/10 nebo 10% pro vnitřní
prostředí.

i

J/kgK

Snahou je dosáhnout minimální útlum amplitudy 10. Posun
fáze je pak časové rozpětí mezi bodem nejvyšší venkovní teploty
a nejvyšší vnitřní teploty (14 hod : 2 hod = 12 hod).
Cílem je zpozdit prostup teploty přes stavební konstrukci natolik,
že vysoké denní teploty se dostanou do vnitřního prostředí až ve
chvíli, kdy je teplota venku již tak nízka, že je možné vnitřní prostory ochladit větráním vnějším vzduchem. Snahou je dosáhnout
hodnoty posunu fáze ve výši 12 h.
Tepelně technické vlastnosti materiálů Steico

Materiál

Součinitel
tepelné
vodivosti
λ
[W/(m*K)]

Měrná
tepelná
kapacita
c
[J/(kg*K)]

Objemová
hmotnost
p
[kg/m3]

Součinitel
difúzného
odporu
µ
[---]

Steicoflex

0,039

2.100

50

2

Steicozell

0,040

2.100

40

2

Steicospecial

0,046

2.100

240

5

Steicouniversal

0,048

2.100

270

5

Steicotherm

0,039

2.100

160

5

Steicotherm internal

0,039

2.100

160

5

Steicofloor

0,041

2.100

160

5

Steicounderfloor

0,070

2.100

250

5

Steicoisorel
standard

0,047

2.100

230

5

Steicoprotect H

0,048

2.100

265

5

Steicoprotect M

0,046

2.100

230

5

Steicospecial dry

0,041

2.100

140

3

Steicotop

0,041

2.100

140

3
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Dřevovláknité desky

Výhody

Inovované výrobky Steico izolují zároveň tepelně i akusticky. Při
jejich použití uspoříme značné náklady na energii. Díky jejich
vyjímečným izolačním vlastnostem se v našich domech cítíme
komfortně a je v nich velmi zdravé mikroklima. Výrobky Steico
chrání konstrukce před vlhkostí a proti houbám. Vytvářejí tím velmi dobré hygienické podmínky v obytných místnostech. Výrobky
Steico jsou velmi lehce opracovatelné nedráždí pokožku a mají
dlouhou životnost - stavební materiály pro generace!

. paropropustné
. zachovávají zdravé prostředí v místnosti
. eliminují tepelné mosty
. jednoduše opracovatelné
Použití
. střechy
. stěny
. stropy
. podlahy

i

Ochrana před ztrátou tepla v zimě
izolace před teplem v létě
Desky Steico dominují nad tradičními stavebními materiály
především výjimečnými izolačními vlastnostmi. Hlavním účelem
teplené izolace Steico je v létě zpoždění vnikání tepla přes konstrukci budovy. Výrobky Steico kromě nízké tepelné vodivosti se
odlišují velmi vysokou akumulací tepla. Hromadí tepelnou energii
celý den a převádějí teplo do místnosti teprve po 12 hodinách,
kdy je venku chladněji (fázový posun). Dobře izolovaná stavba

Snažíme se o to, aby naše výrobky přesvědčily zákazníky svou kvalitou a všestranným použitím. Výrobky Steico dostaly označení evropským znakem jakosti natureplus a zároveň získaly certifikaci FSC.

protect

Izolace pro zateplovací systémy

80% našeho života strávíme v
uzavřených místnostech. Ale je
nám skutečně známo, v čem
to tam vlastně žijeme?
Výhody
Společnost STEICO si
dala za úkol vyvinout
. povrchové úpravy od
takové stavební výrobky a
různých výrobců možné
materiály, které uvedou do
. difúzně otevřený systém
souladu potřeby člověka a
. lze přímo připevňovat
přírody. A tak vznikají naše
na dřevěný rošt
výrobky - z obnovitelných surovin
a bez pochybných přísad. Pomáhají
pak snižovat spotřebu energie a podstatným způsobem přispívají k trvale zdravému
klimatu bydlení a to umí ocenit nejen alergici.

Výrobky STEICO nesou
značku „natureplus®“.
Jedná se o uznávanou
značku kvality pro
stavební výrobky vynikajících vlastností, vyznačující
se splněním požadavků
ochrany životního prostředí
a ochrany zdraví. Značka
natureplus® dosvědčuje, že
výrobky obsahují mimořádně
vysoký podíl obnovitelných surovin,
nejsou energeticky náročné a při výrobě
i užití vzniká minimum emisí. Označení FSC®
(Forest Stewardship Council) nadto zaručuje využívání
obnovitelné a životnímu prostředí neškodné suroviny – dřeva.

i

Vytištěno na papíře certifikovaném FSC| stav 12 / 2011. Platný je pouze aktuální stav. Změny a chyby vyhrazeny.

natural building products

snižuje ztráty energie v zimě, což prakticky znamená nižší emise
Co2. Tímto způsobem se Steico přičiňuje o ochranu přírodního
životního prostředí a o zdraví budoucích pokolení.

Přírodní izolační a konstrukční systém pro nové stavby
i pro sanace – pro střechy, stropy, stěny i podlahy.

Přírodní izolační a konstrukční systém pro nové stavby i pro sanace
(pro střechy, stropy, stěny i podlahy).

1-2-3...

Obnovitelné
suroviny bez
škodlivých
příměsí

Vynikající
ochrana proti
chladu v zimě

Perfektní
ochrana proti
horku v létě

Šetří energii
a tím zvyšuje
hodnotu
budovy

Odolnosti
proti dešti a
vysoká difúzní
otevřenost

Dobrá
ochrana proti
ohni

Podstatné
zlepšení
ochrany proti
hluku

Šetrná k
životnímu
prostředí,
recyklovatelná

Snadné a
nenáročné
zpracování

Izolace pro
zdravé
bydlení

Přísná
kontrola
kvality

Odladěný
izolační a
konstrukční
systém
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STEICO therm
Holzfaser-Dämmstoff

STEICO zell
Holzfaser-Einblasdämmung

Členem

Výrobní závod

Dřevovláknité desky

© Steico

© Steico

Steico

1

natural building products

30

2

flex

natural building products

2

isorel

natural building products

3

isorel plus

natural building products

therm

Elastická tepelná izolace

Všestranná izolace (standard)

Izolace pro ploché střechy

Stabilní tepelná izolace

. k izolaci prostor mezi
konstrukčními prvky střech,
stěn a stropů
. elastická tepelná izolace
z přírodního dřevního vlákna

. izolace pro vysoce zatížitelné
podlahy, dřevěné stropy
. použití: stěny (vnitřní),
izolace příček, dřevostavby;
střecha (vnitřní)

. tepelná izolace pro ploché
střechy, stěny, podlahy
. obzvláště vysoká
pevnost tlaku

. použití do izolace střech,
stěn a podlah, odolná proti
stlačení
. zároveň vhodná jako deska
pod betonovou mazaninu

Délka:
1220 mm
Šířka:
575/(670 mm)
Tloušťka: 40 až 200 mm

Délka:
2500/1350 mm
Šířka:
1200/600 mm
Tloušťka: 8 až 60 mm

Délka:
1350 mm
Šířka:
600 mm
Tloušťka: 40 až 160 mm

Délka:
1350 mm
Šířka:
600 mm
Tloušťka: 20 až 160 mm

4

natural building products

5

special

6

natural building products

Systém zateplení
dřevovláknitými deskami
. určený k renovaci
podkroví a stěn
. ochraňuje před větrem,
vlhkostí a hlukem
. stabilní díky zdvojeným
profilům P+D
Délka:
1880 mm
Šířka:
600 mm
Tloušťka: 60 až 120 mm

8

ultralam™

7

natural building products

therm internal

natural building products

universal

Konstrukční vrstvené dřevo

Izolace pro vnitřní zateplení

. dýhové vrstvené dřevo
. stabilní rozměry
a vysoká nosnost
. úzký průřez, nízká váha

. interierová izolace
z dřevního vlákna
. univerzální izolace určená
především pro izolaci stěn
z interiérové strany
. ideální pro rekonstrukce
zděných a hrázděných stěn

Délka:
do 20,50 m
Šířka:
do 1,25 m
Tloušťka: 19 až 106 mm

Délka:
1200 mm
Šířka:
380 mm
Tloušťka: 40 až 60 mm

Délka:
2500 mm
Šířka:
600 mm
Tloušťka: 22 až 52 mm

10

11

9

Izolační desky pro konstrukce
střech a stěn
. spojení profilem P+D
. ochraňuje před větrem,
vlhkostí a hlukem
. odolná proti působení
atmosférických vlivů pod
střešní krytinou

12

wall
joist

natural building products

underfloor

natural building products

floor

natural building products

protect

natural building products

Izolační podlahový systém

Dřevovláknitá izolační deska

. pod panely a vícevrstvé
podlahy tlumí kročejový hluk

. umožňuje ukládání
dřevěných podlah
. dokonale akusticky izoluje

. deska vhodná pod
omítkové systémy
. obzvláště difúzně otevřená

Délka:
790 mm
Šířka:
590 mm
Tloušťka: 4 až 7 mm

Délka:
1220 mm
Šířka:
380 mm
Tloušťka: 40 i 60 mm

Délka:
1325-2600 mm
Šířka:
615-1250 mm
Tloušťka: 40 až 160 mm

Podklad pod dřevěné
a laminátové podlahy

construction

Systém I-nosníků pro stěny,
stropy a střechy
. nosný element
. ekonomická alternativa
masivního dřeva
Délka:
dtto 16 m
Šířka:
160/400 mm
Tloušťka: 45 až 90 mm

12

4

7
1

4
7

3

4
2

3
8

5
11

10

12

4

1

7
1

9
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Purenit
Tak odolný jako plast - tak dobře zpracovatelný jako dřevo!

