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1. CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY CETRIS 

V dnešní době se kromě zlepšení tepelně izolačních vlastností staveb klade stále větší 

důraz na ochranu zdiva proti vlhkosti, bojuje se proti hluku a je viditelná snaha zlepšit 

estetický vzhled objektů. V obytných a administrativních budovách je ve vytápěných 

prostorách relativní vlhkost 60% a je tlačena k vnějšímu povrchu zdiva, kde vodní páry 

kondenzují. Tím se zvyšuje tepelná vodivost zdiva, voda ve zdivu zmrzne, tím zvětší svůj 

objem a poškodí omítku. V interiérech pak mohou vznikat plísně. Optimálním řešením těchto 

problémů je použití fasádních odvětraných systémů. Fasádní odvětrané systémy s 

cementotřískovými deskami CETRIS
®
 jsou jednou z možností využití desek CETRIS

®
 ve 

stavebnictví pro ochranu obvodových konstrukcí před účinky povětrností. 

Odvětrané fasády lze použít při novostavbách i rekonstrukcích: 

 rodinných a bytových domů 

 administrativních a občanských stavbách 

 průmyslových a zemědělských objektů 

Podle umístění desek CETRIS
®
 na fasádě rozdělujeme odvětrané fasádní systémy 

následovně: 

 CETRIS
®
 VARIO – desky s přiznanou vodorovnou a svislou spárou mezi 

jednotlivými formáty 

 CETRIS
®
 PLANK – desky s přeloženou vodorovnou spárou a přiznanou svislou 

spárou 

Pro kotvení desek CETRIS
®
 lze použít tři druhy nosných roštů: 

 dřevěný nosný rošt 

 nosný rošt ze systémových profilů na bázi hliníku nebo pozinkovaného plechu 

 kombinovaný rošt – kotvy, UNI spojky, dřevěné latě 

Složení desek CETRIS
®

 

    

 

 

 

 
Zdroj: http://www.cetris.cz/systemy/fasadni-systemy/ 
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Dále je možno řadit cementotřískové fasádní desky následovně: 

1.1 CETRIS FINISH 

CETRIS® FINISH je cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním 

podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku. 

Cementotřísková deska tl. 10 - 32 mm s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem a 

finální barvou v barevných odstínech dle vzorkovnice RAL, NCS. Při výběru je třeba vyloučit 

odstíny perleťové,reflexní, metalické a málokryvé, seznam zde. Odstíny dále dělíme do dvou 

cenových skupin, tj. Odstín A - standardní typ, Odstín B - nestandardní typ, seznam zde. 

Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek 

CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® FINISH se používají především jako fasádní obkladové 

desky v exteriérech. 

Rubová strana cementotřískových desek CETRIS® FINISH je opatřena ochranným 

základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost . Nátěr 

nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním 

odstínu musí být předem uveden v objednávce. 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce stěn, protipožárních aplikací, podhledů a 

soklů či balkónů.  

Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, po dohodě 34-36-38-40 

mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran 

TYP RELIÉFU hladká 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA základní a finální barva 

ODSTÍNY dle vzorníku RAL, NCS (vhodnost odstínu konzultujte s výrobcem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ral/
http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ncs/
http://www.cetris.cz/pagedata_cz/desky/excluded-shades-list.pdf
http://www.cetris.cz/pagedata_cz/desky/excluded-shades-list.pdf
http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ral/
http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ncs/
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Ukázka aplikací: 

Administrativní budova – 2010, Česká republika – Jinočany 

 

 
Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-finish/ 

1.2 CETRIS PROFIL FINISH 

CETRIS® PROFIL FINISH je cementotřísková deska s reliéfem opatřená základním 

podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku. 

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva 

nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem a finální barvou v barevných odstínech 

dle vzorkovnice RAL, NCS. Při výběru je třeba vyloučit odstíny perleťové, reflexní, 

metalické a málokryvé, seznam zde. Odstíny dále dělíme do dvou cenových skupin, tj. Odstín 

A - standardní typ, Odstín B - nestandardní typ, seznam zde. Základní rozměr desky je 3 350 

x 1 250mm.Poskytované služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj 

dekorativní vzhled se deskyCETRIS®PROFIL FINISH používají především jako fasádní 

obkladové desky v exteriérech i interiérech. 

Rubová strana cementotřískových desek CETRIS® PROFIL FINISH je opatřena ochranným 

základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost. Nátěr 

nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním 

odstínu musí být předem uveden v objednávce. 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce stěn, protipožárních aplikací, podhledů a 

soklů.  

http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ral/
http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ncs/
http://www.cetris.cz/pagedata_cz/desky/excluded-shades-list.pdf
http://www.cetris.cz/pagedata_cz/desky/excluded-shades-list.pdf
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Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 10-12 mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran 

TYP RELIÉFU břidlice a dřevo 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA základní a finální barva 

ODSTÍNY dle vzorníku RAL, NCS (vhodnost odstínu konzultujte s výrobcem) 

 

Ukázka aplikací: 
Opláštění správní budovy CIDEM Hranice a.s. – 2010, Česká republika – Hranice 

 
Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-profil-finish/ 

1.3 CETRIS BASIC 

CETRIS® BASIC je cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým 

povrchem. 

Vyrábí se standardně v tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Po 

dohodě lze dodat i desky tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 

250 mm. Desky dodáváme řezané na zákazníkem požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo 

sraženou hranou pod úhlem 45°, frézované od tl. desky 12 mm s polodrážkou, od tl. desky 16 

mm s perem a drážkou. Do desek lze rovněž předvrtat otvory. 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce stěn, podlah, střech, protipožárních aplikací, 

podhledů a soklů, ztraceného bednění, balkonů, dopravních staveb nebo výtahových šachet.  

http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ral/
http://www.cetris.cz/vzornik-barev-ncs/
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Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, po dohodě 34-36-38-40 

mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran 

TYP RELIÉFU hladká 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA bez povrchové úpravy 

 

Ukázka aplikací: 

Administrativní a skladovací (halový) objekt firmy Műpo - 2004, Česká republika – Brno 

 
 

Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-basic/ 

1.4 CETRIS PROFIL 

CETRIS® PROFIL je cementotřísková deska s reliéfem a cementově šedým povrchem. 

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm, jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva 

nebo břidlice. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné 

jako u desek CETRIS® BASIC. Pro svůj dekorativní vzhled se desky CETRIS®PROFIL 

používají především jako fasádní obkladové desky v exteriérech i interiérech. 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce stěn, protipožárních aplikací, podhledů a 

soklů.  
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Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 10 –12 mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

TYP RELIÉFU dřevo a břidlice 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA bez povrchové úpravy 

 

Ukázka aplikací: 

Církevní a kulturní zařízení pro volnočasové aktivity - 2009, Česká republika – Český Těšín 

 

Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-profil/ 

1.5 CETRIS PLUS 

CETRIS® PLUS je cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním nátěrem. 

 

Cementotřísková deska tl. 8 - 32 mm s hladkým povrchem. Po dohodě lze dodat i desky 

tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Na obou stranách a všech hranách je nanesen základní nátěr bílé 

barvy. Základní nátěr je dodáván jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší 

kryvost a nepravidelnou strukturu. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované 

služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi 

deskou a finální povrchovou úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové 

hmoty. 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran 

ODSTÍNY barevný odstín 0100-bílá 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA základní barva 
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Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce stěn, střech, protipožárních aplikací, 

podhledů a soklů či balkónů. Technická specifikace 

Ukázka aplikací: 

Mateřská školka - 2005, Česká republika – Chvaletice  

 

 
 

Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-plus/ 

1.6 CETRIS PROFIL PLUS 

CETRIS® PROFIL PLUS je cementotřísková deska s reliéfem opatřená základním nátěrem. 

Cementotřísková deska tl. 10 nebo 12 mm jejíž povrch tvoří reliéf imitující strukturu dřeva 

nebo břidlice. Deska je opatřena základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván 

jako oboustranný včetně hran. Rubová strana má nižší kryvost a nepravidelnou strukturu. 

Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované služby jsou stejné jako u desek 

CETRIS®BASIC. Základní nátěr zlepšuje přilnavost mezi deskou a finální povrchovou 

úpravou, snižuje nasákavost desky a spotřebu finální nátěrové hmoty. 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce stěn, protipožárních aplikací, podhledů a 

soklů. 

Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 10-12 mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran 

TYP RELIÉFU břidlice a dřevo 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA základní barva 

ODSTÍNY barevný odstín 0100-bílá 
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Ukázky aplikací: 

Rodinný dům - 2005, Holandsko - Neck 

  
 

Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-profil-plus/ 

1.7 CETRIS LASUR 

CETRIS® LASUR je cementotřísková deska s hladkým povrchem opatřená základním 

pigmentovaným podnátěrem a finálním lazurovacím probarevným lakem v odstínech dle 

vzorníku. 

Cementotřísková deska tl. 10 - 32 mm s hladkým povrchem opatřená základním podnátěrem a 

finální probarveným lazurovacím lakem v odstínech dle vzorníku. Povrchová úprava 

lazurovacím lakem nevytváří jednotný a jednolitý vzhled. Po dohodě lze dodat i desky 

tloušťky 34, 36, 38 a 40 mm. Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. Poskytované 

služby jsou stejné jako u desek CETRIS® BASIC. Desky CETRIS® LASUR se používají 

především jako fasádní obkladové desky v exteriérech. 

Rubová strana cementotřískových desek CETRIS® LASUR je opatřena ochranným 

základním nátěrem, který nemá pravidelnou strukturu, vzhled a dostatečnou kryvost . Nátěr 

nemá specifikovaný barevný odstín, požadavek na provedení v bílém nebo transparentním 

odstínu musí být předem uveden v objednávce. 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce podhledů a soklů či balkónů.  
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Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 3350 x 1250 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, po dohodě 34-36-38-40 

mm 

OBJEMOVÁ HMOTNOST 1 150 - 1 450 kg/m
3
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání, vrtání otvorů, srážení hran 

TYP RELIÉFU hladká 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA základní pigmentová barva, finální lazurovací probarvený lak 

ODSTÍNY dle vzorníku* desek CETRIS® LASUR (sedm odstínů) 

 

Ukázka aplikací: 

Administrativní budova - 2007, Česká republika - Liberec 

 

Zdroj: http://www.cetris.cz/produkty/deska-cetris-lasur/ 

1.8 CETRIS DECOR 

CETRIS® DEKOR je cementotřísková deska tl. 12 a 14 mm, formátu 1250 x 625 mm 

opatřená akrylátovou mozaikovou dekorativní omítkou. 

Desky CETRIS® DEKOR jsou dodávány ve 4 barevných odstínech dle vzorníku. Při větším 

odběru desek je možno po dohodě s výrobcem dodat desky CETRIS DEKOR i v jiné tloušťce 

a formátech. Desky je možno libovolně řezat okružní pilou s kotoučem opatřeným 

tvrdokovem. Pro čistý a rovný řez je nutno použít vodící lištu a desky řezat z rubové strany, 

nedojde tak k poškození lícní plochy. Po řezu je hranu nutno opatřit základním ochranným 

nátěrem (dodáván výrobcem). Předvrtání otvorů se provádí vrtačkou bez příklepu na pevné 

podložce. Pro vrtání se doporučuje použít vrták na kov. Vrtáme zásadně z lícové strany. 

Desky se používají především jako fasádní obkladové desky v exteriéru, pro svislé obklady 

soklů, fasád, výplní zábradlí a jako podhledy (podbití střechy). 

Tento typ desek je možné využít i pro konstrukce podhledů a soklů či balkónů.  
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Technická specifikace: 

ZÁKLADNÍ FORMÁT 1250 x 625 mm 

TLOUŠŤKY DESEK 12-14 mm (po dohodě další) 

PLOŠNÁ HMOTNOST tl. 12 mm – 20 kg/m
2
, tl. 14 mm- 23 kg/m

2
 

SLUŽBA dle požadavků zákazníka - řezání 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA mozaiková dekorativní omítka odstíny: dle vzorníku* desek 

CETRIS ® DEKOR (čtyři odstíny) 

 

Ukázky aplikací: 

Administrativní budova firmy FRINORM - 2005, Lichtenštejnsko - Lichtenštejnsko 

  

Zdroj: http://www.cetris.cz/systemy/fasadni-systemy/deska-cetris-dekor/  
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1.9 CENÍK DESEK CETRIS  
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1.10 VLASTNOSTI DESEK CETRIS 

Ekologičnost 

Cementotřískové desky jsou ekologické, přátelské k životnímu prostředí. Neobsahují 

nebezpečné látky jako jsou azbest a formaldehyd, jsou odolné proti benzínu a olejům. 

Odolnost proti ohni 

Cementotřísková deska CETRIS® je ohnivzdorná a její klasifikace podle třídy reakce na oheň 

dle evropské normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehořlavá. 

Dokonalá zvuková izolace 

Desky CETRIS® jsou zvukově izolační (vzduchová neprůzvučnost 30 – 35 dB). 

Odolnost proti povětrnosti 

Cementotřísková deska CETRIS® je nejlepší materiál pro vlhká prostředí i pro exteriér díky 

její odolnosti proti vlhku. 

Mrazuvzdornost 

Cementotřískové desky CETRIS® jsou mrazuvzdorné, byly odzkoušeny na 100 

zmrazovacích cyklů dle ČSN EN 1328. 

Hygienická nezávadnost 

Desky CETRIS® jsou hygienicky nezávadné, nezapáchají a neobsahují žádné nebezpečné 

látky. 

Odolnost proti plísním a houbám 

Díky odolnosti desek CETRIS® proti vlhkosti se na povrchu desek netvoří plísně. 

Odolnost proti hmyzu 

Cementotřískové desky CETRIS® jsou pro svůj obsah cementu absolutně odolné vůči hmyzu. 

Nízká hmotnost 

Desky CETRIS® se řadí mezi lehký materiál (deska tloušťky 10 mm váží pouze 14,0 kg/m2). 

Pružnost 

Deska CETRIS® má modul pružnosti větší než 4500 N/mm2 a ohybová pevnost desek je 

větší než 9 N/mm2. 

Snadná opracovatelnost 

Cementotřískové desky CETRIS® lze opracovávat všemi běžnými dřevoobráběcími stroji. 

Desky je možno vrtat, řezat, frézovat a brousit. 

1.11 BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE DESEK CETRIS  

Cementotřískové desky CETRIS
®
 jsou ukládány na přepravní dřevěné podložky, které 

umožňují manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Fixace je zajištěna stažením desek k 

podložce páskou příčně, podélné páskování se provádí jen na přání zákazníka. 

Desky jsou chráněny proti povětrnostním vlivům obalem z PE fólie. Toto balení nesplňuje 

podmínky pro dlouhodobé vystavení účinkům povětrnosti při skladování na nekrytém 

prostranství. Skladování cementotřískových desek CETRIS
®
 by mělo být prováděno v 

krytých, suchých prostorách, aby desky před upevněním do konstrukce nenavlhaly. Při 

skladování lze palety s deskami CETRIS
®
 o stejném půdorysném rozměru ukládat ve více 

vrstvách na sebe. 

Při manipulaci by měly být desky CETRIS uloženy na podložce. Při jiném uložení se s 

deskami manipuluje ve svislé poloze. Rovněž ruční přenášení se provádí výhradně ve svislé 

poloze. 
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1.12 VÝROBCE DESEK CETRIS  

 Společnost CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS je v současnosti největším 

výrobcem cementotřískových desek v Evropě. Výrobní kapacita linky je 55 000 m
3
 ročně. 

Divize CETRIS je výrobcem deskového materiálu, který uvádí na trh pod ochrannou značkou 

cementotřísková deska CETRIS®. 