Purenit je materiál pro překlenutí tepelných mostů při instalaci
střešních a francouzských oken.
Purenit® je funkční materiál s vysokými izolačními hodnotami
na bázi tvrdých polyuretanových pěn. Produkt není laminován a
je opracovatelný všemi dřevoobráběcími nástroji. Je použitelný
jako surový materiál pro rozšíření okenních rámů pro zamezení
tepelných mostů, jako základní materiál pro výrobu dveří do vlhkého prostředí a také pro výrobu vchodových dveří.
purenit® - když dřevotřísková a dřevovláknitá deska je nakonci
svých technických možností.
Možnosti použití
Ať už privátní zákazník, obchodník nebo průmysl, ať už kuchyň,
laboratoř, vlhké prostředí ve Wellness hotelu nebo mokré prostory, všude tam nabízí purenit široké možnosti použití a to tam, kde
obyčejné materiály nemohou být pro vysokou hodnotu vlhkosti
vzduchu použity. Použití se nabízí tam, kde je třeba eliminovat
tepelné mosty ve stavebních konstrukcích.
Výhody
. rozměrově stabilní . hygienický . chemicky odolný . voděodolný
. barevně stálý . lepitelný . tepelně stálý . tepelně odolný
. dobře opracovatelný . bez konzervačních látek
. vlhkostně rezistentní . odolný vůči tlaku a mechanickému zatížení
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Technické údaje
Požární vlastnosti

reakce na oheň ČSN EN 13501 - 1 třída E dle DIN 4102-B2

Tepelná vodivost

0,060 do 0,075 W / (m.K)

Použitelný při teplotách

od - 40°C do + 90°C

Krátkodobé tepelné zatížení

od - 40°C do + 130°C

Hustota

550 kg/m3 (+/- 50 kg)

Ohybová pevnost

5 - 7 MPa

E-Modul

53.3 MPa

Napětí v tlaku

5,5 do 7,5 MPa

Odolnost vůči stárnutí

odolnost vůči plísním a hnilobám

Odolnost vůči chemikáliím

minerální oleje, ředidla, rozpouštědla, zředěné louhy a kyseliny

Formát

2.600 x 1.200 mm, zvláštní formáty na zakázku

Tloušťky
Tolerance

20, 40, 50 a 60 mm
Standard

Délka +/- 8 mm, Šířka +/- 5 mm, Tloušťka +/- 0,5 mm

Purenit 550 MD
Artiklové
číslo Název
Artiklové
číslo

Název
Tl.
v mm

Délka v mm

Tloušťka v
Šířka vmm
Šířka
mm
mm

20821/0020

Purenit 550 MD

20

2 600

1 200

20821/0040

Purenit 550 MD

40

2 600

1 200

20821/0050

Purenit 550 MD

50

2 600

1 200

20821/0060

Purenit 550 MD

60

2 600

1 200

Sádrovláknité desky
Rigidur

Sádrovláknité desky Rigidur jsou nosné konstrukční desky vyrobené ze sádry, papírových vláken a dalších přísad, lisované pod vysokým tlakem. Mají vynikající mechanické, akustické a protipožární
vlastnosti. Lícová strana desky je velmi pevná, dává desce tvrdý
a příjemně hladký povrch. Deska má univerzální použití jako stavební, protipožární a impregnovaná deska i jako podlahový dílec.
Výhody desek a podlah
. rychlý postup výstavby
. úspora času a nákladů
. nízká hmotnost
. výborná tepelná izolace
. kvalitní akustické vlastnosti
(zvýšení kročejové i vzduchové neprůzvučnosti)
. suchá montáž (absence mokrých procesů)
. okamžitá zatížitelnost
. ekologický materiál
. příznivá cena
Rozměry desek
Délky:
1000 / 2000 / 2500 / 2540 / 2750 / 3300 mm
Šířky:
1245 / 1249 / 1500 mm
Tloušťky:
10 / 12,5 / 15 mm
Rozměry podlah
Délka:
1500 mm
Šířka:
500 mm
Tloušťky:
20 (2 x 10 mm) / 25 (2 x 12,5 mm)

Formáty / Tloušťka

10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

Hmotnost na m2

11,5 kg
x

15 kg
x

18 kg
x

21 kg
x

2750 x 1250 mm

. hygienická (zdravotní)
nezávadnost

. nehořlavost, vysoká požární
odolnost konstrukcí rigidur

. perfektní hladkost
povrchu

. vynikající únosnost pro
dodatečné kotvení břemen

. účinná zvuková izolace

. vysoká pevnost - použitelnost
pro staticky namáhané prvky
(nosné stěny dřevostaveb)

. odolnost proti vlhku
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Sádrovláknité desky

Sádrovláknité desky Fermacell
Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry a papírových vláken, z výroby hydrofobizované.
. univerzální deskový materiál pro řešení požární bezpečnosti,
ochrany proti hluku, statiky a vlhkých místností staveb
. sádrovláknité desky Fermacell poskytují stabilitu a bezpečnost
konstrukcí dřevostaveb
. sádrovláknité desky Fermacell přispívají ke zdravému vnitřnímu
prostředí budov a celkové kvalitě bydlení
Použití
. dřevostavby . bytová výstavba
. stropní konstrukce . dělící stěny

OSVĚDČENÍ/OZNAČENÍ
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Formáty / Tloušťka

10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

Hmotnost na m2

11,5 kg

15 kg

18 kg

21 kg

1500 x 1000 mm

x

x

x

x

2000x 1250 mm

x

x

x

x

2500 x 1250 mm

x

x

x

x

Evropské technické osvědčení

ETA-03/0050

2540 x 1250 mm

x

x

x

x

Osvědčení stavebního dozoru

Z-9.1-434

2750 x 1250 mm

x

x

x

x

Označení podle ČSN EN 15283-2

GF-I-W2-C1

3000 x 1250 mm

x

x

x

x

Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1

nehořlavý, A2

Přířezy

Na vyžádání

Podlahové prvky Fermacell
Podlahový sádrovláknitý prvek fermacell se skládá ze dvou slepených sádrovláknitých desek fermacell tloušťky 10 mm nebo
12,5 mm. Desky jsou navzájem přesazené, čímž vytvářejí 50 mm
širokou polodrážku. Suchý podlahový prvek fermacell je k dispozici
samostatně nebo s různým kašírováním izolačními materiály. Výběr
správného podlahového prvku závisí na podmínách a požadavcích
konkrétní stavby. Prvky mají rozměry 1 500 x 500 mm.
. Suchá pokládka - bez technologických přestávek, bez dodatečného
vnášení vlhkosti do dřevostavby (systému suché stavby)
. Zvýšená ochrana proti hluku - pro nejrůznější požadavky
. Bezpečný podklad pro téměř všechny podlahové krytiny, včetně
velkoformátových dlaždic
Použití
. dřevěné/masivní stropy . bytová výstavba
. kanceláře/veřejné budovy . nemocnice

Typ

Skladba

Tloušťka

2 E 11

2 x 10 mm Fermacell

20 mm

2 E 22

2 x 12,5 mm Fermacell

25 mm

2 E 13

2 x 12,5 mm Fermacell + 20 mm s polystyrénovou deskou

40 mm

2 E 14

2 x 10 mm Fermacell + 30 mm s polystyrénovou deskou

50 mm

2 E 32

2 x 10 mm Fermacell + 10 mm s minerální deskou

30 mm

2 E 31

2 x 10 mm Fermacell + 10 mm s dřevovláknitou deskou

30 mm

Fermacell Powerpanel HD
Cementovláknité, skelnými vlákny vyztužené, sendvičové desky,
s příměsí lehkého minerálního granulátu (v jádru) a skelnou
mřížkou (v obou povrchových vrstvách).
. Ideální deskový materiál pro vnější použití
. Staticky působící deska, na fasádě jako podklad pro omítku
nebo obklad a zároveň požární ochrana v jednom výrobku
. Obvodové stěny budov – Požární odolnost REI 90
již při jednovrstvém opláštění
Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)
Použití
. dřevostavby . předsazená odvětraná fasáda

Délka x Šířka x Tloušťka Plošná hmotnost

Hmotnost desky

v mm

v kg

1000 x 1250 x 15

OSVĚDČENÍ
Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1

nehořlavý, A1

2600 x 1250 x 15

IMO FTPC část 1

nehořlavý

3000 x 1250 x 15

Klasifikace třídy reakce na oheň

evropská

Přířezy

v kg / m2

≥ 15
≥ 15
≥ 15

≥ 19
≥ 49
≥ 57
Na vyžádání

Fermacell Powerpanel H2O
Cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou strukturou a povrchovými vrstvami oboustranně vyztuženými skelnou
tkaninou odolnou proti alkáliím.
. Trvale voděodolná deska, odolná proti plísním, vhodná také při
působení chemických látek
. Ve vlhkých prostorech domácností není nutné celoplošné
hydroizolační těsnění fermacell, pokud stavební předpisy
nepožadují jinak
. Jednovrstvé opláštění je dostačující ve funkci podkladu pro
lepení keramického lebo kamenného obkladu
Použití
. domácí koupelny . sanitární prostory, welness
. závodní kuchyně . předsazená odvětraná fasáda
OSVĚDČENÍ

Délka x Šířka x Tloušťka Plošná hmotnost

Hmotnost desky

v mm

v kg

Evropské technické osvědčení

ETA-07/0087

1000 x 1250 x 12

Třída reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1

nehořlavý, A1

2600 x 1250 x 12

IMO FTPC část 1

nehořlavý

3010 x 1250 x 12

Klasifikace třídy reakce na oheň

evropská

Přířezy

v kg / m2

≥ 12,5
≥ 12,5
≥ 12,5

≥ 16
≥ 41
≥ 47
Na vyžádání
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Kompaktní desky Exterior

Acryl PUR - pryskyřice
(odolnost proti atmosferickým vlivům)

Max Exteriér

Hnědé jádro
s protipožární
úpravou - F kvalita

© Fundermax

© Fundermax

UNI dekor
nebo
DŘEVO dekor

FASÁDNÍ KOMPAKTNÍ DESKA MAX EXTERIÉR rakouského výrobce firmy
FunderMax, je vysoce kvalitní velkoformátový deskový materiál, určený pro
komplexní realizaci fasádních a balkónových systémů. Jedná se o vysokotlaké
lamináty /HPL desky/ vyrobené podle normy EN 438-6, typ EDF s extrémní
odolností proti atmosférickým vlivům. Odolnost povrchu je zajištěna dvojitým vytvrzením Acryl-polyuretanové pryskyřice.
Vlastnosti
. antigraffiti povrch s vynikající čistitelností
. vhodné pro veškeré venkovní použití
. vysoká odolnost proti atmosférickým vlivům
. vynikající světlostálost
. odolnost proti oděru a úderu
. odolnost proti mrazu a horku

2140 x 1060 mm = 2,27 m²
2800 x 1300 mm = 3,64 m²
4100 x 1300 mm = 5,33 m²
2800 x 1850 mm = 5,18 m²
(max. do tloušťky 15 mm)

. vysoká mechanická odolnost
. neohebnost
. bez nutnosti impregnace hran
. jednoduché opracování
a údržba
. nepoškozují životní prostředí

Specifikace typu dle reakce na oheň ČSN EN 13 501-1
“F” kvalita - B-s1,d0 (Max Exteriér, Max Exteriér Individual dekor)
Jádro - hnědé, Objemová hmotnost - cca 1450 kg/m3
Povrch NT (standardní povrch)
Odolnost vůči povětrnostním vlivům dle EN ISO 4892-2, 3000 hod., stupeň 1-5
Odolnost vůči UV záření (světlostálost) dle EN ISO 4892-3, 1500 hod., stupeň 1-5
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Formáty

4100 x 1850 mm = 7,59 m²

Formáty desek

i

Jsou výrobní (tolerance - 0 / + 10
mm). Při požadavku na přesné přířezy
je nutné formátování. Každý řez
zmenšuje výrobní formát o cca. 10
mm.

> 3 (požadavek normy) 4-5 Max Exteriér
> 3 (požadavek normy) 4-5 Max Exteriér

SKLADOVÁ KOLEKCE

Kompaktní desky MAX EXTERIOR - KOMPAKT EXPRES
Artiklovéčíslo
číslo
Artiklové

Název

23735 / 0736

Název

Tloušťkav vmm
mm
Tloušťka

Délka
v mm
Délka
v mm

Šířka Šířka
v mmmm

Šafránově žlutá

6

4 100

1.850

23735 / 0689

Tmavě červená

6

4 100

1.850

23735 / 0661

Terakota

6

4 100

1.850

23735 / 0085

Bílá

6

4 100

1.850

23735 / 0074

Pastelově šedá

6

4 100

1.850

23735 / 0077

Grafitově šedá

6

4 100

1.850

23735 / 0161

Afro natur

6

4 100

1.850

NA OBJEDNÁVKU

Fasádní šrouby - dřevěná fasádní konstrukce
Artiklové číslo

Název

23985 /

Fasádní šroub lakovaná hlava, Torx

4,8 x 38

A2

12

250

23985 /

Fasádní šroub lakovaná hlava, Torx

5,5 x 35

A4

12

250

Rozměr v mm

Kvalita

Průměr (hlava) Balení (ks)

SKLADOVÁ KOLEKCE

Příslušenství
Artiklové číslo

Název

Rozměr v mm

Svěrná délka

23986 / 0736

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

23986 / 0689

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

23986 / 0661

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

23986 / 0085

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

23986 / 0074

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

23986 / 0077

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

23986 / 0161

Fasádní nýt

5 x 14

5,5 - 9,0

14

500

0085 Bílá

Průměr (hlava) Balení (ks)

0736 Šafránově žlutá

0689 Tmavě červená

0661 Terakota

0074 Pastelově šedá

0077 Grafitově šedá

0161 Afro natur
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Překládaná fasáda

© Fundermax

© Fundermax

Stulpschalung

Za pomoci hotových fasádních dílců určených pro překládanou fasádu
máte možnost získat jednoduchou, robusní a přitom moderní fasádu.
Jedná se o vysokotlaké lamináty / HPL desky /, vyráběné dle normy EN
438-6, typ EDF.
Komplexní systém předvěšené provětrávané fasády nabízí vysokou
ochranu vůči povětrnostním vlivům a zajištění příjemného klimatu
uvnitř budovy. Provětrávaná mezera zajišťuje optimální vlhkostní režim
obvodové stěny a přispívá k prodloužení životnosti fasádního pláště.
Přesné formáty Max Exteriér kompaktních desek v provedení
„překládaná fasáda“ mají již vyfrézovanou spodní drážku pro uchycení
jednotlivých dílců pomocí nerezových spon do převážně dřevěné podkladní nosné konstrukce. Použití kovové / pozinkové, hliníkové / nosné
konstrukce je možné.
Hliníkové profily pro řešení vnitřních a vnějších rohů dělají z překládané
fasády SYSTÉM.

Přednosti Max Exteriér Překládané fasády:
. jednoduchá montáž
. dlouhá životnost
. dvojité vytvrzení povrchu
. vynikající světlostálost
. antigraffiti povrch
. odolnost proti oděru, úderu
. normovaná kvalita dle EN 438-6, typ EDF

Klasifikace
dle ČSN EN 13 501-1
Reakce na oheň
B-s1, d0
příslušenství, viz CD
+ rohové profily
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NA OBJEDNÁVKU

Formáty kompaktních desek a příslušenství
Artiklové číslo
Exteriér

DélkaNázev
(mm)

v mm (mm) Délka
v mm(ks)
Šířka (mm) TloušťkaTloušťka
Balení

Šířka mm

0085/ Uni/ Authentic

4 100

250

6

7 ks = 7,20 m2 = 6,5 m2 krycí plochy

Dřevo/ Creativ

4 100

250

6

7 ks = 7,20 m2 = 6,5 m2 krycí plochy

Metallic/ Dualis

4 100

250

6

7 ks = 7,20 m2 = 6,5 m2 krycí plochy

NA OBJEDNÁVKU

Příslušenství
Artiklové číslo
Název

Název

v mm (ks)
Délka (mm)TloušťkaBalení

Kovová montážní spona

100

Délkový spojovací profil

246

10

Délkový spojovací profil

2 500

20

DélkaSpotřeba
v mm
12-15 ks/m2

NA OBJEDNÁVKU

Příslušenství - rohové profily
Artiklové číslo
Název

Šířka mm

Název

v mm (mm)DélkaBalení
v mm (ks)
Délka (mm)TloušťkaTloušťka

Vnitřní rohový profil

2 500

1,5

5

Venkovní čtvercový rohový profil

2 500

1,5

5

Venkovní křížový rohový profil

2 500

1,5

5

Šířka mm

Povrchová úprava rohových profilů
. Surový - určeno k práškovému lakování
. Eloxovaný - natur A6/C0 nebo černý A6/C8

Innenecke

Außenecke

Vnitřní rohový profil

Venkovní čtvercový rohový profil

Venkovní křížový rohový profil

Řešení rohů s pomocí EPDM pásky

Podrobný montážní návod naleznete na internetových stránkách výrobce firmy FunderMax, případně osobně na filiálkách firmy JAF Holz.
Aktuální dodací termín na poptávku

0687 Žlutá

0661 Terakota

0742 Světle šedá

0074 Pastelově šedá

0077 Grafitově šedá

Sollten Sie weitere Fragen haben, so steht Ihnen
unsere Anwendungstechnik gerne hilfreich zur Ver
Sie erreichen uns unter der Tel. + 43 (0) 5 / 9494-464
oder unter www.fundermax.at

0162 Afro Sahara

0161 Afro Natur

0168 Afro Rost

0160 Afro Maron

0803 Tyrolská borovicre

FunderMax GmbH, Klagenfurter Straße 87–89, A-9300
Tel.: + 43 (0) 5 / 9494-0, Fax: + 43 (0) 5 / 9494-4200, office

39

Fasáda

© Fundermax

Max Exteriér MODULO ME05

Za pomoci moderního fasádního systému MODULO ME05 s neviditelným mechanickým uchycením od firmy FunderMax můžete
realizovat fasádu, ale také obložení vnitřních stěn. Pro podkladní
nosnou konstrukci je možné použití impregnovaných, tvarově a
rozměrově stálých dřevěných / např. KVH / profilů, nebo hliníkových profilů.