Výstavba závodu na výrobu cementotřískových desek v České republice byla zahájena 

v roce 1987, do provozu byl pak závod uveden v roce 1991. V roce 2011 je tedy tento 

materiál na trhujiž celých 20 let. 

O rozšiřující se oblibě a mnohostranném použití desek CETRIS® svědčí i to, že jsou v 

současné době vyváženy do takřka celé Evropy, ale také do zemí Afriky, Asie a Jižní 

Ameriky.  
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2. CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY AMROC 
Jsou univerzálně použitelné stavební desky s hladkým, tvrdým povrchem, které splňují 

požadavky na ochranu proti požáru, hluku a vlhkosti. 

Vyrábějí se z třísek z jehličnatého dřeva a z portlandského cementu ve spojení s 

mineralizačními látkami a vodou. Ve speciálním procesu se tyto látky smíchají, navrství a 

zhutní pomocí vysokého tlaku. Po zrání a klimatizování se provádí řezání jednotlivých 

formátů. Podle požadavku zákazníka lze provádět profilování hran, zvláštní přířezy, broušení 

povrchu i nátěry. 

Neobsahují formaldehyd, jedovaté látky ani jiné škodlivé látky a jsou odolné proti 

hlodavcům, napadení houbou a proti termitům. 

Lze je dobře obrábět (řezání, vrtání, frézování) pomocí tvrzených nebo diamantových 

nástrojů. Upevnění se může provádět pomocí šroubů, hřebíků, svorek nebo lepením 

Je možné je použít v oblasti nové výstavby i při sanaci starých staveb, v průmyslových 

stavbách, komerčních stavbách, zemědělských stavbách, stavbách prostorových buněk a při 

stavbách montovaných domů. 

Jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu, vůči hnilobě, zvířecím výkalům a 

chemickým čisticím prostředkům ve stájích. 

Velmi dobře se hodí: 

- k obložení fasád 

- pro stavby s dřevěným rámem 

- pro podlahy 

- pro vnitřní stěny a stropy 

- pro příčky s nosnými konstrukcemi 

- k obložení vlhkých místností 

- na protipožární konstrukce 

- pro konstrukce se zvukovou izolací 

- pro stavební systémy s pojeným bedněním 

- pro sportovní stavby (odolnost vůči házení míčem) 

Standardním produktem je panel AMROC B, který je základem pro všechny další produkty. 

 

Zdroj: http://www.amroc.de/cz 

 

http://www.amroc.de/cz
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2.1 AMROC-Panel B1 

Popis produktu: 

V závislosti na způsobu výroby se cementotřískové desky rozlišují na desky vícevrstvé 

a jednovrstvé. Vícevrstvé desky mají, zejména v případě působení vlhkosti, sklon k 

delaminaci, tzn. k vzájemnému oddělování jednotlivých vrstev. Jako jediný výrobce jsme 

schopni vyrobit cementotřískovou desku, která je monolitická a tím zcela odolná proti 

delaminaci. Při všech způsobech použití ve venkovních a vnitřních prostorách s proměnlivou 

vlhkostí nabízí panel AMROC jedinečnou konstrukční bezpečnost. 

Všechny naše produkty se vyrábějí jako jednovrstvá deska a vycházejí z produktu s 

označením B1. Technická data a vlastnosti panelu B1 tedy platí i pro všechny další produkty, 

resp. varianty produktů.  

 

Technická data: 

Podle DIN EN 13986:2004 

Objemová hmotnost: 1000Kg/m³ podle EN 323 

Pevnost v ohybu: 9N/mm² podle EN 310 

Modul pružnosti v ohybu: třída 1:4.500 podle EN 310 

Pevnost v tahu napříč: 0,5N/mm² podle EN 319 

Pevnost v tahu napříč po cyklické zkoušce: 0,3 N/mm² podle EN 319 a EN 321 

Tloušťkové bobtnání po 24 hodinách: 1,5% podle EN 317 

Tloušťkové bobtnání po cyklické zkoušce: 1,5% podle EN 317 a EN 321 

 

Dodací jednotky a hmotnosti: 

 

Tloušťky nebroušených desek: 

Tloušťky broušených desek: 

8-40mm 

8-37mm 

Rozměry (standardní formát): 3.100mm*x 1.250mm und  2.600mm x 1.250mm 

1.250mm x 625mm pro podlahovou desku AMROC 

3.100mm x 1.100mm und 2.600mm x 1.100mm pro panel AMROC-

Rustikal 

*3.200mm na vyžádání 

Speciální formáty: libovolné pravoúhlé pevné rozměry, variabilní délky na zakázku 

mezi 3.200 mm a 2.600 mm 

(vždy na vyžádání, resp. v závislosti na množství) 

Provedení hran: tupé 

skosení a stupňovitá drážka od tloušťky desky 10 mm 

pero+drážka od tloušťky desky 16 mm              

oblá drážka+oblé pero od tloušťky desky 16mm drážka 

pro cizí pero od tloušťky desky 16 mm 
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Reference:  

Campus Skejbi, Dänemark 

  

Zdroj: http://www.amroc.de/cz/amroc-panel-b1/popis-produktu.html 

 

2.2 AMROC-Color se základním nátěrem 

Popis produktu: 

AMROC-Color Grundiert se základním nátěrem je varianta produktu pro individuální 

konečný nátěr prováděný na stavbě. Produkt AMROC-Color Grundiert se základním nátěrem 

se ideálně hodí pro konečný barevný nátěr fasády na stavbě. 

Lícová strana a hrany jsou opatřeny základním nátěrem v barvě RAL 9010 (čistě bílá) 

a zadní strana je opatřena konečným nátěrem v barvě RAL 7035 (světle šedá). 

Prostřednictvím konečného nátěru na stavbě se mezi lícovou a zadní stranou vytvoří 

rovnováha difuze par.  

Základní nátěr z výroby ještě povrch desky zcela neuzavírá. Konečný nátěr se musí 

provést alkalicky stabilní barvou odolnou vůči povětrnostním vlivům a schválenou výrobcem 

barev. Doporučujeme zde výrobek Amphibolin ELF firmy Caparol.  

  

Konečný nátěr na stavbě by se měl provést pokud možno před montáží, resp. co 

nejdříve po ní, na suché, nezaprášené desce. 

Jednoduchý oboustranný základní nátěr (šedá/šedá) se hodí pro určité případy použití 

ve vnitřních prostorách, kde je nutné snížit difuzi par (např. pozdější pokládka koberců). Pro 

venkovní použití však tento oboustranný základní nátěr (šedá/šedá) není vhodný. Upozornění: 

při oboustranném barevném nátěru nelze vyloučit výskyt vápníkového výkvětu a vyluhování! 

Nejedná se o jakostní vadu. 
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Technická data: 

Podle DIN EN 13986:2004 

Objemová hmotnost: 1000Kg/m³ podle EN 323 

Pevnost v ohybu: 9N/mm² podle EN 310 

Modul pružnosti v ohybu: třída 1:4.500 podle EN 310 

Pevnost v tahu napříč: 0,5N/mm² podle EN 319 

Pevnost v tahu napříč po cyklické zkoušce: 0,3 N/mm² podle EN 319 a EN 321 

Tloušťkové bobtnání po 24 hodinách: 1,5% podle EN 317 

Tloušťkové bobtnání po cyklické zkoušce: 1,5% podle EN 317 a EN 321 

 

Dodací jednotky a hmotnosti: 

Tloušťky nebroušených 

desek: 

Tloušťky broušených desek: 

8-40mm 

8-37mm 

Rozměry (standardní 

formát): 

3.100mm*x 1.250mm und  2.600mm x 1.250mm 

1.250mm x 625mm pro podlahovou desku AMROC 

3.100mm x 1.100mm und 2.600mm x 1.100mm pro panel AMROC-

Rustikal 

*3.200mm na vyžádání 

Speciální formáty: libovolné pravoúhlé pevné rozměry, variabilní délky na zakázku 

mezi 3.200 mm a 2.600 mm 

(vždy na vyžádání, resp. v závislosti na množství) 

Provedení hran: tupé 

skosení a stupňovitá drážka od tloušťky desky 10 mm 

pero+drážka od tloušťky desky 16 mm              

oblá drážka+oblé pero od tloušťky desky 16mm drážka 

pro cizí pero od tloušťky desky 16 mm 

 

Reference: 
Torpedohallen, Kopenhagen - Dänemark 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj:http://www.amroc.de/cz/amroc-color-se-zakl-                             

naterem/popis-produktu.html 

 

http://www.amroc.de/cz/amroc-color-se-zakl-
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2.3 AMROC-Color Finish  

Popis produktu: 

Venkovní fasáda patří k částem budov s nejvyšším klimatickým zatížením a vyžaduje 

takovou konstrukci pro obkládání zezadu větraných fasád, která je odolná vůči povětrnostním 

vlivům. Panel AMROC-Color Finish je v tomto ohledu nejvhodnějším a zároveň ekologicky 

nezávadným produktem, který připouští rozmanité architektonické koncepce. Díky novému 

dvousložkovému barevnému nátěru dosahuje vysoké chemické a mechanické odolnosti. 

Zrnitá struktura nátěru snižuje znečištění způsobené povětrnostními vlivy a současně zvyšuje 

odolnost proti poškrábání.  

Na výběr jsou ve standardní variantě, při velikosti desky 3.100/2.600 x 1.250 mm a 

tloušťce 8-14 mm (max. 40 mm), dvě různé povrchové struktury (Micro a Macro), všechny 

odstíny RAL, NCS-S i další odstíny na přání. Čelní strana je opatřena barevným nátěrem a 

zadní strana je přelakována bezbarvým lakem. 

Na vyžádání lze nátěr provést podle barevného vzoru. Dále jsou na výběr metalízové 

barevné odstíny a jiné efekty a rovněž permanentní ochrana proti graffiti. Navíc existuje 

možnost nátěru, resp. hydrofobizace hran. Kromě toho lze volit různé stupně lesku.  

AMROC-Color Finish je: 

- odolný vůči povětrnostním vlivům a mrazu, 

- odolný vůči hnilobě, 

- odolný vůči ultrafialovému záření a působení počasí, 

- vodotěsný 

- snadno montovatelný 

 

Technická data: 

Podle DIN EN 13986:2004 

Objemová hmotnost: 1000Kg/m³ podle EN 323 

Pevnost v ohybu: 9N/mm² podle EN 310 

Modul pružnosti v ohybu: třída 1:4.500 podle EN 310 

Pevnost v tahu napříč: 0,5N/mm² podle EN 319 

Pevnost v tahu napříč po cyklické zkoušce: 0,3 N/mm² podle EN 319 a EN 321 

Tloušťkové bobtnání po 24 hodinách: 1,5% podle EN 317 

Tloušťkové bobtnání po cyklické zkoušce: 1,5% podle EN 317 a EN 321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Dodací jednotky a hmotnosti: 

Tloušťky nebroušených 

desek: 

Tloušťky broušených desek: 

8-40mm 

8-37mm 

Rozměry (standardní 

formát): 

3.100mm*x 1.250mm und  2.600mm x 1.250mm 

1.250mm x 625mm pro podlahovou desku AMROC 

3.100mm x 1.100mm und 2.600mm x 1.100mm pro panel AMROC-

Rustikal 

*3.200mm na vyžádání 

Speciální formáty: libovolné pravoúhlé pevné rozměry, variabilní délky na zakázku 

mezi 3.200 mm a 2.600 mm 

(vždy na vyžádání, resp. v závislosti na množství) 

Provedení hran: tupé 

skosení a stupňovitá drážka od tloušťky desky 10 mm 

pero+drážka od tloušťky desky 16 mm              

oblá drážka+oblé pero od tloušťky desky 16mm drážka 

pro cizí pero od tloušťky desky 16 mm 

Zdroj: http://www.amroc.de/cz/amroc-color-finish/popis-produktu.html 

2.4 AMROC-Granit 

 Popis produktu: 

Jako další produkt pro fasádu, příp. také pro použití na soklech nabízíme produkt 

AMROC-Granit. 

Tento produkt je na čelní straně opatřen povlakem ze šotoliny a je k dostání v osmi různých 

barevných odstínech, vždy ve formátu 3.200/ 2.600 x 1.250 x 8 mm. Montáž se může provést 

se zadním odvětráváním otevřenými spárami nebo s kovovým kolejnicovým systémem. 

Na potřebné rozměry lze desku na místě montáže ze zadní strany přiříznout pomocí 

ruční úhlové brusky (s břitem z tvrzeného kovu). Při montáži na fasádu platí všechny jinak 

platné technické principy použití. 

V případě potřeby můžeme nabídnout také kolejnicový systém v příslušném barevném 

odstínu. 

Technická data: 

Podle DIN EN 13986:2004 

Objemová hmotnost: 1000Kg/m³ podle EN 323 

Pevnost v ohybu: 9N/mm² podle EN 310 

Modul pružnosti v ohybu: třída 1:4.500 podle EN 310 

Pevnost v tahu napříč: 0,5N/mm² podle EN 319 

Pevnost v tahu napříč po cyklické zkoušce: 0,3 N/mm² podle EN 319 a EN 321 

Tloušťkové bobtnání po 24 hodinách: 1,5% podle EN 317 

Tloušťkové bobtnání po cyklické zkoušce: 1,5% podle EN 317 a EN 321 
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Dodací jednotky a hmotnosti: 

Tloušťky nebroušených desek: 

Tloušťky broušených desek: 

8-40mm 

8-37mm 

Rozměry (standardní formát): 3.100mm*x 1.250mm und  2.600mm x 1.250mm 

1.250mm x 625mm pro podlahovou desku AMROC 

3.100mm x 1.100mm und 2.600mm x 1.100mm pro panel AMROC-

Rustikal 

*3.200mm na vyžádání 

Speciální formáty: libovolné pravoúhlé pevné rozměry, variabilní délky na zakázku 

mezi 3.200 mm a 2.600 mm 

(vždy na vyžádání, resp. v závislosti na množství) 

Provedení hran: tupé 

skosení a stupňovitá drážka od tloušťky desky 10 mm 

pero+drážka od tloušťky desky 16 mm              

oblá drážka+oblé pero od tloušťky desky 16mm drážka 

pro cizí pero od tloušťky desky 16 mm 

 

Reference: 

 
 

Zdroj: http://www.amroc.de/cz/amroc-granit/popis-produktu.html 

2.5 VÝROBCE PANELŮ AMROC 

Společnost AMROC Baustoffe GmbH byla založena 1. prosince 1997. Sídlo firmy a 

výrobní areál se nacházejí na severu Magdeburgu a mají výhodnou dopravní polohu, 2,5 km 

od spolkové dálnice A2 Berlín-Hannover, u přístavního bazénu č. I Průmyslového přístavu. 

 

  Ve výrobním zařízení, v komplexu hal o rozloze 16.000 m², které bylo v roce 2007 

zmodernizováno podle nejnovějšího stavu techniky, se vyrábějí cementotřískové desky 

nejvyšší kvality. 

 

  Cizí dohled a interní firemní systém k zajištění kvality zaručují trvale vysokou kvalitu 

produktů. 
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  Firma AMROC dodává své výrobky více než 200 zákazníkům ve více než 25 zemích. 

 Kvalitu výrobků, dodací služby a spolehlivost firmy AMROC umějí ocenit 

obchodníci, dovozci a zpracovatelé v Německu, Skandinávii, zemích Beneluxu, Francii, 

Švýcarsku, Rakousku, Itálii, Anglii, USA i v jižním Tichomoří, na Novém Zélandu a v 

Austrálii. 

 

  Firma AMROC nepřetržitě pracuje na vývoji produktů a na nových aplikačních 

řešeních. 

Zdroj: http://www.amroc.de/cz/o-nas.html 
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3. FASÁDNÍ SYSTÉMY Z TITANZINKU 

Široký výrobní program fasádních systémů z titanzinku RHEINZINK zahrnuje jak 

tradiční drážkové systémy, tak i moderní systémy panelů, profilů a kazet. Systémové řešení 

RHEINZINK ladí s každým architektonickým stylem. Podle zvoleného systému umožní 

titanzinkový materiál zajímavé optické členění fasády nebo naopak sjednocení ploch 

členitého objektu. Individuální řešení najdete i pro opláštění neobvyklých tvarů. 

  Opláštění fasády systémem RHEINZINK je nadčasové, estetické a absolutně 

bezúdržbové. Díky dlouhé životnosti chrání objekt po několik generací. Titanzinková fasáda 

je nehořlavá, chrání proti úderu blesku a elektrickému smogu. Ne náhodou je dnes značka 

RHEINZINK synonymem kvality a trvalé hodnoty ve více než 30 zemích. Fasáda je tváří 

Vašeho domu. Se systémem RHEINZINK se stane vizitkou architektury. 

Zdroj: http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/ 

 

3.1 DRÁŽKOVÉ SYSTÉMY 

3.1.1 ÚHLOVÁ STOJATÁ DRÁŽKA 

Informace o systému:  

 Výrazné optické členění ploch díky 12 mm široké drážce 

 Pokládka možná v horizontálním vertikálním i diagonálním směru 

 Variabilní ztvárnění díky různým délkám a šířkám krytinových pásů 

 Pokládka i na křížové spáry nebo zrcadlové krytí 

 Deštiodolné podélné drážkové spojení 

 Užití předprofilovaných krycích pásů 

 Možnost provedení ploch kónických, i konkávně nebo konvexně zaoblených 
 

RHEINZINK- drážkové systémy spojují jednotlivé krycí pásy v podélném směru. 

Užití úhlové stojaté drážky se stalo v oblasti opláštění fasád standardem. Pro úhlovou 

stojatou drážku je charakteristická výrazná optická šířka drážky (šířka cca 12 mm). Běžně 

dostupné nástroje pro ohýbání profilů a uzavírání drážek přispívají ke snadnému průběhu 

montáže. Různé délky a šířky krycích pásů umožňují realizace zvláštních tvarů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/uhlova-stojata-drazka/#c55272
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/panelove-systemy/drazkovy-panel-sf-25/#c55391
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/profilove-sytemy/vlnite-profily/#c55628
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/kazetove-systemy/kazeta-k-25/#c55747
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/panelove-systemy/horizontalni-panel-h-25/#c55451
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/sablony/#c55331
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/uhlova-stojata-drazka/navrhovani-a-pouziti/technika-systemu/#c55290
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/uhlova-stojata-drazka/vyrobni-program/#c55279
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/uhlova-stojata-drazka/vyrobni-program/#c55279
http://www.rheinzink.cz/de/servis/technicke-poradenstvi/unsere-serviceleistungen/servis-na-stavbe/#c55824
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/uhlova-stojata-drazka/navrhovani-a-pouziti/technika-systemu/#c55294
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Systémové komponenty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika systému: 

Popis systému 

 Opláštění fasády 

 Opláštění malých ploch (výklenky, masky atd.) 

 

Úhlovou stojatou drážku lze využít jak u fasádních 

systémů, tak u opláštění malých ploch, jako jsou výklenky, 

masky, parapety atd. Díky výšce cca 25 mm a šířce drážek 

cca 12 mm je možné docílit optického členění ploch střechy 

a fasády. Pokládka se provádí horizontálně, vertikálně nebo 

diagonálně.   

 

Pásy mohou být dodávány předem profilované a tvarované nebo se tvarují přímo na stavbě. 

Úhlová stojatá drážka se vyznačuje především malým pnutím materiálu. Na rozdíl od dvojité 

stojaté drážky se - strojně nebo ručně - uzavírá pouze jedno rameno profilu. 
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Rozměry / tloušťka materiálu 

 Šířka pásu ≤ 500 mm (šířka svitku 570 mm)  

 Doporučená tloušťka materiálu od 0,8 mm 

 Max. délka pásu 6,0 m 

 Optimální délka krycího pásu do 4,0 m 

 

Pro obklady fasád na úhlovou stojatou drážku doporučujeme šířku pásů 430 mm nebo méně. 

Výhodné je zhotovovat pásy z tabulového materiálu a ohýbat na ohýbačce, aby se co nejvíce 

redukovala tvorba vln charakteristických pro tenké plechy. 

 

Délka krycího pásu je omezena na max. 6 m, jinak by byla ruční manipulace za lešením téměř 

nemožná. Optimální z hlediska redukce zvlnění je délka krycích pásů do 4 m. Pásy se spojí na 

potřebnou délku pomocí jednoduché příčné drážky. 

Zvláštní tvary 

 Konkávně a konvexně zaoblené pásy 

 Konické pásy 

Minimální poloměr konvexně zaoblených předem předkroužených krycích pásů činí 0,6 m. 

Plochy s poloměrem 12 m a vyšším není nutné předem skružovat. U menších poloměrů musí 

být krycí pásy řemeslníky hraněny a vytaženy ručními kleštěmi nebo skružovacím přípravkem 

(Biege Boy). 

U konkávně zaoblených ploch se musí hrany zmáčknout, což je technicky náročnější než 

natahování.Minimální poloměr konkávně zaoblených předem předkroužených krycích pásů 

proto činí 2,5 m. Plochy s poloměrem 20 m a vyšším není nutné předem skružovat. 

 

Šířka u konických pásů by se kvůli řemeslné proveditelnosti měla pohybovat mezi min. 100 

mm a max. 730 mm, v závislosti na zatížení větrem. 

Upevnění 

Opláštění fasád RHEINZINK s drážkovým systémem se upevňuje pevnými nebo posuvnými 

příponkami. Pro stanovení optimálních vzdáleností příponek využijte naši tabulku pro zatížení 

větrem v brožuře "TECHNIKA KRYTÍ NA DRÁŽKU - Navrhování a použití" nebo v 

publikaci "DRÁŽKOVANÁ KRYTINA - Zásady pro zpracování klempířské práce - 

Navrhování a použití" v oblasti Downloads. Pro tyto potřeby je nutné předem zjistit zatížení 

větrem dle DIN 1055 díl 4. 

V oblasti downloads jsme pro Vás dále připravili odkaz na dokumentaci k upevnění. 
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Stavební fyzika: 

Ochrana proti povětrnostním vlivům 

Opláštění předsazené větrané fasády přebírá ochranu nosné konstrukce, hydrofobní tepelné 

izolace fasády a spodní konstrukce před vlivem počasí. Ochrana předsazené, zezadu 

provětrávané fasády před nárazovým dešťem se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti. 

 

Díky fyzikálním procesům není možný ani kapilární transport vody, ani přímé navlhnutí 

tepelně izolačních vrstev. K tomu ještě přibývá možnost neustálého odvádění vlhkosti díky 

odvětrávacímu prostoru. Tak mohou navlhlé izolační vrstvy rychle vyschnout, aniž by byla 

ovlivněna tepelná ochrana. 

 

Podle normy DIN 18516-1 je zadní odvětrávací prostor nutné umístit min. 20 mm mezi 

opláštěním a vnější stěnou popř. tepelnou izolací. Odstup může být místy snížen např. díky 

spodní konstrukci nebo nerovnostem stěny na 5 mm. Na spodním konci fasády a v oblasti 

okraje střechy je nutné ponechat odvětrávací otvory o průměru min. 50 cm² na 1 m délky 

stěny. 

Tepelná ochrana 

Zimní tepelná ochrana 

V zimě tok teplého vzduchu proudící zevnitř ven vyjadřujeme pomocí součinitele prostupu 

tepla (U-hodnota). Čím menší tato hodnota je, tím menší je množství unikajícího tepla 

směrem ven. U-hodnota je určena tepelnou vodivostí tepelné izolace a tloušťkou tepelné 

izolace. Dle EnEV (nařízení úspor energie) požadovaná vysoce kvalitní tepelná izolace 

přispívá k ochraně přírody a po krátké době se vyplácí díky nízkým nákladům na vytápění.   

 

Dle normy DIN EN 13162 je nutné použít izolační materiály z minerální vlny typu WAB. 

Odborná pokládka a montáž izolační vrstvy snižuje teplené ztráty. 

 

Tepelné mosty, tedy stavební díly, které rychleji přijímají chlad a vedou jej dále než jiné 

materiály, je nutné minimalizovat nebo omezit jejich vliv na sousední stavební díly. Ztráty 

energie díky působení tepelných mostů, kotvících prvků a upevnění je nutné zohlednit při 

výpočtu součinitele prostupu tepla (U-hodnota/energetická bilance).  

 

Vedle všeobecně známých, konstrukčně podmíněných tepelných mostů budovy, např. 

konzolových balkonových desek, je nutné dodržet u zavěšené větrané fasády montáž spodní 

konstrukce. Při použití kovové spodní kontrukce lze dosáhnout velkého omezení těchto 

tepelných mostů pomocí těsnicí spodní vrstvy mezi nosnou konstrukcí a stěnovou konzolí 

(Thermostop). Spodní konstrukce ze dřeva, jak jsou běžné u opláštění fasád technikou na 

drážku, jsou dnes díky požadovaným tloušťkám izolace prováděny s kříženým laťováním. 

Tímto způsobem jsou i v tomto případě redukovány tepelné mosty.   

 

Odolnost budovy proti větru je dalším faktorem vlivu. Díky netěsné schránce budovy (sání 

větru, tlak větru) vznikají vysoké ztráty energie, spojené s jevy průvanu (nepříjemné klima 

uvnitř). Budova musí mít před montáží zavěšené větrané fasády požadovanou těsnost proti 

větru. Masivní zeď nebo beton tento požadavek splňují. Průniky (např. okna, větrací vedení, 

atd.) vyžadují instalaci těsnění proti větru.  

 

Minimální tepelná izolace je uvedená v normě DIN 4108 – Tepelná izolace v pozemních 
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stavbách. Je nutné dodržovat nařízení EnEV (nařízení úspor energie) v platném znění.  

 

Letní tepelná ochrana   

Letní tepelná ochrana zabraňuje zahřívání vnitřku budovy vlivem přímého nebo nepřímého 

slunečního záření. Je stanovena v normě DIN 4108-2 i v EnEV.  

 

Tepelný tok, který plyne zvnějšku dovnitř, je nutné udržet pokud možno co nejmenší. K tomu 

slouží dobrá tepelná izolace a také určitá hmota v konstrukci. Předností zavěšené, 

provětrávané fasády je to, že velká část tepelné energie dopadající na opláštění je odváděna 

pryč díky konvektivní výměně vzduchu. 

Protipožární ochrana 

Kovové fasády s kovovou spodní konstrukcí a odpovídajícím ukotvením splňují nejvyšší 

nároky na nehořlavost (klasifikace stavebního materiálu třída A1, DIN 4102, DIN EN 13501). 

 

V DIN 18516-1:2010-06 pod bodem 4.4. popsaná ochrana proti požáru odkazuje na 

požadavky dle vzorového dokumentu technických stavebních předpisů díl 1, přílohy 2.6/11. 

Další požadavky popisují vzorový stavební postup (MBO) nebo stavební postupy 

jednotlivých zemí. 

 

RHEINZINK provedl rozsáhlé testy pro různé fasádní systémy při MA 39 ve Vídni. Dle Ö-

NORM 3800-5 v souladu s DIN 4102-20 splnily testované systémy všechna zkušební kritéria. 

Reference: 

Bratislava, Slovenská republika 
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Vénissieux, Francie 

 

 

3.1.2 ŠABLONY 

Informace o systému:  

 Působivý vzhled přírodního titanzinku 

 Kosočtvercové, čtvercové a velkoformátové šablony 

 Variabilita tvarů a velikostí 

 Individuální zhotovení pro každý objekt  

 Přizpůsobí se různým tvarům budov a téměř všem zaobleným formám  

 Nepřímé, skryté upevnění pomocí příponek 

 Dlouhá životnost bez údržby 
 

Čtvercové a kosočtvercové šablony z přírodního titanzinku tvoří skupinu RHEINZINK- 

malých šablon. Dají se vyrábět průmyslově i v klempířských dílnách a svým malým formátem 

umožňují funkčně i vzhledově dokonalé opláštění komplikovaných tvarů, jako např. opláštění 

střešních vikýřů, komínů nebo okrajů střech.  

RHEINZINK- velkoformátové šablony mají velkou pohledovou plochu a působivou 

strukturu, která je předurčuje především pro opláštění velkoplošných fasád. Vedle 

konstrukčních výhod se výrazně uplatňuje zejména jejich reprezentativní vzhled. Pokládka 

může být provedena v různých konstrukčních šířkách vertikálně, horizontálně i diagonálně. 

http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/architektonicke-detaily/stresni-vikyre/#c55247
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/architektonicke-detaily/stresni-vikyre/#c55247
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/architektonicke-detaily/oplasteni-komina/#c55225
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/architektonicke-detaily/okraje-strech-a-kryci-listy/#c55203
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Překrýváním šablon lze vytvářet další neomezené varianty. Realizovatelné jsou také budovy 

s konvexním nebo konkávním tvarem. 

Systémové komponenty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika systému: 

Popis systému 

 Různorodé ztvárnění fasád technikou RHEINZINK-šablon  

 Možnost kombinace velkých a malých šablon 

 

Šablony se dělí na velké a malé. Velké šablony mají větší 

pohledovou plochu a jsou určeny pro velkoplošné opláštění. Mezi 

malé patří čtvercové a kosočtvercové šablony. 

 

Na rozdíl od desek nebo šindelů s podobným optickým výrazem 

jsou šablony pro lepší těsnost opatřeny po obvodu předními, resp. zpětnými ohyby pro 

spojování pomocí tzv. závěsné drážkové techniky. 

 

http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/drazkove-systemy/sablony/navrhovani-a-pouziti/technika-systemu/#c55349
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Všechny typy střešních šablon (velkoformátové, čtvercové a kosočtvercové) se dají vyrábět z 

tabulí nebo svitků průmyslově nebo ručně v klempířských dílnách v četných variacích a 

doporučených rozměrech. 

Rozměry / tloušťka materiálu 

Malé šablony 

 Prefabrikované čtvercové šablony jmenovitá velikost 400 

 Prefabrikované kosočtvercové šablony jmenovitá velikost 250 

 Tloušťka plechu 0,7 mm 

 

Jiné rozměry se zhotovují dle poptávky. 

 

 

 

 

 

 

Velkoformátové šablony 

 Šířka od 333 mm do 800 mm* 

 Délka až 3000 mm 

 Tloušťky plechu 0,7 / 0,8 mm / 1,0 mm 

 

Velkoformátové šablony se vyrábějí individuálně pro každý objekt v požadovaných šířkách a 

délkách. 

*  V kvalitě povrchu RHEINZINK-prePATINA schiefergrau k dispozici pouze do šířky 630 

mm. 
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Zvláštní tvary 

 Konvexně a konkávně zaoblené šablony 

 Šablony v různých geometrických tvarech 

 

Malé šablony lze dobře přizpůsobit zaobleným tvarům budov. U větších formátů může být v 

závislosti na rozměrech šablon a rádiusu budovy nezbytné šablony předem zaoblit.  

 

Šablony lze zhotovit v různých geometrických tvarech, např. trapéz nebo pláství. 

 

V případě realizace se, prosím, obraťte na příslušného technického poradce. 

Upevnění 

Pevnost upevnění šablon RHEINZINK byla prokázána na základě zkoušek sání větru dle 

zkušebních kritérií ETAG 006. Maximální možné šířky velkoformátových šablon a 

požadovaná tloušťka materiálu se určí podle zatížení větrem na dané budově. 

 

Pro malé i velkoformátové šablony nabízíme vhodné příponky, popř. upevňovací lišty.  