SKLADBA A

SKLADBA B

SKLADBA C

SKLADBA D

Díky možnosti použití dvou základních rozměrů máte příležitost k
vytvoření mnoha různých vzorů.
Z důvodu horizontální a vertikální drážky dílců doporučuje výrobce,
firma FunderMax, začít s montáží ve spodním levém rohu / obr.

SMĚR MONTÁŽE
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distance substructure
495 mm

NA OBJEDNÁVKU

Systém Modulo
Artiklové číslo
Název

Povrch

Název Délka (mm)

Tloušťka
Šířka
(mm)v mm TloušťkaDélka
(mm)v mm
Balení (ks)

Šířka mm

Modulo 1 000

NT nebo NG

1 000

400

8

5 ks = 1m2 = 0,96 m2 krycí plochy

Modulo 500

NT nebo NG

500

400

8

5 ks = 2m2 = 1,94 m2 krycí plochy

NT - standardní povrch, NG - vysoký lesk

NA OBJEDNÁVKU

Příslušenství
Artiklové číslo
Název

Název
Balení
(ks)

Spotřeba Tloušťka v mm

Montážní prvek

100

11 ks/m2

Délka v mm

Šířka mm

NA OBJEDNÁVKU

Příslušenství - rohové profily
Artiklové číslo
Název

Název

v mm (mm)DélkaBalení
v mm (ks)
Délka (mm)TloušťkaTloušťka

Vnitřní rohový profil

2 500

1,5

5

Venkovní čtvercový rohový profil

2 500

1,5

5

1,5

5

Corner construction:
Venkovní
2 500
The
best waykřížový
to buildrohový
cornersprofil
is the use of our corner profiles.
In case
of open joints the wooden substructure must be protected with an
EPDM band.

Šířka mm

Povrchová úprava rohových profilů
so you -have
to cut
the notch on
the left edge of the element.
.IfSurový
určeno
k off
práškovému
lakování
. Eloxovaný - natur A6/C0 nebo černý A6/C8

Cube
cornerčtvercový
profile rohový profil
Venkovní

Cross
corner profile
Venkovní
křížový rohový profil

Inner corner profile
Uvnitř rohový profil

Open
corner
with EPDM pásky
band
Řešení
rohů joint
s pomocí

Podrobný montážní návod naleznete na internetových stránkách výrobce firmy FunderMax, případně osobně na filiálkách firmy JAF Holz.
Aktuální dodací termín na poptávku

0733 Sanitární bílá

0634 Béžová

0077 Grafitově šedá

AUTN Authentic Natura

0074 Pastelově šedá

0161 Afro Natur

0661 Terakota

0272 Letní jabloň
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Fasádní a podlahové profily
Smrk

Jakožto všestranný povětrnostním vlivům odolný materiál se
dřevěné profily nabízejí pro nejrůznější estetické a funkční řešení
jak v exteriérové, tak v interiérové architektuře. Dřevo jako
přirodní material prožívá v současné době renesanci. Není se
čemu divit, neboť pro všestranné použití dřevěných profilů pro
vodorovné i svislé plochy hovoří silné argumenty jako ekologický
aspekt a regionalní vztah ke dřevu. Nemělo by se zapomenout ani
na estetické složky dřeva, které nabízí živou, ale současně útulnou
atmosféru a nechá se v rámci moderní architektury kombinovat
s betonem, oceli nebo sklem. V konstrukcích fasád se dřevené
profily vyznačují svojí dobrou izolační schopností.
V závislosti na oblasti použití je třeba zohlednit konstrukční a estetické nároky s cílem dosáhnout dlouhotrvající krásy, trvanlivosti
a v případě potřeby i nosnosti.
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Udržitelnost a vliv na životní prostředí
Pro firmu JAF Holz a její partnery jsou otázky udržitelnosti a vlivu
na životní prostředí již leta velmi dulezité. Proto klademe veliky důraz na to, že použité řezivo pochází z lesů a z regionu, ve
kterých je provozováno udržitelné lesnictví, tedy ze stabilních a
vysoce ekologických lesů, kde se dřevo znovu obnovuje.

Obklady
Obrázek profilu

Artiklové číslo

Název

55876/

Palubka obkladová smrk A/B,

55880/

profil klasik, tatranský, 10 ks / bal.

55872/

55873/

Palubka obkladová
A/B, smrk A/B,
Palubkasmrk
obkladová
profil klasik,
tatranský,
ks / bal. 8 ks / bal.
profil
klasik, 8
tatranský,
Palubka obkladová smrk A/B,
profil klasik 6 ks / bal.

Tl. x Šířka v mm

Délka v m

12,5 x 96

3-5

15 x15121
x 121

3-5 3-5

19 x 121

3-5

Podlahy
Obrázek profilu

Artiklové číslo
55881/

55881/

55883/

Název
Palubka podlahová smrk A/B,
profil podlahový 5 ks / bal.
Palubka podlahová
A/B, smrk A/B,
Palubkasmrk
obkladová
profil podlahový
4 ks / tatranský,
bal.
profil klasik,
8 ks / bal.
Palubka podlah. / obkladová
smrk A/B, 3 ks / bal.

Tl. x Šířka v mm

Délka v m

24 x 146

3-5

28 x15146
x 121

3-5 3-5

40 x 146

3-5

Obklady - Speciální profil
Obrázek profilu

Artiklové číslo
55805/

Název
Palubka obkladová sev. smrk A,
profil softline, 6 ks / bal.
Palubka obkladová
smrk A,smrk A/B,
Palubkasev.
obkladová
profil variant,
4 ks
/ bal.tatranský, 8 ks / bal.
profil
klasik,

55805/

Palubka obkladová sev. smrk A,
profil blockwand, 4 ks / bal.
4-stranně hoblovaná smrková prkna

Tl. x Šířka v mm

Délka v m

14 x 121

4,2

26/19
146
15 x 121

3-6 3-5

24 x 146

4-6

19 x 100

4
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Fasádní palubky

© Mocco

Modřín

Letokruhy modřínu se díky svému pomalému růstu choulí velmi blízko k sobě. Modřínové dřevo se díky této jemné růstové
struktuře vyznačuje vysokou hustotou a obdivuhodnou odolností.
Čím severněji modřín roste, tím je jemnější, tvarově stabilnější a
trvanlivější vůči vlivům počasí.
Opticky modřín boduje svým živým a přátelským vzhledem.
Napínavé hry barev ukazují od žlutobíle do cihlově červené, které
na slunci tmavnou. Silný estetický charakter modřínu se vyznačuje
nádhernými konturami letokruhu a knoflikovými či oválnými suky.

i

PEFC-certifikát

Lesnické provozy se mohou nechat certifikovat orgánem PEFC
(Program for the Endorsement of Forest Certificacion schemes). Tento certifikát osvedčuje, že les je obhospodařován
přírodně a udržitelně – a tím i o dřevo jako surovina. V řetězci
spotřebitelů dřeva, jako je firma JAF Holz, se tímto certifikátem prokazuje fakt, že jejich surovina je z lesu, které jsou
tímto způsobem spravovány.

Obkladový program
Obrázek profilu

Název
Palubka obkladová
sib. modřín A/B, profil tatranský
Palubka obkladová
sib. modřín A/B, profil Rhombus
Palubka obkladová
sib. modřín A/B, profil Rhombus
Podkladní hranoly
sib. modřín, 4-stranně hoblovaný
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Tl. x Šířka v mm

Délka v m

Balení (ks)

19 x 146

4

5

19 x 96

4

10

24 x 68

4

8

45 x 70

4

5

Fasádní palubky
Thermowood - Borovice

i

Popis
. barva středně až tmavě hnědá s rovnoměrnou kresbou suků
. tepelně upravená borovice - u tepelných modifikací dřeva se
patentovanou metodou za použití teplot mezi 190-212°C
mění buněčná struktura suroviny a tím se dosáhne zlepšení
hygroskopických a resistenčních vlastností dřeva
. tvarově stálá a odolná
. trvanlivé, těžké povětrnosti dobře odolávající dřevo
. hustota (400 kg/m3)
. po vysušení tvarově stálá
Použití
. venkovní terasy . dřevěné fasády
. dřevěné slunolamy . dekorativní zástěny