 

V případě realizace se, prosím, obraťte na příslušného technického poradce. 

Reference: 

National Supercomputing Centre, Ostrava, Česká republika 
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Prague, Česká republika 

 

 

3.2 PANELOVÉ SYSTÉMY 

3.2.1 DRÁŽKOVÝ PANEL SF 25 

Informace o systému: 

 Opticky velmi působivé členění fasády  

 Dlouhodobá ochrana budov před povětrnostními vlivy - to je předsazená větraná 

fasáda  

 Směr pokládky horizontální i vertikální, možné jsou i kombinace směrů 

 Velký výběr šířek v rozmezí 200 mm až 333 mm  

 Variabilní šířka spár 0 - 30 mm  

 Délky panelů do 4000 mm 

 Zaoblené plochy jsou rovněž realizovatelné  

 Jednoduchá, rychlá montáž založená na principu upevnění pomocí pera a drážky  

 Skryté neviditelné upevnění 

 

Zvláštní přednost drážkových panelů spočívá v možnosti libovolného výběru osových 

rozměrů od 200 do 333 mm a variabilní šířky spár od 0 mm do 30 mm. Při současné volnosti 

volby směru pokládky (vertikálně i diagonálně) nabízejí drážkové panely mimořádné tvůrčí 



36 
 

možnosti. Stávající fasády různých tvarů lze snadno přizpůsobit novým představám. 

Optimálně je možné tvarovat nejrůznější prvky konstrukce. 

 

Systémové komponenty: 

 

Technika systému: 

Popis systému 

 Vertikální i horizontální pokládka 

 Variabilní vzhled spár 

 Neviditelné připevnění 

 

Drážkové panely mají hloubku 25 mm a umožňují různá 

architektonická ztvárnění také vzhledem k libovolné 

(horizontální i vertikální) orientaci pokládky. Variabilní šířka 

drážky (0 mm - 30 mm) umožňuje individuální optické členění 

plochy. 
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RHEINZINK- panely jsou vhodné především pro fasády s vysokými estetickými nároky jako 

jsou např. průmyslové a administrativní stavby nebo veřejné budovy s moderním 

technologickým vzhledem. Stále větší uplatnění nacházejí RHEINZINK- panely i pro 

opláštění malých ploch, jako jsou např. vikýře či různé masky. 

Rozměry / tloušťka materiálu 

 Konstrukční šířka 200 mm – 333 mm  

 Tloušťka materiálu 1,0 mm 

 Standardní délka 3000 mm a 4000 mm  

 Max. délka 4000 mm 

Doporučujeme panely na koncích vyztužit čely. Důležité je to zvláště u větších konstrukčních 

šířek od 250 mm kvůli dosažení bezchybného povrchu. Koncová čela zabraňují rovněž 

bočnímu průhledu do panelů např. u okenního nadpraží. 

 

Přímé upevnění panelů na montážní profil, omezení maximální délky spojitých ploch na max. 

4000 mm a výchylka podkladové konstrukce umožňují vyrovnání délkových změn panelů 

způsobených změnou teploty. To platí při použití vícedílné kovové podkladní konstrukce. 

Vzniklé horizontální, příp. vertikální mezery mohou být vyřešeny různými způsoby, např. 

pomocí podloženého stykového plechu nebo dělicího spárového profilu. 
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Zvláštní tvary 

 Konkávně a konvexně zaoblené tvary 

 Perforace pohledových ploch 

 

Drážkové panely jsou vhodné i pro realizaci konkávně a konvexně zaoblených půdorysů 

budov. Rozhodující je poloměr zakřivení, konstrukční šířka a délka panelů. 

 

Pohledová plocha panelů může být zcela nebo částečně perforovaná, a to buď z 

architektonických důvodů nebo kvůli zajištění ventilace, např. jako větrací nebo odvětrávací 

prvek pod přesahem střechy u větrané střešní konstrukce. Technické oddělení RHEINZINK 

nabízí jako doplňkovou službu různá provedení děrování. 

 

Doporučujeme konzultovat s technickým poradcem. 

Upevnění 

Drážkové panely RHEINZINK se systémem drážka/pero jsou neviditelně upevněny na 

podkladní kovovou konstrukci pomocí slepých nýtů nebo samořezných šroubů. Požadovaná 

vzdálenost od podkladní konstrukce je m.j. závislá na předpokládané větrné zátěži, statice 

systému a nosnosti opláštění. Je nutný statický výpočet.  
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Reference: 

Lyon, Francie 

 

Tampa, FL, USA 
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3.2.2 HORIZONTÁLNÍ PANEL H 25 

Informace o systému: 

 Opticky velmi působivé horizontální členění fasády 

 Dlouhodobá ochrana budov před povětrnostními vlivy - to je předsazená větraná 

fasáda  

 Výrazné členění fasády díky 20 mm široké spáře  

 Velký výběr stavebních šířek v rozmezí 200 mm až 333 mm  

 Nepřímé, skryté připevnění   

 Spolehlivé vyrovnání teplotně dilatačních délkových změn (proto je možné použít 

panely o délce až do 6 m)  

 Zaoblené plochy rovněž realizovatelné 

 Jednoduchá, rychlá montáž  

 

Horizontální panely jsou podobné drážkovým panelům a svým vzhledem připomínají 

konstrukce dřevěných obkladů. Mají pevnou šířku drážky 20 mm a jsou ze dvou stran 

opatřeny krajním profilem. Montují se nepřímo pomocí speciální upevňovací lišty 

RHEINZINK. Díky této technologii může bez problémů vyrovnávat teplotně dilatační 

délkové změny materiálu.  

 

Systémové komponenty: 
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Technika systému: 

Popis systému 

 Horizontální pokládka 

 Montáž zdola nahoru 

 Nepřímé a neviditelné upevnění 

 

Horizontální panely mají hloubku 25 mm a na rozdíl od drážkových panelů mají pevnou šířku 

drážky 20 mm. Tento rozměr je určen montážním profilem, který je součástí systému. 

Orientace panelů musí být pouze v horizontálním směru. Předností proti jiným systémům je 

délka panelů (až 6000 mm), která umožňuje vytvořit libovolný rastr fasády. 

Rozměry / tloušťka materiálu 

 Konstrukční šířka 200 – 333 mm  

 Tloušťka materiálu 1,0 mm / 1,2 mm  

 Standardní délka 3000 mm a 4000 mm  

 Max. délka 6000 mm 

 

Doporučujeme panely na koncích vyztužit čely. Důležité je to zvláště u větších konstrukčních 

šířek od 250 mm pro dosažení bezvadného povrchu. Koncová čela zabraňují rovněž bočnímu 

průhledu do panelů např. u venkovních rohových profilů. 

 

Nepřímé připevnění horizontálních panelů pomocí montážního profilu umožňuje vyrovnání 

teplotně dilatačních délkových změn. 

 

Vzniklé vertikální mezery mohou být vyřešeny různými způsoby, např. pomocí podloženého 

stykového plechu nebo dělicího spárového profilu. 
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Zvláštní tvary 

 Konkávně a konvexně zaoblené panely 

 Perforace pohledových ploch 

 

Horizontální panely jsou vhodné i pro realizaci konkávně a konvexně zaoblených půdorysů 

budov. Rozhodující je poloměr zakřivení, konstrukční šířka a délka panelů. 

 

Pohledová plocha panelů může být zcela nebo částečně perforovaná, a to buď z 

architektonických důvodů nebo kvůli zajištění ventilace, např. jako větrací nebo odvětrávací 

prvek pod přesahem střechy u větrané střešní konstrukce. Technické oddělení RHEINZINK 

nabízí jako doplňkovou službu různá provedení děrování. 

Doporučujeme konzultaci s technickým poradcem RHEINZINK. 

Upevnění 

Upevnění RHEINZINK- horizontálních panelů se provádí zavěšením krajní části pomocí 

upevňovacích profilů. Montážní profil je připevněn na podkladní kovovou konstrukci pomocí 

slepých nýtů nebo samořezných šroubů (vždy po dvou kusech). Požadovaná vzdálenost od 

podkladní konstrukce je závislá na předpokládané větrné zátěži, statice systému a nosnosti 

opláštění. Je nutný statický výpočet.  

 

Informace o nosnosti panelů a odpovídající tabulku zatížení větrem obdržíte na vyžádání. 
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Reference: 

Bad Vöslau, Rakousko 

 

Los Angeles, CA, USA 
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3.2.3 PŘESAZENÝ PANEL ST 40 

Informace o systému: 

 Velmi individuální výraz díky šupinaté struktuře  

 Působivé stínování s výraznými konturami  

 Dlouhodobá ochrana budov před povětrnostními vlivy - to je předsazená větraná  

fasáda  

 Velký výběr stavebních šířek plechu mezi 200 mm a 333 mm   

 Délky panelů do 4 000 mm 

 Skryté upevnění 

Díky své šupinaté struktuře bez stínových spár představují přesazené panely velmi zvláštní 

typ opláštění fasád. Působením světla a stínů vzniká na základě geometrie profilů působivé 

stínování s výraznými konturami. Přesná prefabrikace profilů podle podrobných výkresů a 

stanovení rozměrů panelů umožňuje na stavbě snadnou a úspornou montáž. 

Systémové komponenty:  
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Technika systému: 

Popis systému 

 Horizontální pokládka 

 Montáž odzdola nahoru 

 Neviditelné upevnění  

   

RHEINZINK- panely jsou vhodné především pro fasády s 

vysokými estetickými nároky, jako jsou např. průmyslové a 

administrativní stavby nebo veřejné budovy s moderním technologickým vzhledem.  

 

Přesazené panely mohou být položeny výhradně horizontálním směrem. Panely mají 

klínovitou geometrii se stavební hloubkou 25 mm v horní části a 40 mm v dolní části. Díky 

své šupinaté struktuře bez stínových spár představují přesazené panely velmi individuální typ 

opláštění fasád.  

Upevnění RHEINZINK- přesazených panelů se provádí neviditelným způsobem v horní 

krajní části panelu k podkladní konstrukci. Montáž probíhá zespod směrem nahoru. 

Rozměry / tloušťka materiálu 

 Konstrukční šířka 200 – 333 mm  

 Tloušťky materiálu 1,0 mm / 1,2 mm (dopopručení 1,20 mm při konstrukční šířce ≥ 

250 mm) 

 Standardní délky 3000 mm a 4000 mm  

 Max. délka  4000 mm 

 

Doporučujeme panely na koncích vyztužit čely. Důležité je to zvláště u větších konstrukčních 

šířek od 250 mm kvůli dosažení bezchybného povrchu. Koncová čela zabraňují rovněž 

bočnímu průhledu do panelů např. u venkovních rohových profilů. 

 

Přímé upevnění panelů na montážní profil, omezení maximální délky spojitých ploch na 4000 

mm a výchylka podkladové konstrukce umožňují vyrovnání délkových změn panelů 

způsobených změnou teploty. To platí při použití vícedílné kovové podkladní konstrukce. 

 

Vzniklé vertikální spáry mohou být provedeny různými způsoby, např. pomocí vzadu 

umístěného stykového plechu nebo dělicího profilu. 
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Zvláštní tvary 

 Perforace pohledových ploch 

Rovněž pohledová plocha panelů může být zcela nebo částečně perforovaná, a to buď z 

architektonických důvodů nebo k zajištění ventilace, např. jako větrací nebo odvětrávací 

element pod přesahem střechy u větrané střešní skladby. Technické oddělení RHEINZINK 

nabízí jako doplňkovou službu různá provedení děrování. 

Doporučujeme konzultaci s technickým poradcem RHEINZINK. 

Upevnění 

Upevnění RHEINZINK- přesazených panelů se provádí neviditelným způsobem pomocí 

horní spojky se slepými nýty nebo samořeznými šrouby. Rastr podkladní konstrukce je 

závislý na předpokládané větrné zátěži, statice systému a nosnosti opláštění. Je nutný statický 

výpočet. 

Informace o nosnosti panelů a odpovídající tabulku zatížení větrem obdržíte na vyžádání. 

Reference:  

Boston, MA, USA 
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Buchs, Švýcarsko  

 

3.2.4 SP-LINE 

Informace o systému:  

 Výhodná alternativa ke dřevu, cihle i umělým materiálům 

 Jednoduchá a rychlá montáž systému 

 Dlouhá životnost a šetrnost k životnímu prostředí  

 Systém použitelný horizontálně, vertikálně a diagonálně  

 Estetický vzhled typický pro panely 

 Pokládka na podkladní konstrukci ze dřeva nebo kovu  

 Skryté upevnění   

 Včetně upevňovacích prostředků 

 Včetně napojovacích a zakončovacích profilů 
 

RHEINZINK- SP-Line doplňuje osvědčené fasádní systémy RHEINZINK a je výhodnou a 

kvalitní alternativou ke dřevu, cihle a umělým stavebním materiálům. Kompletní systém 

skládající se ze základního panelu a předpřipravených připojovacích profilů umožňuje 

řemeslníkům řešit veškeré detaily extrémně hospodárně, efektivně a rychle. Beze švů se dá 

tento fasádní systém zpřírodního titanzinku integrovat do pláště budovy. Moderní 

reprezentativní vzhled a vysoce estetický dojem je typický pro fasádní systémy 

RHEINZINK.  

 

Kovová fasáda s dlouhou životností chrání budovu a nepotřebuje žádnou údržbu. 

http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/panelove-systemy/sp-line/navrhovani-a-pouziti/technika-systemu/#c55588
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/panelove-systemy/sp-line/vyrobni-program/#c55577
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/#c55269
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/panelove-systemy/sp-line/vyrobni-program/#c55577
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
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Systémové komponenty: 

 

Technika systému: 

Popis systému 

 Pokládka horizontálně, vertikálně a diagonálně 

 Při horizontální pokládce montáž směrem zdola nahoru 

 Upevnění není viditelné 

 

RHEINZINK- SP-Line je kompletní systém z titanzinku 

RHEINZINK-prePATINA blaugrau. Otevírá nejrozmanitější 

možnosti ztvárnění strukturování fasád, může se pokládat 

horizontálně, vertikálně i diagonálně. Přitom se zasouvá „panel na 

panel“, fixace se provádí pomocí samořezných šroubů, jež jsou součástí systému.  

 

Jde o detaily, které ovlivňují konečný vzhled fasády. Na rohy, ostění, na připojení a zakončení 

se používají konstrukční profily. RHEINZINK- SP-Line se skládá z prefabrikovaných, 

navzájem sladěných připojovacích profilů, které usnadní a zajistí koncepci detailů. Realizace 

se provádí podle funkčního principu „zasunout a překrýt“. 

 

Při použití na fasády, vikýře, výklenky a štítové stěny je pro pokládku RHEINZINK- SP-Line 

vhodná podkladní konstrukce s dřevěným laťováním. Při obkládání velkoplošných fasád 
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přesahujících patro doporučujeme podkladní konstrukce ze dvou- nebo vícedílného systému z 

konstrukčního hliníku (2,0 mm) nebo pozinkované oceli (1,5 mm). 

Rozměry / tloušťka kovu 

 Standradní konstrukční šířka 350 mm  

 Tloušťka 0,7 mm 

 Standardní délka 3000 mm 

 

SP-Line se dodává výhradně v konstrukční šířce 350 mm. Základní panely je nutné např. v 

oblasti okenních otvorů přizpůsobit. Optimalizované připojovací profily umožňují snadné 

ztvárnění detailů. 

 

Výrazným znakem RHEINZINK- SP-Line je pokládka 3000 mm dlouhých panelů při 

utváření "divokých spojů" bez prořezů. Také „rovnoměrnou tvorbu spár“ lze realizovat bez 

problémů. K tomu slouží stykové plechy, dělicí a římsové profily.  

 

Teplotně podmíněné změny délky se výrazně omezily stanovením délky panelů na 3000 mm. 

 

Upevnění 

Upevnění se provádí pomocí samořezných šroubů v horní části panelu. „Nasunutím“ 

následující řady panelů se šrouby pod ní ležící řady panelů zakryjí. Zaručují dlouholetou 

funkčnost systému. Závrtné šrouby a k sešroubování potřebné Torx-bity jsou obsažené v 

dodávce.  

 

Potřebná rozteč podkladní konstrukce je kromě jiného závislá na zatížení větrem, druhu nosné 

konstrukce, statickém systému a nosnosti obložení a je nutné ji staticky zdokumentovat.  

 

Informace o nosnosti panelů a odpovídající tabulku zatížení větrem obdržíte na vyžádání. 
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3.3 PROFILOVÉ SYSTÉMY 

3.3.1 VLNITÉ PROFILY 

Informace o systému: 

 Plynulý tvar sinusové křivky s měkce působícím filigránským vzhledem  

 Dlouhodobá ochrana budovy proti povětrnostním vlivům díky předsazené,    větrané 

fasádě  

 Směr pokládky možný horizontálně, vertikálně a diagonálně a možnost vzájemné 

kombinace 

 Hospodárný konstrukční profil ve dvojím provedení 

 Realizovatelné také zaoblené plochy 

 Snadná, rychlá montáž   

 Upevnění přímo na podkladní konstrukci 

Díky plynulému tvaru klasické sinusové křivky mají vlnité profily obzvláště jemný, působivý 

vzhled. Různé způsoby pokládky – horizontální, vertikální nebo diagonální – umožňují jak 

jemné strukturování, tak i zřetelné členění fasády do oddělených výrazných částí. Měkké 

efekty světla a stínu vytvářejí zvláště u velkých ploch působivé optické oživení. 
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Systémové komponenty: 

 

 

Technika systému: 

Popis systému 

 Pokládka horizontálně, vertikálně a diagonálně 

 Viditelné upevnění  

 

RHEINZINK- vlnité profily jsou jako panelové systémy 

vhodné pro budovy s moderním, technologickým vzhledem, 

komerční nebo průmyslové budovy. Také pro obložení 

menších ploch jako zábradlí balkonů nabízejí konstrukční 

varianty s jednoduchou montáží a dlouhou životností. Často se 

používají v kombinaci s jinými typy opláštění. 

 

Vlnité profily se mohou pokládat horizontálně, vertikálně a diagonálně. Tím vznikají široké 

možnosti použití. 

 

Vlnité profily RHEINZINK se upevňují pomocí vhodných šroubů nebo nýtů viditelně ve 

žlábcích. Montáž se při horizontálním použití provádí směrem zdola nahoru.  
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Rozměry / tloušťka kovu 

Geometrie vlnitého profilu má tvar sinusové křivky. K dispozici jsou dva různé průřezy: 

 W 18/76–836 a W 27/111–778 

 Tloušťka kovu 0,8 a 1,0 mm  

 Standardní délky 2000 mm až 4000 mm  

 Max. dodávaná délka 5000 mm 

 

U přímého připevnění se změny délek profilů vyrovnají omezením délky fasádních polí na 

max. 4000 mm a pomocí vychýlení podkladní konstrukce. To platí při použití vícedílné 

kovové podkladní konstrukce.   

 

Vzniklé horizontální, příp. vertikální mezery mohou být vyřešeny různým způsobem, např. 

pomocí římsových nebo lizénových profilů nebo překrytím profilů.  
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Zvláštní tvary 

 Konkávně a konvexně zaoblené profily 

Pomocí vlnitých profilů je možné realizovat také konvexně nebo konkávně zaoblené základny 

budovy. Pro realizovatelnost je rozhodující rádius a délka profilu. 

 

Doporučujeme konzultaci s naším technickým poradcem. 

 

 

Upevnění 

Vlnité profily RHEINZINK se upevňují viditelně pomocí nýtů nebo samořezných šroubů ve 

dně žlábků na kovovou podkladní konstrukci. Potřebná rozteč podkladní konstrukce je kromě 

jiného závislá na zatížení větrem, druhu nosné konstrukce, statickém systému a nosnosti 

obložení a je nutné ji staticky zdokumentovat.  

 

Informace o nosnosti panelů a odpovídající tabulku zatížení větrem obdržíte na vyžádání. 
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Reference: 

Halle/Saale, Německo 

 

Reykjavik, Island 
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3.3.2 TRAPÉZOVÉ PROFILY 

Informace o systému: 

 Zvýrazněním hran pohledově chladnější, expresívní výraz 

 Profil se "dvěma tvářemi": možná pokládka strany A i B jako pohledové strany  

 Dlouhodobá povětrnostní ochrana budovy díky předsazené dvětrané fasádě   

 Pokládka může být horizontální, vertikální a diagonální, možné vzájemné kombinace 

 Hospodárný systém profilů ve dvou průřezech  

 Jednoduchá, rychlá montáž  

 Upevnění přímo na podkladní konstrukci 

Jak v horizontálním, tak i ve vertikálním a diagonálním uspořádání vykazuje žebrový 

lichoběžníkový profil díky hranatým tvarům poněkud chladnější vzhled. Efekt plný kontrastů, 

který vzniká při dopadu světla, má větší intenzitu než u jemněji působícího vlnitého profilu. 

Možnost zvolit si mezi pohledem na stranu A nebo B činí tento fasádní obklad profilem "dvou 

tváří". 

Systémové komponenty: 
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Technika systému: 

Popis systému 

 Pokládka horizontálně, vertikálně a diagonálně 

 Viditelné upevnění 

RHEINZINK- trapézové profily jsou jako panelové systémy 

vhodné pro budovy s moderním, technologickým vzhledem, 

komerční nebo průmyslové budovy. Také pro obložení 

menších ploch jako zábradlí balkonů nabízejí konstrukční 

varianty s jednoduchou montáží a dlouhou životností. Často 

se používají v kombinaci s jinými typy opláštění. 

 

Jako pohledová strana může být použita strana A a B trapézového profilu. Tím vzniká více 

možností použití. 

Rozměry / tloušťka kovu 

Geometrie trapézového profilu má žebrový tvar. K dispozici jsou dva různé průměry: 

 T 25/88–700 a T 25/128–768 

 Tloušťka kovu 0,8 a 1,0 mm 

 Standardní délky 2000 mm až 4000 mm  

 Max. dodávaná délka 5000 mm 

 

U přímého připevnění se změny délek profilů vyrovnají omezením délky fasádních polí na 

max. 4000 mm a pomocí vychýlení podkladní konstrukce. To platí při použití vícedílné 

kovové podkladní konstrukce.  

 

Vzniklé horizontální, příp. vertikální mezery mohou být vyřešeny různým způsobem, např. 

pomocí římsových nebo lizénových profilů. 

 

Upozornění: Překrývání profilů v příčném směru u tohoto systému je možné. 

 



57 
 

Upevnění 

Trapézové profily RHEINZINK se upevňují viditelně pomocí nýtů nebo samořezných šroubů 

ve dně žlábků na kovovou podkladní konstrukci. Potřebná rozteč podkladní konstrukce je 

kromě jiného závislá na zatížení větrem, druhu nosné konstrukce, statickém systému a 

nosnosti obložení a je nutné ji staticky zdokumentovat.  

 

Informace o nosnosti profilů a odpovídající tabulku zatížení větrem obdržíte na vyžádání. 

 

3.4 KAZETOVÉ SYSTÉMY 

3.4.1 KAZETA K25 

Informace o systému: 

 Velkoformátové, vypouklé obkladové profily  

 Nabízejí mnoho možností pro ztvárnění fasády 

 Dlouhodobá ochrana budovy proti povětrnosti díky předsazené větrané fasádě 

 Horizontálně směrované kazety 

 Upevňovací systém na bázi horizontálních panelů RHEINZINK 

 Individuální výroba na míru podle objednávky 

 Jednoduchá, rychlá montáž 

Fasádní kazety vznikly vývojem velkoformátových stavebních dílů pro obzvláště rychlou a 

tím finančně výhodnou montáž. Jedná se o vekoformátové, vypouklé obkladové profily, 

jejichž čtyři strany jsou opatřené ohyby. Firma RHEINZINK nabízí možnost individuálního 

zhotovení kazet v souladu s daným objektem. Upevněním kazet na odpovídající podkladní 

konstrukci se dosáhne futuristicko-technického vzhledu, který se často používá u 

administrativních a komerčních budov. 

Systémové komponenty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Technika systému: 

Popis systému 

 Obklad fasády 

 Upevnění nepřímé a neviditelné 

 

Kazety jsou velkoformátové fasádní elementy, na všech stranách opatřené ohyby, které se 

zhotovují individuálně v požadovaných rozměrech. Každý stavební objekt tak získá obklad na 

míru. Kazety RHEINZINK jsou proto obzvláště vhodné pro použití na fasádách s vysokými 

technickými a architektonickými požadavky, např. na administrativních a veřejných 

budovách. 

 

Tento typ kazet je založen na horizontálním panelu RHEINZINK. Kazety se stavební 

hloubkou 25 mm jsou ve svislém směru zcela oddělené a zavěšené na skryté upevňovací 

elementy (RHEINZINK- montážní lišta). Šířka horizontální spáry je variabilní (20 mm až 30 

mm). Vertikální spára může být provedena zarovnaně s horizontální spárou nebo odsazená 

jako stínová drážka. 
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Rozměry / tloušťka kovu 

 Konstrukční šířka > 333 mm až 890 mm*  

 Tloušťka kovu 1,2 mm a 1,5 mm 

 Max. délka 4000 mm  

Požadovaná tloušťka kovu závisí na konstrukční šířce a délce kazety: 

 

400 mm x 3000 mm --> 1,2 mm tloušťka kovu 

590 mm x 1200 mm --> 1,2 mm tloušťka kovu 

500 mm x 4000 mm --> 1,5 mm tloušťka kovu 

800 mm x 1200 mm --> 1,5 mm tloušťka kovu 

* V kvalitě povrchu RHEINZINK-prePATINA schiefergrau k dodání pouze do konstrukční 

šířky 590 mm a tloušťky 1,2 mm. 
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Zvláštní tvary 

 Konkávně a konvexně zaoblené kazety 

 

Pomocí kazet je možné realizovat také konvexně nebo konkávně zaoblené základny budov. 

Pro realizovatelnost je rozhodující rádius, konstrukční šířka a délka kazet. 

 

Doporučujeme konzultaci s technickým poradcem. 

Upevnění 

Upevnění RHEINZINK- kazet K 25 se provádí zavěšením do montážní lišty. Montážní lišta 

připevňujeme pomocí dvou nýtů nebo samořezných šroubů na kovovou podkladní konstrukci. 

Potřebná rozteč podkladní konstrukce je kromě jiného závislá na zatížení větrem, druhu nosné 

konstrukce, statickém systému a nosnosti obložení a je nutné ji staticky zdokumentovat. 
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Reference: 

Frankfurt, Německo 

 

Neuss, Německo 
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3.5  MATERIÁL TITANZINEK RHEINZINK 

Značkový titanzinek: 

RHEINZINK je obchodní název pro titanzinek, vyráběný podle DIN EN 988. Základem 

slitiny je elektrolyticky čistý zinek se stupněm čistoty 99,995% podle DIN EN 1179. K tomu 

se legují nepatrné, množstevně přesně definované podíly mědi a titanu. Složení slitiny má 

kromě jiných faktorů vliv na technologické vlastnosti materiálu, ale také na barvu přírodní 

patiny RHEINZINK. 

 

V jediném kontinuálním výrobním kroku se materiál taví, odlévá, válcuje a navíjí rovnoměrně 

a v bezvadné kvalitě na ocelové svitky. Tyto svitky slouží jako univerzální výchozí produkt k 

dalšímu zpracování a rovněž tak k průmyslové výrobě vysoce jakostního programu 

RHEINZINK pro odvodnění střech a k výrobě prefabrikovaných dílů 

pro střechy a fasády včetně potřebných profilů.  

 

Materiál titanzinek RHEINZINK se dodává ve čtyřech produktových řadách: RHEINZINK- 

PATINA, PROTECT, COLOR a INTERIEUR. 
 

Vlastnosti materiálu: 

Hustota (měrná hmotnost): 7,2 g/cm3  

Bod tavení: 418 °C  

Rekrystalizační hranice: > 300 °C  

Koeficient roztažnosti v podélném směru válcování: 2,2 mm/m x 100 K  

Koeficient roztažnosti v příčném směru válcování: 1,7 mm/m x 100 K 

Modul elasticity ≥ 80.000 N/mm² 

Nemagnetický 

Nehořlavý 
 

Značení materiálu: 

Evropské normy zavazují výrobce k označování výrobků. Pravost produktů RHEINZINK je 

potvrzena následujícími značkami. 

- Tabule a svitky RHEINZINK: průběžné značení na spodní straně plechu barevným tiskem.  

- Střešní žlaby a svody: průběžné značení vyraženou značkou. 

- Příslušenství k systému odvodnění střech: vyraženou značkou. 

- Palety s výrobky odvodňovacího systému: nálepky na obalu s údaji o produktu. 

 

Důležitým ověřením kvality a potvrzením originality produktu je značka RHEINZINK, kterou 

naleznete vyraženou na prvcích odvodnění střech. Systém odvodnění zahrnuje téměř 500 dílů, 

které jsou spolu rozměrově vzájemně sladěny - tzv. lícují, proto je tento systém zaručeně 

přesný. 

Kvalita: 

- certifikace dle DIN ISO 9001:2008 

- certifikace dle DIN ISO 14001:2004 

- QUALITY ZINC  
 

http://www.rheinzink.cz/de/produkty/polotovary/#c55807
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/odvodneni-strech/pulkulaty-zlab/#c55094
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/#c54480
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/#c55269
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/#c55269
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/patina-line/#c81445
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/patina-line/#c81445
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/protect-line/#c81438
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/color-line/#c81431
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/interieur-line/#c81424
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Dlouhodobé zkušenosti ve spojení s neustálými inovacemi zajišťují vynikající kvalitu materiálu a 

výroby produktů RHEINZINK. Patentovaná širokopásová licí a válcovací linka a nepřetržité kontroly 

jednotlivých výrobních fází, všech mechanicko-technologických vlastností a rozměrových tolerancí 

materiálu garantují trvale vysoký standard kvality. 

RHEINZINK je certifikován dle DIN EN ISO 9001:2008 a podléhá dobrovolnému přezkoušení 

prostřednictvím TÜV Rheinland podle přísných katalogových kritérií QUALITY ZINC. Tato 

uznávaná německá zkušební společnost vyvinula vlastní pečeť kvality pro stavební zinek. Katalog 

kritérií obsahuje všechny charakteristiky materiálů a povolené tolerance vzhledem ke kvalitě 

polotovaru (svitky a tabule). Externí kontroly se provádí neohlášené šestkrát ročně kontrolorem TÜV 

Rheinland. 

Zvláštním předmětem kontrol jsou kvalitativní znaky, které přesahují požadavky normy, jako např. 

minimální přípustná odchylka tloušťky  pouze ±0,020 mm, minimální tolerance délky a šířky +2,0/-0 

mm a zvýšená mez průtažnosti (Rp 0,2). 

 

3.6 RHEINZINK - PRODUKTOVÉ ŘADY  

PATINA LINE – originální titanzinek leskle válcovaný nebo předzvětralý: přírodní materiál 

s charakteristickou patinou. Od vynálezce procesu předzvětrávání s inovovaným výrobním 

procesem. 

PROTECT LINE je titanzinek speciálně vyvinutý pro použití ve všech klimatických zónách. 

Transparentní ochrana odolává nejdrsnějším vlivům klimatu a životního prostředí. 