Obrázek profilu / Foto

Název
Thermowood
Borovice

Thermowood
Borovice

Thermowood
Borovice

Thermowood
Borovice

Profil

UTV

Tloušťka x Šířka v mm
Délky v m

Použití

19 x 117 mm

exteriér,

2,4 - 5,1 m

interiér

19 x 92 mm
UTS

exteriér,

19 x 117 mm

interiér

2,4 - 5,1 m

26 x 68 mm

SSS

exteriér

3 m a 4,20 m

SHP
podkladové hranoly

26 x 92 mm

exteriér

2,7 - 4,2 m

interiér

Thermowood

SHP

42 x 92 mm

Borovice

podkladové hranoly

2,7 - 4,5 m

exteriér

Profily v ostatních dřevinách - saunové palubky
Obrázek profilu

Název

Formát v mm

Použití

Červený Cedr, profil Softline

11 x 94
16 x 94

interiér, exteriér

Hemlock, profil Softline

12,5 x 94
14 x 94

interiér
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Terasová prkna

Terasy pro každého
Estetická hodnota dřeva, s ničím nesrovnatelný vzhled dřeva – to
jsou faktory, které hovoří pro individuální volbu odpočinkového
místa s terasou. Dřevo dodává okolí harmonii, ať už je v zahradě,
na balkóně, na střešní terase nebo okolo bazénu. Dřevo, na rozdíl
od kamene nebo betonové dlažby není nikdy chladné na dotek a
je příjemné při chůzi po něm.
U firmy Jaf Holz najdete široké spektrum dřevin, které prezentujeme i na našich vzorových terasách. Každá z těchto dřevin má
nezaměnitelný charakter a podobu. Při Vašem výběru dřeva hrají
roli faktory jako je barva dřeva, kresba, původ dřeviny, textura, ale
i změna povrchu dřeva, která nastane v průběhu let. Naši specialisté Vám rádi pomohou s výběrem dřeviny, s plánováním terasy
a s radami při montáži.

Co znamená trvanlivost?
Trvanlivost dřeva je jeden z nejvýznamnějších ukazatelů při
použití dřeva ve venkovním prostředí. Stanovuje se dle normy
DIN EN 350-2 a udává odolnost dřeva vůči škůdcům, přičemž
dřevo je v přímém styku se zemí.

Třída
I

Inovace v oblasti terasového dřeva je náš obor. Z vlastní produkce
Vám nabízíme termicky upravené dřevo. V naší moderní termokomoře tepelně upravujeme evropské dřeviny, které touto úpravou získávají vyšší odolnost proti povětrnosti a jsou rozměrově
stabilnější. Po této termické úpravě jde upravený jasan a borovice
přímo do naší výroby terasového dřeva.
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Označení
Velmi trvanlivé

Životnost

Druhy dřeva

> 25 let

Teak, Massaranduba
Bangkirai, Sapelli,
Thermo borovice, WPC

II

Trvanlivé

15-25 let

III

Středně trvanlivé

10-15 let

Evropský modřín

IV

Málo trvanlivé

5-10 let

Douglaska, Jedle

V

Netrvanlivé

0-5 let

např. buk

BANGKIRAI (25 x 145 mm, různé délky)
Třída trvanlivosti: 2 (trvanlivé). Výskyt: V Indonésii a v jihovýchodní Asii. Svojí hmotností cca. 1.000 kg na m³
patří Bangkirai k nejtěžším druhům dřeva. Jelikož bangkirai téměř vůbec napadají škůdci resp. houby, není zpravidla vůbec zapotřebí provádět preventivní ošetření (impregnaci) terasového dřeva. V dřevu se mohou vyskytnout
ojedinělé malé požerky, které ovšem nemají žádný účinek na pevnost Vaší terasy. Dřevo má sklon k točivému růstu.

THERMOJASAN (21 x 100 mm, délka 100, 150, 200, 230 cm)
Thermojasan patří k neodolnějším druhům domácího terasového dřeva. S třídou trvanlivosti 1-2 (velmi trvanlivé,
trvanlivé) je thermojasan jednou z nejodolnějších dřevin, a tím pádem se ideálně hodí pro Vaši terasu. Vyskytuje se
v celé Evropě. Jasan je původně světle hnědý s tmavě hnědým jádrem, po termo procesu získá tmavě hnědou barvu.
Termizací se zlepší: . trvanlivost dřeva (= odolnost proti napadení organismů ničících dřevo) a tím také jeho
životnost ve venkovních prostorách a . rozměrová stálost (= chování dřeva při bobtnání a sesychání následkem
změny vlhkosti) a tím také jeho tvarová stálost. Třída trvanlivosti 1-2 (= velmi trvanlivé / trvanlivé).

IPE (21 x 145 mm, různé délky)
Jihoamerické terasové dřevo. Ipe s třídou trvanlivosti 1 patří k neodolnějším druhům dřeva užívaným v exteriéru. Toto dřevo vykazuje dobré chování při bobtnání a sesychání. Terasy z Ipe mají krásnou olivově až tmavě
hnědou barvu, v ojedinělých případech mohou být i zelenkavé. V podstatě se dá Ipe velmi dobře zpracovat. Před
přišroubováním na spodní konstrukci se ovšem doporučuje terasové palubky předvrtat.

MODŘÍN SIBIŘSKÝ (28 x 145 mm, délka 4 a 5 m )
Modřín je nejtrvanlivějším evropským jehličnatým dřevem s třídou trvanlivosti 2–3 (trvanlivé–mírně trvanlivé),
což v exteriéru odpovídá trvanlivosti v délce 10 až 25 let. Má jemnější růst, lepší tvarovou stálost a o něco vyšší
trvanlivost. Modřín má surovou hustotu 500–700 kg. Dá se v podstatě dobře zpracovat a vykazuje průměrné
chování při bobtnání a smršťování, jakož i nepatrný točivý růst. Sibiřský modřín má vysoký obsah pryskyřice, která
mu dodává typickou kořeněnou vůni a která je důležitou vlastností pro jeho odolnost proti povětrnostním vlivům.

MASSARANDUBU (25 x 145 mm, různé délky)
Massaranduba je velmi podobné dřevu Bangkirai, je ovšem o něco odolnější. S třídou trvanlivosti 1 patří
k nejodolnějším druhům dřeva na trhu a z Vaší terasy udělá trvalou oázu dobré pohody. Stejně jako Ipe pochází
i Massaranduba z oblastí Jižní Ameriky. Terasová prkna ze dřeva Massaranduba jsou světle až tmavočerveně
hnědé. Struktura dřeva je velmi jemná a pravidelná. Toto dřevo je velmi tvrdé, s hustotou cca. 1.100 kg/m3 patří
k nejtěžším druhům dřeva, a tím pádem má také velmi dobré pevnostní charakteristiky. Proto se doporučuje terasová prkna před upevněním předvrtat.

SAPELLI (25 x 145 mm, různé délky)
Tyto až 45 m vysoké stromy, které jsou zhruba do výšky 25 m bez větví, pocházejí z lesů západní, střední a východní Afriky a vykazují trvanlivost 2-3 (trvanlivé až mírně trvanlivé). Bělové dřevo je žlutavě bílé, zatímco čerstvě
nařezané jádrové dřevo má lososové zabarvení, které se během doby změní na načervenale hnědou barvu. Povrch
tohoto druhu dřeva je jen slabě pórovitý. Sapelli má obzvlášť dekorativní strukturu. Díky technickému sušení
vykazují terasy ze Sapelli velmi dobrou tvarovou stálost, ojediněle může dojít k vyluhování extraktivních látek.
Terasová prkna Sapelli se dají dobře zpracovávat, kvůli hustotě tohoto dřeva cca. 800 kg - by měly být předvrtány.
Může být dodáno i s FSC certifikátem.

THERMOBOROVICE (26 x 117 mm a 26 x 140 mm, různé délky)
S třídou trvanlivosti 2 (trvanlivé) je thermoborovice jedním z nejodolnějších druhů dřeva. Dřevo se vyskytuje v celé
Evropě. Terasová prkna z thermoborovice se vyznačují středně až tmavě hnědou barvou s tvarově stálými (zdravými
a vrostlými) suky. Tímto tepelným ošetřením se mj. zlepší . trvanlivost dřeva (= odolnost proti napadení organismů
ničících dřevo) a tím také jeho životnost ve venkovních prostorách a . rozměrová stálost (= chování dřeva při bobtnání
a smršťování následkem změny vlhkosti) a tím také jeho tvarová stálost. Podle druhu dřeva se na základě teplotního
ošetření výrazně zlepší chování terasového dřeva při bobtnání a smršťování, tzn. že povrch Vaší terasy si i po létech
udrží svůj tvar.

REDGRANDIS (25 x 140 mm, různé délky)
Výskyt: Jížní Amerika. Třída trvanlivosti 2-3. Červenohnědá barva. Cenově je to výhodnější alternativa k Bangkirai.
Hustota cca 600-700 kg/m3. Jedná se o stabilní dřevo.
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Terasová prkna
UPM profi deck

Ekologická surovina, svěží barvy

Systém

Ve Finsku se vyvíjí WPC (kompozit ze dřeva a plastu) ve
společnosti UPM pod obchodním názvem UPM ProFi. Důležitými
součástmi, které zaručují dlouhou životnost materiálu ve venkovním prostředí jsou polypropylen a papír (celulóza, v podstatě
přebytky nálepek z produkce firmy UPM). Produkty UPM ProFi
jsou kompletně recyklovatelné. Všechny prvky tohoto materiálu
jsou šetrné k životnímu prostředí. PVC nebo jiné škodlivé chemikálie se při výrobě nepoužívají. Firma UPM získala za svůj inovativní materiál renomovanou cenu Green Good Design™.