COLOR LINE - titanzinek RHEINZINK v téměř neomezené barevnosti. Vaší kreativitě již 

nestojí v cestě žádné hranice! 

INTERIEUR LINE přináší optimální estetické a funkční řešení pro reprezentativní interiér a 

nábytkový design. Interiérový titanzinek vytváří jedinečné akcenty vnitřních prostor. 

 

3.6.1 PATINA LINE – ŽIVÝ MATERIÁL 

 přírodní titanzinek 

 přirozená tvorba patiny 

 dlouhá životnost a bezúdržbovost 

 100% recyklovatelný 

 odolný v různých klimatických zónách 

 předzvětralý povrch v modrošedém a břidlicovém provedení  

 vhodný pro řemeslné zpracování - možnost profilování, tvarování, ohýbání 

 rozsáhlý sortiment polotovarů a produktů 

 rozsáhlý sortiment odvodňovacího systému 

 aplikace na střechu, fasádu, odvodnění a architektonické detaily 

 

Přírodní titanzinek RHEINZINK- prePATINA získává v průběhu času prostřednictvím vlivů 

prostředí charakteristickou modrošedou nebo břidlicově šedou patinu. Přírodní patina, tvořící 

se na titanzinku vlivem zvětrávání, chrání materiál, a proto jeho další údržba není nutná. 

U leskle válcovaného provedení titanzinku vzniká díky postupnému bodovému srůstání 

http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/patina-line/#c81445
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/protect-line/#c81438
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/color-line/#c81431
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/produktove-rady/unsere-oberflaechenqualitaeten/interieur-line/#c81424
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
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viditelný šedý patinující povrch z karbonátu zinku. 

Inovativní proces předzvětrávání využívá již ve výrobě přírodní změnu barvy povrchu. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o žádné nátěry, zůstávají zachované všechny pozitivní 

vlastnosti přírodního povrchu. 

 

Tabule a svitky PATINA LINE  jsou k dispozici v leskle válcovaném, modrošedém a 

břidlicově šedém provedení. Na objednávku jsou dodávány tabule a svitky z RHEINZINK- 

prePATINA leskle válcovaného a modrošedého s ochrannou fólií. Polotovary RHEINZINK- 

prePATINA břidlicově šedé jsou vždy dodávány s ochrannou fólií. 

 

Produktová řada prePATINA zahrnuje RHEINZINK- odvodňovací systém, střešní 

krytiny i fasádní systémy.  

3.6.2 PROTECT LINE – TRVALE HODNOTNÝ  

 přírodní materiál 

 dlouhodobá transparentní ochrana předzvětralého povrchu 

 dlouhá životnost a bezúdržbovost 

 100% recyklovatelný 

 odolný i v náročném klimatickém prostředí 

 předzvětralý povrch v modrošedém a břidlicovém provedení  

 vhodný pro řemeslné zpracování - možnost profilování, tvarování, ohýbání 

 rozsáhlý sortiment polotovarů a produktů 

 aplikace na střechu, fasádu a architektonické detaily 
 

Titanzinek RHEINZINK- PROTECT LINE je vyvinut pro použití ve všech klimatických 

zónách. Přírodní předzvětralý titanzinek je v tomto provedení opatřen transparentní a 

trvanlivou ochranou. Takto upravený materiál odolává nejdrsnějším vlivům životního 

prostředí a klimatu. 

 

Tabule a svitky z vysoce kvalitního titanzinku  RHEINZINK- PROTECT LINE jsou k 

dispozici v povrchové kvalitě RHEINZINK-PROTECT blaugrau a RHEINZINK-PROTECT 

schiefergrau. Obě varianty materiálu jsou standardně dodávány s fólií. RHEINZINK střešní a 

fasádní profily jsou dostupné na objednávku ze servisního centra. 

3.6.3 COLOR LINE – NEOMEZENÉ MOŽNOSTI  

 přírodní materiál 

 vysoká kvalita materiálu RHEINZINK nyní také v barevné variantě 

 široký výběr barev z katalogu RHEINZINK 

 velký výběr barevných variant na objednávku 

 dlouhá životnost díky vysoce kvalitní PVDF vrstvě 

 UV- odolný 

 100% recyklovatelný 

 odolný v různých typech klimatu 

 vhodný pro řemeslné zpracování - možnost profilování, tvarování, ohýbání 

 rozsáhlý sortiment polotovarů a produktů 

 aplikace na střechu, fasádu a architektonické detaily 

http://www.rheinzink.cz/de/produkty/polotovary/#c55807
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/odvodneni-strech/pulkulaty-zlab/#c55094
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/#c54480
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/#c54480
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/#c55269
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/polotovary/#c55807
http://www.rheinzink.cz/de/kontakt/#c56035
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Titanzinek RHEINZINK- COLOR LINE je barevná varianta světoznámého titanzinku 

RHEINZINK pro střešní krytiny a fasádní opláštění. V jedinečném výrobním procesu získává 

povrch materiálu barevnou vrstvu na bázi PVDF. Pozitivní vlastnosti zpracování materiálu 

RHEINZINK zůstávají i při tomto výrobním procesu plně zachovány. 

 

Možností výběru barev podle katalogu (RAL - barevné karty) se architektům, projektantům, 

zpracovatelům a investorům nabízejí neomezené možnosti kreativní tvorby. V 

oblasti střešních krytin a opláštění fasád jsme vám k dispozici s naším know-how.  

 

Tabule a svitky řady RHEINZINK- COLOR jsou dodávané s ochrannou fólií. Požadované 

RHEINZINK střešní a fasádní profily jsou dostupné na objednávku ze servisního centra. 

Doporučení: prosím, vyžádejte si podmínky dodávek na konkrétní objekty u 

Vašeho technického poradce. 

3.6.4 INTERIEUR LINE – AKCENT INTERIÉRU  

 přírodní estetický materiál 

 dlouhodobá transparentní ochrana předzvětralého povrchu 

 dlouhá životnost 

 nadčasová krása a reprezentativní vzhled 

 100% recyklovatený materiál 

 odolný vůči poškození i při náročném zpracování 

 předzvětralý povrch v modrošedém a břidlicově šedém provedení 

 vhodný pro řemeslné zpracování - profilování, tvarování, ohýbání 

 rozsáhlý sortiment polotovarů a produktů 

 využití při tvorbě interiérů a designu nábytku 

 
Interiérový titanzinek RHEINZINK- INTERIEUR LINE přináší individuální, estetické a funkční 

řešení pro reprezentativní interiér a nábytkový design. Inovativní produktová řada akcentuje ve 

vnitřních prostorách objektů charakteristický vzhled přírodního titanzinku.  

 

Polotovary jsou dostupné v povrchové kvalitě RHEINZINK- INTERIEUR blaugrau (modrošedý) a 

RHEINZINK INTERIEUR schiefergrau (břidlicově šedý). Tabule a svitky mají už z výroby 

transparentní a dlouhodobě trvalou ochranu proti nežádoucím vlivům frekventovaných vnitřních 

prostor. Transparentní vrstva chrání přírodní vzhled a texturu předzvětralého povrchu materiálu. 

Titanzinek INTERIEUR LINE dodáváme ve formě tabulí, svitků a profilů pro opláštění na objednávku 

ze servisního centra. 

3.7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 

3.7.1 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

Zásadně je nutné dbát na to, aby se produkty RHEINZINK vždy skladovaly a přepravovaly v 

suchém a větraném prostředí. Proto je třeba zabránit otevřené přepravě, obzvláště při 

proměnlivém počasí. Pro optimální skladování na stavbě je třeba požadovat od vedení stavby 

suchý a větraný prostor.  

http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
http://www.rheinzink.cz/de/kvalita/nas-material/#c55982
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/stresni-systemy/#c54480
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/fasadni-systemy/#c55269
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/polotovary/#c55807
http://www.rheinzink.cz/de/kontakt/#c56035
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/titanzinek-v-interieru/#c94994
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/polotovary/#c55807
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/polotovary/#c55807
http://www.rheinzink.cz/de/produkty/titanzinek-v-interieru/#c94994
http://www.rheinzink.cz/de/kontakt/#c56035


66 
 

Pokud se tato pravidla nedodrží, je nutné počítat s tvorbou hydroxidu zinku. Dále je nutné 

zabránit: 

 Zakrytí svitků, pásů nebo profilů bez provětrání. 

 Zabalení do neprodyšných, vlhnoucích obalů. 

 Skladování na vlhké zemi. 

 Přepravě/skladování na vlhkých paletách. 

 Příliš těsnému ukládání materiálu na sebe při přepravě a skladování (také kvůli 

zamezení odření).  

 

Na přání dodáváme naše svitky také s lepenkovou dutinkou. Lepenková dutinka slouží k 

posílení svitku a zabrání deformaci svitku při delším skladování. 

3.7.2 ČIŠTĚNÍ POVRCHU RHEINZINK – prePATINA 

RHEINZINK je materiál v přírodním stavu, který na svém povrchu tvoří přilnavou přírodní 

ochrannou vrstvu, takzvanou patinu. Tvorbou patiny kov získává vlastní ochranu, díky čemuž 

je povrchová úprava většinou zbytečná. Vlivem přirozeného stárnutí a kontaktu s dešťovou 

vodou dochází současně i k jeho neustálému čištění, takže materiál RHEINZINK, na rozdíl od 

materiálů s povrchovou úpravou, nevyžaduje žádné čištění ani údržbu. 

 

Během stavební fáze ale může dojít ke znečištění např. prachem, zbytky po čištění, maltě, 

nebo otisky prstů. Může se vyskytnout také znečištění ptačím trusem. Tato znečištění mohou 

být v normálním případě odstraněna ihned po znečištění pomocí přípravku RHEINZINK- 

Sweeper. Sweeper je olej na ochranu povrchů, který je vhodný na čištění kovů střešních 

krytin a fasád. Pokyny k použití přípravku RHEINZINK- Sweeper a všeobecné doporučení 

pro čištění povrchů z materiálu RHEINZINK-prePATINA jsme pro Vás připravili v oblasti 

download. 

3.7.3 OCHRANA POVRCHU 

Tabule a svitky dodáváme na přání v ochranné fólii, která chrání materiál během přepracování 

a montáže.  

 

Fasádní systémy RHEINZINK se dodávají vždy v ochranné fólii. Upozorňujeme na to, že 

ochranné fólie mohou svoje vlastnosti změnit vlivem prostředí (sluneční světlo/UV záření, 

mráz, změna teplot a vlhkost). Z tohoto důvodu doporučujeme přímo po montáži fólii 

odstranit.  

3.7.4 REAKCE NA VNĚJŠÍ VLIVY  

Působení kovů a jiných materiálů umístěných nad materiálem RHEINZINK 

Bez výhrad: 

 Aluminium, leštěné nebo s povrchovou úpravou 

 Olovo  

 Nerezová ocel 

 Pozinkovaná ocel (ale jsou možné stopy rzi způsobené mj. nechráněnými řeznými 

hranami) 
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S výhradami: 

 Měď 

 Nechráněná bituminová střešní lepenka bez drti/štěrkového záhozu (oxidace, 

kyselinová koroze) 

 Střešní PVC izolace (kyselé emise) 

 

Vliv jiných látek 

 Minerální látky jako vápno, cement, sádra působí na kovy spolu s vlhkostí korozivně. 

Mezi profily RHEINZINK a těmito látkami je nutné namontovat vhodnou dělicí 

vrstvu. Sled montáže: Omítkové práce před pracemi s materiálem RHEINZINK 

(pokud možno použijte zafóliovaný materiál).  

 Chlorid sodný působí ve spojení s vlhkostí na kovy korozivně.  

 Slínkové čisticí prostředky působí na kovy korozivně. 

  

Vliv olejového topení  

Stejně jako u všech světlých střešních krytin se mohou projevit změny barev způsobené 

spadem látek obsažených ve spalinách ze spalování oleje. Topný olej obsahuje ještě nepatrný, 

nehořlavý podíl popela, síru a někdy také aditiva obsahující železo. Z toho vzniklé usazeniny 

na povrchu nemají žádný vliv na životnost našeho materiálu.  

3.8 VÝROBCE TITANZINKU RHEINZINK 

Firma RHEINZINK byla založena roku 1966 firmou Grillo, Stolberger Zink a Vereinigten 

Deutschen Metallwerke. Dnes je RHEINZINK společností koncernu Grillo a zaměstnává přes 

800 spolupracovníků. Po celém světě existují dceřiné společnosti a pobočky ve 30 zemích a 

na 5 kontinentech. 

 

RHEINZINK vyrábí v sídle společnosti v Datteln již více než 40 let titanzinek nejvyšší 

kvality v různých variantách povrchu. 

 

Titanzinek RHEINZINK se používá na střechy, střešní vikýře, fasády a odvodnění střech. 

RHEINZINK je velmi oblíbený pro svoji estetiku a moderní reprezentativní vzhled. 

Mezinárodně uznávaní architekti jako např. Daniel Libeskind, Frank O. Gehry nebo Zaha 

Hadid použili s velkým úspěchem titanzinek pro realizaci svých úžasných projektů. 

RHEINZINK je díky dlouhé životnosti, bezúdržbovosti a dobré recyklovatelnosti stále 

oblíbenějším materiálem pro odvodnění střechy - žlaby, svody, okapy. 
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3.9 TITUL STAVBA ROKU 2014 A TITANZINEK RHEINZINK 

Titul Stavba roku 2014 získaly tyto objekty z titanzinku RHENZINK: 

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku 

 

Popis objektu: Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku je unikátním projektem 

celorepublikového významu, jehož realizace probíhala v nejpřísněji chráněné zóně 

Krkonošského národního parku. 
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Rodinný dům LF 

 

Popis objektu: Novostavba RD se zaměřením na vysokou praktičnost a udržitelnost. 

Fotovoltaické panely pokrývají jeho jižní fasádu i okolní přístřešky. Systém vytápění a 

chlazení podlah a stropů je podporován tepelným čerpadlem. Opláštění domu z TiZn plechu a 

černofialových FV panelů v kombinaci s pohledovým betonem opěrných stěn, modelujících 

krajinu pozemku a dřevěných hradeb i teras tvoří nezaměnitelnou individualitu stavby. 

Interier je zpracovaný z vysoce kvalitních převážně přírodních materiálů. 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi 
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Popis objektu: Motto: “Unikátnost projektu spočívá v tom, že se jedná o “živé muzeum” s 

interaktivními prvky. Návštěvník neuvidí jen “mrtvé” exponáty jako v normálním muzeu, ale 

živá historická letadla a jejich repliky.Uvidí jejich startování, nastupování pilotů do kokpitů a 

létání. Divák si také sám zalétá na leteckém simulátoru. Nic podobného neexistuje v Čechách, 

ani ve většině zemí Evropy.” 

Ocenění Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2014 získal objekt: 

Dostavba mateřské školy – nový pavilon, Kostelní 37, Praha 7 

 

Popis objektu: Dostavba nového pavilonu MŠ, zvýšení kapacity předškolního vzdělávání a 2 

nová oddělení celkem pro 56 dětí. 
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4. VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY  

4.1 FASÁDNÍ MATERIÁLY EQUITONE 

Vláknocement je nerostný materiál s výraznými fyzikálními a estetickými vlastnostmi. 

Jedinečnost 

Cement, celulóza a minerální materiály, k tomu viditelná struktura vláken. Nic jiného. 

EQUITONE vláknocement je přírodní materiál, který hrdě odhaluje svoji jedinečnost. 

Provedení 

EQUITONE vláknocement se vyrábí ve velkých formátech (až do 3 m x 1,25 m), které jsou 

velmi tenké a zároveň dosahují vynikajících fyzikálních vlastností. EQUITONE 

vláknocement je zařazen do třídy reakce na oheň A2 EURO třída a jeho životnost přesahuje 

50 let i v nejsložitějších Exteriérových aplikacích. 