Díky komorovému profilu je tento produkt velmi odolný, kabely je možno vést skrytě v komůrkách profilu. Všechny díly
jsou vyráběny velmi přesně. To redukuje odřezky a umožňuje
rychlou pokládku. UPM je možno řezat a obrábět běžnými
nástroji na dřevo. Terasová prkna se velmi snadno spojují
s podkladními hranoly pomocí T-Clip systému.

Trvale pěkný
UPM ProFi inovativní terasový program společnosti UPM se vyrábí v několika svěžích barvách. Díky odolnému povrchu, stálým
barvám a rozměrové stabilitě je UPM ProFi terasa ideální pro
zahradí terasy, restaurace, olemování bazénů, paluby lodí.
Oboustranně profilované terasové dílce vypadají i po letech
výborně, zatímco údržba terasy je minimální. Tento kompozitní materiál je kompletně bez ligninu (molekula dřeva, která
způsobuje šednutí). Povrch UPM ProFi není pórovitý. Tekutiny,
jako víno, olej a jiné jdou jednoduše z povrchu setřít. Chůze na
boso je po této terase příjemná, protože se u těchto terasových
prken netvoří žádné třísky a ani praskliny.
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GREEN
AWARD

Cena Green Good Design™
byla udělena muzeem „The Chicago Athenaeum“ a Evropským
centrem pro architekturu, umění design a urbanistické studie.

UPM profi deck
Tloušťka x šířka (mm)

délky (m)

28 x 150

4

Tloušťka x šířka (mm)

délky (m)

40 x 60

4

Název zboží

Tloušťka x šířka (mm)

délky (m)

WPC krycí lišta - hnědá

12 x 66

4

WPC krycí lišta - šedá

12 x 66

4

WPC ukončovací/schodový profil - hnědá

68 x 110

4

WPC ukončovací/schodový profil - šedá

68 x 110

4

Název zboží
hnědá, sněhově modrá, šedá, béžová,
černá, šedo zelená, kaštanová hnědá

Podkladové hranoly UPM
Název zboží
WPC podkladový hranol:
hnědá, šedá, béžová, šedo zelená

Příslušenství k UPM terasám

WPC profil clip hnědá, balení 100 ks*
WPC profil clip šedá, balení 100 ks*
WPC hliníková lišta

22 x 26

WPC gumová těsnící páska

12,5 x 11
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* vše v jednom = širší plastový clip + vrut + bit

Popis
Jednoduchá údržba
. žádné lakování, barvení, broušení
. jednoduché čistění: tlaková voda a kartáč
Pevnost povrchu
. odolnost proti otěru
Povrch s vysokým třením
. dobré vlastnosti za sucha i mokra
Stabilita
. žádné praskliny, točené, kroucené, trhliny
. odolnost proti vodě a UV záření
Netvoří se třísky
. bezpečný povrch i pro bosá chodidla
Přírozené na dotek
Jednoduchá instalace
. není třeba žádné speciální nástroje

Moderní vzhled
. tradiční WPC se snaží imitovat dřevo
. UPM ProFi není náhrada za dřevěnou terasu.
ale umožňuje vlastní vzhled a jisté vzhledové přednosti
Déle trvající barvy
. běžné WPC terasy trpí šednutím
. UPM ProFi je bez ligninu a nedochází k šednutí
Jednodušší na čistění
. broušené povrchy absorbují oleje a jiné tekutiny
. UPM ProFi Deck má speciální uzavřený povrch
a rozlité tekutiny je možné jednoduše odstranit
Pevnost
. mnoho kompozitových teras obsahuje levné plasty
a vysoký podíl dřeva, což je činí křehčími, zvláště v zimě
. UPM ProFi Deck je navržen tak, aby měl vysokou rázovou pevnost
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Povrchová úprava teras

RENOVACE TERASY
Aquanett
. odstraňuje staré olejové nátěry a zešednutí dřeva
. gelová konzistence – nestéká ze svislých povrchů
. biologicky odbouratelný
. rozpouští oleje ve vodě
. alkalická báze
. nutno zneutralizovat přípravkem NET-TROL
Net trol
. odstraňuje lehké zešednutí dřeva
a usazené nečistoty
. navrací dřevu původní barevný odstín
. biologicky odbouratelný
. na bázi kyseliny šťavelové

OLEJE NA DŘEVO
Textrol
Transparentní
. přírodní olej s vysokou schopností vsakování
. vhodný i pro zahradní nábytek
. trvanlivost nátěru je přibližně půl roku
Textrol
Dub světlý a dub rustikální
. olej na dřevo s pigmentovou UV ochranou
. pro všechny druhy dřev
. trvanlivost nátěru je přibližně rok a půl
. Odstíny barev: dub světlý, dub rustikální
Aquadecks
. olej na dřevo na bázi vody (emulgován)
. pouze 2 nátěry během 30 minut
(nátěr je vytvrzený po 4 hodinách)
. nevytváří film a neodlupuje se
. trvanlivost nátětu je 2–4 roky
. vhodné i na ošetření dřeva,
které je ve styku se slanou vodou
Odstíny barev
miel (medová), movingui (světlá), teak (tmavá)
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Problem?



Zašedlé nebo lehce
znečistěné dřevo



Net Trol

Textrol

Krok 3

Innoclean A

Net Trol

Textrol

Krok 2

Krok 3

Aquanett

Net Trol

Textrol

1, /2,5 / 15 L

Net trol
1, /2,5 / 15 L

Nástroje

Teplota

Doba působení

Čištění

Použití

6 m2/L

štětec, rukavice,
kartáč, špachtle

5 až 35°C

5 minut

voda

exteriér

Vydatnost

Nástroje

Teplota

Doba působení

Čištění

Použití

5-10 m2/L

štětec, rukavice,
houba, kartáč

0 až 35°C

10-20 minut

voda

exteriér

HOLZÖLE FÜR INNEN & AUSSEN
HOLZÖLE FÜR INNEN & AUSSEN

5 bis 30 °C

24 - 48 Std.

Terpentinersatz

außen

10 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

5 bis 30 °C

24 - 48 Std.

Terpentinersatz

außen

1 | 2,5 | 10 Liter
1 | 2,5 | 10 Liter

pigmentiertes
UV-Schutz
wirdUV-Schutz-Holzöl
durch farbige Mikropigmentierung verlängert
für alle Hölzer: sowohl auf senkrechten als auch auf waagerechten Flächen
UV-Schutz wird durch farbige Mikropigmentierung verlängert

10 m /Liter

5 bis 30 °C

Terpentinersatz

24 - 48 Std.

Terpentinersatz

AP2 – Das »altgraue« Holzöl

Aquadecks
AP2 – Das »altgraue« Holzöl
1, /2,5 / 10 L

außen
außen

2,5 | 20 Liter

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

12 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

1 | 2,5 | 20 Liter
1 | 2,5 | 20 Liter

10 bis 30 °C

innen +
außen

Wasser +
Seife

innen +
außen

Vollständige

5drin
ažgun30°C
g des Holzes
ndige Durch-

zu imprägnierenden Harthölzern (s. Rückseite)
Sehr zu empfehlen zur Konservierung von schwer
zu imprägnierenden Harthölzern (s. Rückseite) Terpentin1 - 4 m2/Liter

innen +
außen

Terpentinersatz

innen +
außen

5 bis 35 °C

24 Std.

1 - 4 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle

5 bis 35 °C

Teplota

filmbildendes
farbloses
leicht
zu reparieren
nachHochglanzöl
stříkací
pistole
mechanischer
hohe ElastizitätBeschädigung
im Vergleich mit Klarlacken
leicht zu reparieren nach

Terpentinersatz

außen

4 - 6 Std.

Terpentinersatz

außen

1 Liter

Sehrmechanischer
zu empfehlen
für nicht
Beschädigung
begehbare Flächen auf Holzyachten
Sehr zu empfehlen für nicht
begehbare Flächen auf Holzyachten

24 Std.

1 | 2,5 | 20 Liter

Hochglanz
e Abblättern
ohn
Hochglanz
ohne Abblättern

ředidlo

exteriér

Holzspielzeug, Arbeitsplatten, Türen, Paneele,…
Sehr zu empfehlen für Möbel, Holzverkleidungen,
Holzspielzeug,Pinsel,
Arbeitsplatten,
Türen, Paneele,… Wasser +
Fellrolle,
10 - 12 m2/Liter

Sprühgerät

10 bis 30 °C

2 Std.

10 - 12 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

10 bis 30 °C

2 Std.

innen

Seife

Wasser +
Seife

innen

Použití

transparentes Holzschutzöl für alle Hölzer im Innenbereich

INTERIÖL
keine Filmbildung– Das transparente »Innenöl«

24-48 hodin

ředidlo

exteriér

transparentes
Holzschutzöl für alle Hölzer im Innenbereich
kein
Abblättern
keineVerkratzen
Filmbildung
kein
Feuert die
kein Abblättern
leicht
zu reinigen
ur an
uktdie
zstrert
HolFeu
kein Verkratzen
Sehrleicht
zu empfehlen
für
Möbel,
zu reinigen
zstruktur an

1 | 2,5 | 20 Liter

Holzverkleidungen, Holzspielzeug,
Sehr zu empfehlen
für Paneele,…
Möbel,
Arbeitsplatten,
Türen,
Holzverkleidungen, Holzspielzeug,
Arbeitsplatten,
Türen, Paneele,…
Pinsel, Fellrolle,

4 hodiny

Pinsel, Fellrolle

8 bis 35 °C

12 - 24 Std.

Terpentinersatz

innen +
außen

0,5 | 1 | 2,5 Liter

Pinsel, Fellrolle

8 bis 35 °C

12 - 24 Std.

Terpentinersatz

innen +
außen

0,5 | 1 | 2,5 Liter

Hol

10 m2/Liter

Sprühgerät

10 bis 35 °C

24 Std.

Terpentinersatz

10 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

10 bis 35 °C

24 Std.

Terpentinersatz

Doba schnutí

15 m2/Liter

verdrängt
Feuchtigkeit
lufttrocknendes
Naturölund
mitLuft
sehr

Použití

ryl-

Doba schnutí
INTERIÖLČištění
– Das transparente »Innenöl«

15 m2/Liter

OWATROL-ÖL – Der Haftvermittler
lufttrocknendes Naturöl mit sehr
OWATROL-ÖL
– Der Haftvermittler
hoher Penetrationseigenschaft

EN 71-3

r-Öl-Ac
für den Innenbereich
einfache
Anwendung in 2 direkt
Wasse
EN 71-3
aufeinanderfolgenden
Anstrichen
kein »Anfeuern«
Technologie
sehr
guteAnwendung
Feuchtebeständigkeit
einfache
in 2 direkt
Wasser-Öl-Acrylund
Reinigungsfähigkeit
aufeinanderfolgenden
Anstrichen
logie
hno
Tec
sehr gute Feuchtebeständigkeit
Sehrund
zuReinigungsfähigkeit
empfehlen für Möbel, Holzverkleidungen,

24-48 hodin

1 | 2,5 | 20 Liter

ersatz

Pinsel, Fellrolle

10 m2/L

4 - 6 Std.

Neue For

Wasser +
Seife

4 Std.

EDELÖL – Das elastische Hochglanzöl
filmbildendes farbloses Hochglanzöl
štětec,
váleček,
EDELÖL
– im
Das
elastische
Hochglanzöl
hohe Elastizität
Vergleich
mit Klarlacken
10 až 30°C

AQUATROL – Holzschutz-Gel für Außen
Holzschutz-Gel in wässriger Phase
AQUATROL
– Holzschutz-Gel für Außen
tropffrei
mel: Stark
Holzschutz-Gel
in wässriger
Phase
seidenmatt,
keine
Filmbildung

4 Std.

10 bis 30 °C

Nanášení

1 Liter
10 bis 30 °C

10 bis 30 °C

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

Vydatnost

grau

12 m2/Liter

teak (dunkel)

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

10 m2/Liter

Vollstä
g des Holzes
Sehrund
zuQuellen
empfehlen
zur Konservierungdrin
vongun
schwer
des Holzes

Schindeln, Fensterläden, Sichtschutzzäune
Sehr zu empfehlen für Gartenmöbel, Terrassen, Gartenhäuser,
Schindeln, Fensterläden,
Sichtschutzzäune
grau
Farbton:
Farbton:

movingui (hell)

10 m2/Liter

dünnflüssiges transparentes Öl

penetrierendes Holzöl grau pigmentiert
sehr gute Imprägnierung
Antikgraues
penetrierendes
Holzöl grau pigmentiert
einfache
Instandhaltung
sehr gute
Imprägnierung
keine
Filmbildung
– kein Abblättern
ürliches Holz
nat
Antikgraues
einfache
Instandhaltung
nur
1 Auftrag
erforderlich
keine Filmbildung – kein Abblättern
ches Holz
natürliGartenhäuser,
Sehrnur
zu1 empfehlen
für Gartenmöbel, Terrassen,
Auftrag erforderlich

2,5 | 20 Liter

miel (honig)

in Wasser emulgiertes Holzschutzöl

XYLIN
– Das
geruchlose Innenöl
für den Innenbereich
Doba působení
Čištění
kein
»Anfeuern«
in Wasser
emulgiertes Holzschutzöl

1 | 2,5 | 20 Liter

DEKS
OLJE
D1 – Der transparente Holzsättiger
mit höchster
Kriechfähigkeit
Durch-

Farbige Öle
24 - 48 Std.

Farbtöne:

das transparentes
Holz vollkommen
štětec,stabilisiert
váleček,
dünnflüssiges
Öl
mit höchster
Kriechfähigkeit
nach
Trocknung
kein Schrumpfen
und
Quellen
des
Holzes
stabilisiert
das
Holz
vollkommen
stříkací
pistole
nach Trocknung kein Schrumpfen

10 m2/L

5 bis 30 °C

štětec, váleček,
5 až 30°C
stříkací
pistole
Sehr zu empfehlen
direkt movingui
auf neues
Holz teak (dunkel)
miel (honig)
(hell)
Farbtöne:

Nanášení
Teplota
DEKS OLJE D1 – Der transparente
Holzsättiger

Schindeln, Fensterläden, Sichtschutzzäune
Sehr zu empfehlen für Gartenmöbel, Terrassen, Gartenhäuser,
Farbige Öle
Schindeln, Fensterläden,
Sichtschutzzäune
Eiche hell
Eiche rustikal
Farbtöne:
Eiche rustikal

2 - 4 Jahre
Haltbarkeit:
2 - 4 Jahre

nuralle
2 Anstriche
innerhalb
30 Minuten
für
Hölzer: sowohl
auf von
senkrechten
als
auch
auf waagerechten
Flächen
keine
Filmbildung,
daher kein
Abblättern
für alle Hölzer: sowohl auf senkrechten
Sehralszu
empfehlen
direkt Flächen
auf neues Holz
auch
auf waagerechten

aSehr
dub
rustikální
zu empfehlen für Gartenmöbel, Terrassen, Gartenhäuser,

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

XYLIN – Das geruchlose Innenöl

Holzöl auf wässriger Basis (emulgiert)

AQUADECKS
– von
Lösemittelfreier
Holzschutz
nur 2 Anstriche innerhalb
30 Minuten
Nástroje
Teplota
Haltbarkeit:
HolzölFilmbildung,
auf wässrigerdaher
Basiskein
(emulgiert)
keine
Abblättern

TEXTROL – Eiche hell und Eiche rustikal
pigmentiertes UV-Schutz-Holzöl
Vydatnost
TEXTROL
– Eiche
hell und Eiche
Textrol
für alle Hölzer:dub
sowohl
aufsvětlý
senkrechten
als auchrustikal
auf waagerechten Flächen

Pinsel, Fellrolle,
Sprühgerät

HOLZÖLE FÜR INNEN
HOLZÖLE FÜR INNEN

AQUADECKS – Lösemittelfreier Holzschutz

Sprühgerät

Eiche hell

olej se usadí do pórů, díky
pigmentu chrání dřevo před
zešednutím

Vydatnost

10 m2/Liter

2



dřevo se zbaví šedi,
vyčistí, otevřou se póry

10 m2/L
Sichtschutzzäune
1,Schindeln,
/ 2,5Fensterläden,
/ 5 / 20
L
Sehr zu empfehlen für Gartenmöbel, Terrassen, Gartenhäuser,

10 m2/Liter

do hloubky pronikající,
oživující ochranný olej na
dřevo, nejjednodušší použití

Textrol

transparente
UV-Schutz-Pigmente
lufttrocknendes
Naturöl mit sehr sorgen
für
langfristigen
Holzschutz
hoher
Eindringfähigkeit
für
alle Hölzer:UV-Schutz-Pigmente
sowohl auf senkrechten
als auch auf waagerechten Flächen
transparente
sorgen
für langfristigen Holzschutz
für alle Hölzer: sowohl auf senkrechten als auch auf waagerechten Flächen

Farbtöne:



Net Trol

TEXTROL – Transparenter Holzschutz
lufttrocknendes Naturöl mit sehr
TEXTROL
– Transparenter Holzschutz
hoher Eindringfähigkeit
Die Nr. 1

1 | 5 | 20 Liter

olej se usadí do pórů,
díky pigmentu chrání
dřevo před zešednutím

Textrol

Krok 2

Vydatnost
Textrol
Die Nr. 1
Transparentní
Sehr zu empfehlen für Gartenmöbel, Terrassen, Gartenhäuser,

1, // 5 / 20 L

nebo

Krok 1

HOLZÖLE FÜR AUSSEN
HOLZÖLE FÜR AUSSEN

Schindeln, Fensterläden,
Sichtschutzzäune
Pinsel, Fellrolle,



dřevo musí být po
vyčištění neutralizováno.
Póry se otevřou

Krok 1

doporučení: pigmentovaná ochrana dřeva bez
zápachu s velmi dlouhou
trvanlivostí, pronikne
hluboko do dřeva



Aquanett

1 | 5 | 20 Liter



Aquadecks

Problem?