Trvanlivost 

Fasády s vláknocementem EQUITONE jsou tenké a mají nízkou hmotnost, což má také vliv 

na úsporné čerpání přírodních surovin. EQUITONE materiály se vyrábějí s ohledem na 

životní prostředí, což je v environmentálním prohlášení o výrobcích (EPD), které jsou 

zveřejněny na EQUITONE.SK a EQUTONE.CZ 

4.1.1 EQUITONE NATURA 

Sofistikovanost: Přírodní do směsi probarvený materiál s jemně, ale jasně viditelnou 

strukturou vláken. 

Příjemný dotyk: Matný, hedvábně hladký povrch. 

 Ochrana: Průhledná ochranná vrstva, s možností EQUITONE ¨PRO¨ anti-graffiti povrchové 

úpravy. 

Reference: Rakousko – Erl Tirol – Festival hall 
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4.1.2 EQUITONE TECTIVA 

Jedinečnost: Originální do směsi přebarvený materiál s vysoce výraznou vláknocementovou 

strukturou.  

Individualita: Výrobní proces vytváří z každé desky jedinečnost co do barvy, textury a 

povrchové úpravy. 

Citlivost: Jemně broušený vláknocementový povrch v podélném směru desky. 

Reference: Belgie – Temse – Office building  

 

 

4.1.3 EQUITONE PICTURA 

Barva: EQUITONE [pictura] nabízí výběr současných, moderních barev. 

Matný povrch:Hladký a ultra-matný povrch dosahující atraktivního architektonického 

vzhledu. 

Anti-graffiti: EQUITONE [pictura] je opatřena s EQUITONE ¨PRO¨ UV povrchovou 

úpravou s trvanlivou anti grafitti ochranou. 
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Reference: Belgie – Dinant – bank building 

 

 

4.1.4 EQUITONE TEXTURA 

Syté barvy: Výběr jasných neprůhledných barev. 

Struktura: Povrchová úprava připomínající pomerančovou kůru. 

Vysoká odolnost: Pevný povrch s vysokou odolností proti poškrábání. 

Reference: Belgie – Leuven – office building 
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4.2 FASÁDY CEMBRIT 

Cembrit je výrobcem a distributorem fasádních a funkčních desek pro systémové řešení 

provětrávaných fasád, provětrávaných fasádních obkladů a difůzně 

otevřených obvodových i vnitřních stěn a příček z vláknocementu. Zkušenosti ze Severní 

Evropy jsou zárukou jejich kvality a nekonečného využití. 

 Co je to větraná, respektive provětrávaná fasáda? 

Jedná se o fasádu, u které je pohledová vrstva od nosné konstrukce s izolací oddělena 

větranou mezerou. 

 Jaký je funkční rozdíl mezi větranou fasádou a klasickou nevětranou fasádou?  

Větraná mezera příznivě napomáhá snižovat tepelné zisky ze slunečního záření, čímž svojí 

pouhou přítomností snižuje teplotu v interiéru za horkých teplých letních dní. Naopak v 

zimních měsících strhává proudící vzduch v mezeře vlhkost pronikající ven z interiéru a tím 

zabraňuje kondenzaci vlhkosti uvnitř konstrukce. 

 Další výhody fasádních desek Cembrit? 

- vysoká životnost fasády 

- rychlá, jednoduchá a celoroční montáž na jakýkoli podklad 

- architektonická a barevná rozmanitost s přírodním vzhledem celé fasády 

- nenáročná údržba 

- nehořlavost 

- zdravotní nezávadnost 

 

Co je to vláknocement? 

Vláknocement je směs cementu, výztužných vláken, vápence, celulózy a dalších přísad, které 

dohromady tvoří jedinečný materiál pro využití ve stavebnictví. 

Jak a na co kotvit fasádní  a funkční desky? 

Fasádní a funkční desky je možné kotvit na dřevěný, ocelový nebo hliníkový rošt, vždy však 

musí být v souladu s montážním návodem Cembrit. Kotvící prvky mohou být přiznané, např. 

šrouby nebo nýty, nebo naopak v případě lepení nebo jiných systémů skrytého kotvení 

našich partnerů přiznané být nemusí. 

Jaké příslušenství je potřeba pro montáž desek? 

Veškeré nutné příslušenství pro instalaci je uvedeno v montážním návodě příslušných typů 

desek, jsou zahrnuty v ceníku a je tedy možné je zakoupit. S užitečnými informaci a radami 

ohledně montáže a příslušenství je Vám k dispozici náš technik pro fasádní systémy. 

 

 

 

http://www.cembrit.cz/partneri/
mailto:petr.kvasnicka@cembrit.cz
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Fasádní desky 

Fasádní desky jsou primárně určeny pro obklady provětrávaných zateplených či 

nezateplených fasád a stěn jak v exteriéru, tak v interiéru. Jejich hlavní výhodou je 

jejich architektonická rozmanitost, přírodní vzhled, dlouhá životnost a funkčnost, rychlá 

a jednoduchá celoroční montáž, snadná údržba, tepelně i zvukově dobré izolační 

vlastnosti, nehořlavost a zdravotní nezávadnost. 

4.2.1 CEMBRIT TRUE 

Probarvená a povrchově ošetřená deska 

Materiál fasádních desek Cembrit True je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen 

transparentní lazurou, která zvyšuje jejich životnost a pomáhá minimalizovat údržbu 

desek. Přes transparentí povrchovou úpravu je vidět zřetelný přírodní povrch do hmoty 

probarveného vláknocementu. 

Rozměry 

Standardní šířka                              mm                            1192                        1192 

Standardní délka                             mm                             2500                        3040 

Tloušťka                                          mm                             8.0                           8.0 
 

4.2.2 CEMBRIT ZENIT 

Cembrit Zenit jsou do hmoty probarvené desky se zcela jednotným barevným povrchem. 

Jedinečná kombinace probarvené desky a 100% neprůhledného akrylového nátěru, zajišťuje 

probarvené desce hladký a homogenní povrch. Desky jsou k dostání v 16ti základních 

odstínech, mezi kterými je v nabídce nejčernější z černých desek z řady URBANNATURE, a 

to odstín Erebus. Desky vynikají svojí vysokou pevností a nenáročnou údržbou. 

Fasádní desky Cembrit Zenit jsou velice odolné vůči povětrnostním vlivům a tudíž odolné 

vůči plísním, řasám, vodním skvrnám a běžným nečistotám. Další výhodou do hmoty 

probarvených desek ve spojení s kompaktním nátěrem, je jejich schopnost minimalizovat 

viditelné škrábance na povrchu desek. 

 

Desky Cembrit Zenit jsou vhodné pro širokou oblast použití od velkých komerčních objektů 

až po fasády, štíty i podbití rodinných domů. 

 Barevné odstíny Cembrit Zenit 

Odstíny barev Cembrit Zenit z řady URBANNATURE jsou inspirovány vesmírnými tělesy a 

pojmenovány dle známých planet. Výsledkem jsou přírodní barvy s působící výrazným 

dojmem. 
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Rozměry 

Standardní šířka                              mm                            1192                        1192 

Standardní délka                             mm                             2500                        3040 

Tloušťka                                          mm                             8.0                           8.0 

Fasádní desky mohou být objednány a dodány se zabarvenými hranami také ve specifickém 

formátu. 

4.2.3 CEMBRIT METRO 

Barvený povrch dle vašeho výběru 

Cembrit Metro s jistotou uspokojí všechny vaše barevné architektonické vize. Nabízí 

kvalitní a barevně rovnoměrný povrch v barvě dle vašeho výběru. Desky jsou ošetřeny 

barvou na vodní bázi, která vytváří dokonale homogenní vzhled. Výsledkem celého 

barvícího procesu jsou desky velmi odolné vůči biologickým činitelům, vodě a 

nečistotám. Zároveň jsou vysoce odolné vůči mechanickému namáhání, které se s 

výhodou využije při často nešetrné manipulaci a montáži fasádních desek na staveništi.  

  

Rozměry 

Standardní šířka                              mm                            1192                        1192 

Standardní délka                             mm                             2500                        3040 

Tloušťka                                          mm                             8.0                           8.0 

  

Barvy a povrchová úprava 

Barvy škály Cembrit URBANNATURE zvolené pro desky Cembrit Metro jsou 

inspirovány pulzujícími barvami velkoměsta. Jsou to čisté, jasné a přitažlivé barvy 

určené pro odvážné a hravé nápady města. Kromě těchto barev jsou k dispozici také 

další odstíny (NCS S). 

Při formátování desek doporučujeme zatřít hrany barvou shodnou s vybraným 

odstínemUrbanNature Edge Sealing, která je přiložena zdarma k zakázce. 
 

4.2.4 CEMBRIT CEMBONIT 

Fasádní deska Cembrit Cembonit je určena pro finální vrstvu provětrávaných fasád, 

obklady říms, sloupů, podhledů atd. Její použití není omezeno pouze na exteriéry, ale 

výborné mechanické vlastnosti oceníte i v interiéru. Deska Cembrit Cembonit je 

probarvena do hmoty materiálu, obroušena a opatřena ochrannou hydrofobující 

vrstvou. Je k dostání v široké škále sytých pastelových barev. Pro svůj přírodní vzhled a 

celkový neuniformní dojem je vyhledávaným řešením provětrávané fasády u všech 

architektů. 

Probarvená klasika s atraktivním matným povrchem. 

Řada pevných vláknocementových desek Cembrit  Cembonit se vyznačuje matným 

povrchem a vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. Desky jsou probarvené  v 

jedenácti atraktivních pastelových barvách, které působí přirozeným dojmem. Velkou 

výhodou fasádních desek Cembrit Cembonit je jejich impregnace, která je účinně chrání 

http://www.cembrit.cz/viewfile.asp?file=1549/
http://www.cembrit.cz/cembrit-cembonit/
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proti působení vlhkosti. Fasádní desky si tak zachovávají svůj atraktivní vzhled za sucha 

i za deště. 

  

Rozměry 

Standardní šířka                              mm                         1200                     1200 

Standardní délka                             mm                          2500                     3050 

Tloušťka                                          mm                      8.0 / 6.0                 8.0 / 6.0 

  

Barvy a povrchová úprava 

Desky vykazují mírné barevné rozdíly, což vaší fasádě propůjčuje zajímavý vzhled, 

který je spojený se všemi přírodními stavebními materiály.  

Planks 

Fasádní desky Cembrit Cembonit jsou k dispozici také jako prkna, která vám při použití 

stejného materiálu umožní vytvořit zcela jiný výsledný vzhled.  

 

4.2.5 CEMBRIT EXPRESS 

Fasády - snadno a rychle 

Společnost Cembrit představuje nové vláknocementové fasádní desky určené pro větrané 

fasády. Desky velikosti 400 x 800 mm a tloušťky 6,0 mm. Tyto desky jsou vyráběné ve 

výrobním závodě v Berouně, nabízíme s hladkou povrchovou úpravou nebo s povrchem 

věrně imitujícím dřevo. 

Konečný vzhled získávají desky v průběhu třístupňového procesu barvení a po finální 

aplikaci akrylátové barvy v sedmi sytých barevných odstínech - bílá, slonová kost, 

černá, grafitová, hnědá, šedá, červená. Fasádní desky jsou určeny pro montáž na 

všechny typy roštů pomocí šroubů, nýtů nebo lepení. 

 

4.2.6 CEMBRIT RAW/FDH 

Fasádní desky Cembrit Raw/FDH jsou díky svým vlastnostem předurčeny k širokému 

spektru použití ve stavebnictví. Lze je využít pro občanské, průmyslové i zemědělské 

stavby, jako finální vrstvu provětrávaných fasád a obklad stěn v exteriéru i interiéru.  

Novinkou v naší nabídce je použití fasádních desek pro  obklad soklu. 

Vláknocementová deska Cembrit Raw/FDH je odolná proti vlhku a mrazu, nehnije a 

nenapadají ji hlodavci. Proto se výborně hodí do prostředí, kde je v kontaktu se 

zeminou. 

Fasádní deska Cembrit Raw/FDH se může použít v přírodní šedé barvě, nebo libovolně 

povrchově upravit omítkou nebo barvit akrylátovými  či silikátovými barvami. 

Unikátní pevné a trvanlivé desky bez povrchové úpravy.  

Spolu s fasádními deskami Cembrit Raw dostáváte do ruky nástroj k vytvoření fasádní 

konstrukce zcela dle Vašich představ. Narozdíl od ostatních typů desek Cembrit, jsou 

desky Cembrit řady Raw bez povrchové úpravy s autentickým šedým přírodním 

odstínem. Fasádní desky Raw si velmi dobře uchovávají svůj tvar a dokáží odolávat 

extrémním klimatickým podmínkám. Díky jejich odolnosti proti plísním a houbám se 

mohou instalovat do trvale vlhkého prostředí například v oblasti soklu. Stejně jako 

ostatní vláknocementové materiály jsou tvořeny z převážně přírodních surovin. 

  

http://www.cembrit.cz/fasady_1/
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Barvy a povrchová úprava 

Desky řady Cembrit řady Raw jsou bez povrchové úpravy s autentickým šedým 

přírodním odstínem. Jedná se o desky, které se mohou dodatečně barvit.  

 

4.2.7 HARDIE PLANK 

Fasádní desky pro přírodní a trvalé řešení 

Obklady fasád HardiePlank
®

 jsou zdaleka nejlepší alternativou k dřevěným obkladům. 

Snoubí v sobě přirozenou krásu dřeva s trvanlivostí a bezúdržbovostí vláknocementu, 

šetrného k životnímu prostředí. Desky jsou pokryté dvěma vrstvami silného, vodě 

odolného akrylového nátěru. Desky HardiePlank
®

 jsou snadno instalovatelné kdekoli, 

jak v horizontální, tak ve vertikální poloze a vyžadují naprosto minimální údržbu.  

Téměř nezničitelné  

Obkladové desky HardiePlank
®

 přežijí téměř všechno. Dokáží vzdorovat nejhorším 

klimatickým podmínkám, aniž by praskaly, loupaly se nebo se štěpily. Desky jsou 

odolné vůči mechanickému poškození, poškrábání, ohni i škůdcům.  

Bezúdržbové  

Obkladové desky HardiePlank
®

 dodáváme v 12 barevných variantách, mezi kterými 

snadno naleznete právě tu, která přesně splní Vaše přání a potřeby. V příštích mnoha 

letech tedy nebudete muset investovat čas ani peníze do natírání či jiné péče o fasádu.  

Desetiletá záruka 

Desetiletá záruka garantuje, že fasádní desky HardiePlank® si na rozdíl od tradičních 

dřevěných výrobků zachovají svůj atraktivní vzhled po mnoho let.  

Snadná úprava a instalace desek HardiePlank
®

  

Fasádní desky HardiePlank® lze snadno upravovat a instalovat za pomoci základního 

nářadí. Lze je řezat běžnou pilou, nebo ruční pilou HardieGuillotine™, která byla 

vyvinuta speciálně pro tyto účely. HardieGuillotine™ řeže rychle a přesně, aniž by 

desky lámala, štěpila nebo znehodnocovala pilinami. Tyto obkladové desky je možné 

přibíjet na podkladní konstrukci přímo, bez  předchozího předvrtávání děr. Fasádní desky 

HardiePlank
®

 jsou součástí komplexního fasádního systému. 

Rohové prvky HardieTrim
®

  

Rohové prvky HardieTrim
®

 perfektně doplňují fasádní desky svou strukturou i 

způsobem instalace. Používají se pro překrývání rohů, ukončování kolem dveří, oken a 

podbytí střech. Výsledný efekt je vzhledný, praktický a navíc vydrží po mnoho let s 

minimální údržbou. 