Dodatečná úprava

olej se usadí do pórů,
díky pigmentu chrání
dřevo před zešednutím

Krok 1
odstraní zbytky všech
starých nánosů oleje





dřevo musí být po
vyčištění neutralizováno.
Póry se otevřou

Krok 1

Ochrana nového
dřeva

1 | 2,5 | 5 | 20 Liter



čistí do hloubky



olej se usadí do pórů,
díky pigmentu chrání
dřevo před zešednutím

Krok 2

Problem?

1 | 2,5 | 5 | 20 Liter



Krok 1

Problem?
Znečištění olejem
(starý olej na prknech)

Krok 2

dřevo se zbaví šedi,
vyčistí, otevřou se póry

Problem?

Znečištěné dřevo

Krok 1

Čištění

innen

Použití
innen

OLEOFLOOR – Das Hochleistungsparkettöl
interiér
Parkettöl, verstärkt durch wässriger Polyurethanharze
OLEOFLOOR
– Das
voda
+Hochleistungsparkettöl
mýdlo
hervorragende Eindringfähigkeit

exteriér

Parkettöl,
verstärkt
durch wässriger Polyurethanharze
sehr
schnelle
Trocknung
EN 71-3
hervorragende
Eindringfähigkeit
einfache
Anwendung
spielzeug
(kein
Spezialwerkzeug)
sehr schnelle
Trocknung
Kinder
EN 71-3h
verstärkter
Feuchtigkeitsschutz
einfache Anwendung
tauglic
g
(kein Spezialwerkzeug)
benötigt
keine Politur
Kinderspielzeu
verstärkter Feuchtigkeitsschutz
tauglich
Sehrbenötigt
zu empfehlen
für Arbeitsplatten, Möbel, Treppen,
keine Politur

Parkett- und Holzböden im Innenbereich
Sehr zu empfehlen für Arbeitsplatten, Möbel, Treppen,
Parkett- und Holzböden im Innenbereich
Wasser +
15 - 20 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle

10 bis 25 °C

1 - 2 Std.

15 - 20 m2/Liter

Pinsel, Fellrolle

10 bis 25 °C

1 - 2 Std.

Seife

Wasser +
Seife

ationen

weitere Inform

innen
innen
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Příslušenství k terasám

1. Zásady pro montáž teras
. délka vrutu by měla být přibližně 2,5 násobek tloušťky terasového prkna
(pro prkno tl. 25 mm doporučujeme vrut 5 x 60 mm).
. terasová prkna doporučujeme předvrtávat
(zabráníme rozštípnutí prkna a při bobtnání či sesychání prkna nedojde ke střihu vrutu).
. pro exotické dřeviny jsou vhodné vruty z nerezové oceli třídy A4
(vruty z kalené oceli mohou při reakci s extraktivními látkami dřeva černat).

2. Vruty – RAPI-TEC
Artiklové číslo

Rozměr

Bit

Balení

55013/0100

4 x 40 mm

TX15

500

55013/0141

5,5 x 60 mm

TX25

200

3. Vrták
. vhodné pro vruty 5 a 5,5 mm
. vhodné pro předvrtání dřeva, vrták díky svému tvaru
. rovněž vyfrézuje do dřeva prostor pro hlavu vrutu

Artiklové číslo

Rozměr

Materiál

55014/1500

4,7 x 25 mm

tvrdý plast/ocel

4. Stavitelné patky
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Artiklové číslo

Terasová podpěra

Výškový rozsah

Balení

55013/0172

TP 1

3,5 - 5 cm

40

55013/0173

TP 2

5,5 - 7 cm

40

55013/0174

TP 3

7 - 11 cm

40

55013/0175

TP 4

7 - 11 cm

40

55013/0176

TP 5

15 - 17 cm

40

55013/0177

TP 6

17 - 20 cm

40

MONTÁŽ
Pro kompletní terasu budete potřebovat tento materiál:
- Terasová prkna
- Konstrukční hranoly
- Vrták na předvrtání prken
- Vruty nebo prvky na neviditelné spoje
- Gumové podložky
Volitelné příslušenství:
- Oleje popř. čistící přípravky

Při montáži byste se měli držet následujících rad:
Vlhkost dřeva
S pomocí elektronických vlhkoměrů je možné si ověřit, že vlhkost dřeva kolísá při změnách počasí
(zima, léto), a to až od 10 do 25 %. Při pokládce je důležité, aby byla vlhkost dřeva v intervalu 16 +-2 %.
Sklon terasy
Při přípravě podloží (beton, stavitelné patky, atd.) je nutné zajistit, aby případná vlhkost odcházela jak
z prostoru pod terasou, tak i z terasy, a proto je nutné dodržet sklon min. 2 %.
Odtok vody
Měl by být plně zajištěn odtok vody a proto se doporučuje pokládat spodní rošt na plastové podložky,
aby případná voda mohla bez problémů odtékat.
Spodní konstrukce
Na konstrukci spodního roštu by měly být použity pouze trvanlivé dřeviny. Mezi terasovými prkny
a spodním roštěm by měla být plastová lišta (dovoluje ohyb vrutu při bobtnání a sesychání prken a
zabraňuje ustřižení vrutu při rozměrových změnách) – lišta by měla být min. 7 mm silná. Osová vzdálenost spodního roštu má být přibližně 20-ti násobek tloušťky terasového prkna.
Předvrtání
Předvrtání zabraňuje praskání prken při montáži. Prkno by se mělo předvrtávat min. 15 mm od hrany a
min. 50 mm a max. 100 mm od konce prkna
Vruty
Délka vrutu by měla být minimálně 2,5 násobek tloušťky terasového prkna a průměr vrutu by měl být
min. 5 mm. Doporučujeme vruty minimálně ze zesílené nerezové oceli C1 a pro exotické dřeviny vruty
z nerezové oceli A4.
Mezery mezi prkny
Šířka spáry by měla být min. 6 % šířky prkna, tedy min. 7 mm. Pokud je vlhkost dřeva nad 16 %, dojde k
bobtnání dřeva a mezery se na terase zmenší, pokud dojde k poklesu vlhkosti pod 16 %, dřevo seschne
a mezery budou větší.
Čištění terasy
Terasy by se měla čistit jedenkrát ročně. K tomu nejsou zapotřebí žádné speciální přípravky.
Doporučujeme použít vysokotlaký čistič (pozor – tlak musí být nastaven pouze na nižší hodnoty, aby
nedošlo k poškození dřeva).
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VZOROVÉ TERASY
Expozice teras na našich filiálkách
Navštivte naše expozice teras.
Na našich pobočkách najdete jedinečný výběr vzorových dřevěných
teras nebo různé ukázky terasového dřeva. Na vzorových terasách,
které jsou plošně namontovány, ponechány v přírodním stavu nebo
naolejovány, uvidíte nejen nová terasová prkna, ale můžete se na
vlastní oči přesvědčit, jak krásná bude Vaše dřevěná terasa při náležité
péči i po několika letech.
Naši specialisté na dřevěné terasy Vám nezávazně a bezplatně poradí
při projektování a stavbě Vaší nové terasy. Máte dotazy? Stačí napsat
krátký e-mail a naši odborníci jsou Vám ochotně k dispozici.

OTEVÍRACÍ D
O
PO-PÁ
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BA :

7.00 - 16.00

Vstupte do světa podlah JAF HOLZ!

PODLAHY
© Admonter

Kromě kvalitních mezinárodních značkových produktů nabízí JAF HOLZ prostřednictvím vlastní
značky EUROWOOD® funkční, rozmanitý a individuální program v oblasti hotových parket,
dýhovaných, laminátových, korkových podlah i linolea.

DVEŘE

Vstupte do světa dveří JAF HOLZ!

Quelle: JELD-WEN GmbH

FRISCHEIS patří v Rakousku k předním dodavatelům hotových dveří a kování. Rozsáhlý skladový
sortiment s nejžádanějšími modely zaručuje JAF HOLZ zákazníkům maximální flexibilitu.
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JAF HOLZ, spol. s r. o.

JAF HOLZ Slovakia s. r. o.

VYŠKOV 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, F: +420 517 325 852, E: vyskov@jafholz.cz

ŠPAČINCE 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, F: +421 33 557 34 19, E: trnava@jafholz.sk

BRANDÝS n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, F: +420 326 901 009, E: brandys@jafholz.cz

ŽILINA 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, F: +421 41 707 02 11, E: zilina@jafholz.sk

VLAŠIM 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, F: +420 317 846 517, E: domasin@jafholz.cz

LIČARTOVCE 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, F: +421 51 746 46 66, E: licartovce@jafholz.sk

ROKYCANY 337 01, Nové Město 1123
T: +420 371 722 251, F: +420 371 722 577, E: rokycany@jafholz.cz

VLKANOVÁ 976 31, Matuškova 48
T: +421 48 229 76 81, F: +421 48 229 76 88, E: vlkanova@jafholz.sk

ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, Semanínská 2097
T: +420 465 519 810, F: +420 465 519 819, E: ceska.trebova@jafholz.cz

www.jafholz.cz, www.jafholz.sk

OSTRAVA - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, F: +420 596 940 889, E: ostrava@jafholz.cz
VODŇANY 389 01, Číčenická 1282
T: +420 383 355 511, F: +420 383 355 555, E: vodnany@jafholz.cz

STAVEBNÍ PRVKY