Rohové profily HardieTrim
®

 dodávají hloubku a výraz linkám a záhybům fasády, rohům 

oknům a dveřím. Rohové prvky HardieTrim
®

 jsou k dostání v barvách Arctic White, 

Light Mist, Iron Gray a Midnight Black, které materiálem i kvalitou odpovídají 

obkladovým deskám HardiePlank
®

. 
 

DALŠÍ VÝROBCI: CEMVIN, SILBONIT  
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5. DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD PARKLEX 

Obklopte se přírodním designem, a to doslova. Dřevěný fasádní obklad Parklex v sobě 

kombinuje nadčasovou krásu přírodního dřeva spolu s nezaměnitelným vzhledem. Objevte 

autentičnost, kterou u běžně dostupných imitací nedostanete. Povrch fasádního obkladu 

je tvořen pravým tropickým dřevem, které díky speciální folii odolává slunečnímu 

záření, mrazu, dešti, větru i sněhu. 

Dřevěný obklad Parlex můžete připevnit jak na novostavbu, tak na starší budovu. 

Pomocí certifikované kovové konstrukce panely lehce zavěsíte na fasádu. Díky 

jednoduchosti tohoto systému můžete panely kdykoli demontovat a nahradit tak například 

poškozený panel novým. 

Přesvědčte se o přednostech dřevěných fasádních obkladů Parklex: 

 Nezaměnitelný přírodní design 

 Dostupnost v několika barevných odstínech 

 Vysoká odolnost vůči UV záření a dalším atmosférickým vlivům 

 Celosvětová rozšířenost svědčí o multifunkčních vlastnostech panelů 

 Kvalita prověřená přísnými evropskými testy 

 Možnost oříznutí desky na míru 

 Absolutní bezúdržbovost 

 Životnost 30 let 

Jádro desky Parlex je tvořeno z vrstev sulfátového papíru syceného fenolovými 

pryskyřicemi, které jsou slisovány pod vysokým tlakem a teplotou. Povrch desky, tedy 

tropické dřevo, se ošetřuje speciální folií, která garantuje 100% bezúdržbovost. 

Prvotřídní produkt – prvotřídní servis: 

 Fasádní obklady vám dodáme na stavbu a odborně je namontujeme 

 Desky upravíme přímo na míru 

 Hrany desek ošetříme 

 Dodáme vám podkladní rošty a závěsný systém pro fasádní desky 

Konstrukce panelu: 

a) PVDF antigraffiti folie 

b) Everlook 

c) přírodní dřevěná dýha 

d) bakelitové jádro 

e) přírodní dřevěná dýha 

f) krycí vyrovnávací folie 
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Způsoby kotvení: 

 

 

 

 

 
Reference: 
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6. KERAMICKÉ FASÁDNÍ OBKLADY TEMPIO 

Nový obvodový plášť z keramických obkladů Tempio dodá budově nejen moderní 

vzhled, ale také posune její vlastnosti na vyšší úroveň. Spojením keramických obkladů 

a konstrukce provětrávané fasádyvzniká ucelený zateplovací systém, který eliminuje 

tepelné ztráty budovy. Tím se stává její provoz ekonomičtější. 

Keramické fasádní obklady Tempio od našeho španělského partnera Ceramica Mayor 

S.A zabraňují 25 – 40 % energetických ztrát. Výjimečná je také jejich životnost. 

Výhody keramických fasádních obkladů Tempio: 

 Jsou vysoce odolné proti mrazu, horku a nárazu. 

 Maximálně splňují požadavky protipožární bezpečnosti, jsou nehořlavé. 

 Jejich údržba je nenáročná, stačí je opláchnout vodou. V případě glazovaného povrchu 

(lesklého i matného) snadno odstraníte i graffiti. 

 Instalují se neviditelným ukotvením na hliníkový rošt Iltegro-Vario se speciálními 

fixačními prvky. Spojovací materiál je nerezový. 

Keramické obklady typu FH 

Keramické obklady typu FH dodáváme v glazurované i přírodní úpravě. Jejich tloušťka 

je 24 mm. K dispozici jsou obklady ve výškách 200-350 mm a délkách 0,5-1,5 m. Mají 

všechny výhody keramických obkladů. 

 

 

 

 

 

http://www.gtrade.cz/provetravane-fasady
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Keramické obklady typu FK 

Obklady Tempio FK jsou velmi tenké, mají pouhých 16 mm. Profil je zezadu držen 

hliníkovým roštem, který zabraňuje případnému pádu. Největší předností této fasády je velmi 

jednoduchá instalace a nízká váha. 

 
Keramické obklady typu FS 

Tempio profil FS nabízí více variant tloušťky profilu a to 24, 30 a 40 mm. Tloušťka tohoto 

profilu poskytuje důležitou odolnost proti nárazu. Systém ukotvení vytváří širší spoje, které 

zdůrazní horizontálnost budovy. 
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Reference: 
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7. FASÁDNÍ OBKLADY GRANIT LIGHT 
GRANIT LIGHT 

představuje ucelenou nabídku výrobků, které nabízí zcela nové možnosti pro uplatnění 

přírodního kamene nejen v oblasti moderní architektury ale také designu a bydlení. 

Pod tímto označením nabízí firma G Trade spol. s r.o. špičkové materiály z přírodního 

kamene (granit, žula, mramor, pískovec a další) pro kompozitní obklady fasád. Jedinečnou 

technologií zpracování přírodního kamene a jeho spojení s dalšími materiály jsou vytvářeny 

ultratenké, velkoplošné kamenné desky a obklady, které kombinují jedinečné a nenahraditelné 

vlastnosti kamenných obkladů s výbornými mechanickými vlastnostmi moderních 

kompozitních materiálů.  

Výsledným produktem je lehký, ultratenký, velkoplošný kamenný obklad s vlastnostma, které 

přírodní kámen nikdy dříve nemohl docílit. Oproti klasickým obkladům z přírodního kamene 

jsou kompozitní obklady fasád z GranitLight lehké, pružné, houževnaté a některé typy 

mohou být také ohebné. Kamenný obklad, kamenná fasáda nebo kamenná dlažba GranitLight 

je symbolem toho nejlepšího z moderní technologie a přírody. Zcela specifickým výrobkem 

jsou obkladové rohože z přírodního pískovce FlexSandstone, jejichž unikátní technologické 

zpracování umožňuje maximální flexibilitu a ohebnost při zachování vzhledu a vlastností 

přírodního deskového obkladu z pískovce. Pískovec, který je ohebný má využití v interieru 

i exterieru, jako pískovcový obklad na soklu objektu ale i celé fasádě. Přírodní pískovec Flex 

Sandstone, jako lehký ohebný obklad, má zvláště v současné době vysokých požadavků na 

tepelnou izolaci obvodových plášťů zcela bezkonkurenční uplatnění. Jeho hlavní předností je 

možnost lepit rohože přímo na vrstvu kontaktního zateplení fasády, bez jakýchkoliv 

pomocných kotev nebo konstrukcí. Další výhodou je možnost tvorby různých typů obkladů 

a formátů od bezesparých až po 3D objekty (bloky,desky,a.j.) do formátu 1,3 x 2,6 m. 

ULTRALIGHT 

Kombinací ultratenké desky z přírodního kamene a nosné desky z kompozitního materiálu 

vzniká výrobek, který vytváří zcela nová měřítka pro budoucí využití přírodního kamene. 

Výsledkem tohoto spojení je „ohebný kámen", který umožňuje provádět zcela plynulé 

kamenné obklady obloukových konstrukcí. 
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ALUCOBOND 

Kombinací tenké desky z přírodního kamene a nosné desky z kompozitního 

materiálu je dosaženo optimálních vlastností pro vytváření velkoplošných 

obkladových prvků s vynikajícíma mechanickýma vlastnostma a to díky 

výborné plošné tuhosti při minimální tloušťce a hmotnosti. 

 
FIBERGLAS 

Tenká deska z přírodního kamene jednostranně vyztužená skelnou tkaninou, pojenou 

speciální pryskyřicí. Výsledkem zcela originální technologie zpracování je velkoplošný 

obkladový prvek z přírodního kamene. Díky nově získané pružnosti při minimální síle 

a hmotnosti je umožněno použití přírodního kamene i tam, kde to dosud nebylo technicky 

možné. 
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ALU HONEY COMB 

Spojením tenké desky z přírodního kamene a nosné desky z hliníkové voštiny vzniká zcela 

kompaktní, velkoplošný, obkladový prvek s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Touto 

technologií je umožněno vytvářet dosud nerealizovatelné konstrukce a opláštění z přírodního 

kamene, a to díky vysoké plošné tuhosti při minimální hmotnosti. 

 

GRANIT GLAS 

Spojením tenkých desek z přírodního kamene a kaleného skla je dosaženo zcela ojedinělého 

výsledku, kterým je „průsvitný kámen". Tento ojedinělý výrobek vytváří prostor k uplatnění 

originality a kreativity tam, kde to dosud nebylo vůbec uskutečnitelné a to nejen pro 

architekty a designéry. 
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FLEX SANDSTONE 

Tenká vrstva přírodního pískovce, jednostranně vyztužená speciální tkaninou a fixačním 

pojivem. Výsledkem je velkoplošný obkladový materiál se zachovanou přírodní strukturou 

skutečného pískovce, který však díky speciální technologii zpracování získává zcela netušené 

vlastnosti. 
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8. PORCELÁNOVÉ FASÁDNÍ OBKLADY NEOLITH 
Porcelánové fasádní desky nastavují nový směr ve stavebnictví a svými vlastnostmi odsunují 

klasické keramické fasády na druhou kolej. Unikátním vzhledem i širokými možnostmi 

použití, v exteriéru i interiéru, představují univerzální obkladový materiál. 

Výhody porcelánových obkladů Neolith 

 Extrémně tenké a lehké 

 Vysoká tvrdost 

 Paronepropustné 

 Nehořlavé 

 Neporézní struktura 

  

Vysoce odolný přírodní materiál 

Jedná se o 100 % přírodní materiál vyráběný za vysokého tlaku a teplot z přírodních jílů, 

živce, křemene a minerálních oxidů. Díky mikroporéznímu povrchu, inertnímu všem 

kapalinám, čisticím prostředkům i chemikáliím se použití neomezuje pouze na fasádní 

obklady, ale uplatnění nachází také v provozech s vysokými požadavky na hygienickou 

čistotu. 

Další použití porcelánových fasádních obkladů Neolith 

 Potravinářské provozy 

 Operační sály 

 Zubní ordinace 

 Laboratoře 

Snadná montáž 

Minimální váha výrazně snižuje náročnost instalace velkoplošných obkladových desek, jak 

ve vertikálním, tak horizontálním směru. Protože desky odolávají poškrábání, otěru 

i působení vysokým tlakům, nedojde k poškození během montáže. Ze stejného důvodu jsou 

vhodné pro podlahy s vysokým provozním zatížením. 
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Odolná a estetická odvětrávaná fasáda 

Porcelánové desky Neolith lze použít pro větrané fasády s viditelným i skrytým kotvením. 

Vyberte si z více než 25 barevných kombinací, které dokáží prozářit každý interiér 

i exteriér. Barevná stálost je zaručena přírodním pigmentem odolným vůči UV záření. 

Pro zvýšení již tak vynikající mechanické odolnosti nabízíme také dvou a tří panelové 

fasádní desky Neolith. Jednotlivé desky jsou mezi sebou spojeny pryskyřicí a vyztuženou 

skelnou rohoží. Tím je dosaženo vyšší ohybové pevnosti a únosnosti.  
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9. FÓLIOVÉ FASÁDY 
Transparentní fasády z ETFE fólie představují variantní řešení ke klasickým zaskleným 

fasádám. Architektům dovolují realizovat takřka neomezeně jejich nápady a představují řešení 

s vysokou estetickou hodnotou, ekologicky přívětivá a ekonomicky výhodná. 

Fóliové fasády můžeme rozdělit na zateplené a jednoduché. Princip zateplených fóliových 

fasád spočívá ve vytvoření fóliových polštářů z několika vrstev ETFE fólie. Ty vznikají tak, 

že několik (nejčastěji tři) vrstev fólie o tloušťce 0,1 až 0,25 mm je po obvodu svařeno tak, že 

vznikne „polštář“, jehož jednotlivé prostory jsou nafukovány stlačeným vzduchem. Takto 

vytvořený polštář se upíná do „okenních“ upínacích profilů, které nese nosná konstrukce. 

Fólie je v profilech upínána a těsněna tak, že jsou přerušeny tepelné mosty mezi vnitřními a 

vnějšími profily. Každý polštář je napojen na centrální rozvod stlačeného vzduchu a dojde-li v 

polštáři k poklesu tlaku, je opět natlakován na ca 200 Pa. Natlakováním jednotlivých 

„polštářů“ stlačeným vzduchem dojde ke stabilizaci nosné konstrukce a zpevnění fasády tak, 

že nosnost fasády (příp. střechy) činí až 250 kg/m
2
. Výhodou, vyplývající z použití ETFE 

fólie, je nízká váha fóliové fasády, která činí se zahrnutím upínacích profilů ca 3 – 7 kg/m
2
, 

což je více než 10 x méně, než fasáda skleněná. Dalším zjednodušením oproti skleněným 

fasádám je jednoduchý systém upevnění, neboť nosná konstrukce fóliové fasády nemusí být 

tuhá, jako je tomu nutně u skleněné fasády. Fólie se může deformovat a tak se přizpůsobit 

deformacím nosné konstrukce – tepelným nebo mechanickým. Tlak v polštářích vždy zajistí 

„vypnutí“ fólie. 

Stejné řešení je používáno již více než 25 let nejen pro fasády, ale i pro zastřešení. S výhodou 

je tak možno použít jeden materiál pro zastřešení a fasádu, je možno navrhnout i takový tvar, 

kdy střecha a fasáda tvoří jeden celek. Projektů s ETFE fóliovou střechou příp. fasádou již 

bylo za více než pětadvacet let realizováno přes 650. Vlastnosti fólie Transparentní ETFE 

fólie je materiál s řadou zajímavých vlastností. ETFE (etylen-tetra-fluor-ethylen) fólie je 

resistentní vůči UV záření a zároveň je ve velké míře propouští. Tyto vlastnosti je možno s 

výhodou využít při navrhování fasád a střech pro botanické zahrady a aquaparky. Co se týče 

trvanlivosti ETFE fólie, jsou již více než 15 let prováděny testy na Floridě při extrémním 

zatížení UV zářením. Doposud nebyly zaznamenány žádné změny vzhledu a fyzikálních 

vlastností, což se potvrzuje i u již více než dvacet pět let realizovaných projektů. Další 

zajímavou vlastností fólie je její samočisticí schopnost. Protože se jedná o teflonovou fólii, 

každý déšť z ní smyje všechny nečistoty. Dochází k úsporám nákladů na čištění a úsporám na 

realizaci zařízení, umožňujícím přístup k fasádě. Ve srovnání s klasickou zasklenou fasádou 

poskytuje fóliová fasáda architektům více 80 m
2
 a tvar je takřka neomezen, včetně 

prostorových konstrukcí. Fólie se přizpůsobí i prostorovému tvaru rámu, který ohraničuje 

„okno“. 

VE SROVNÁNÍ S KLASICKOU ZASKLENOU FASÁDOU POSKYTUJE FÓLIOVÁ 

FASÁDA ARCHITEKTŮM VÍCE VOLNOSTI, NEBOŤ VELIKOST „OKNA“ MŮŽE 

ČINIT AŽ 80 M
2
 A TVAR JE TAKŘKA NEOMEZEN, VČETNĚ PROSTOROVÝCH 

KONSTRUKCÍ. FÓLIE SE PŘIZPŮSOBÍ I PROSTOROVÉMU TVARU RÁMU, 

KTERÝ OHRANIČUJE „OKNO“. 
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Při průchodu světla ETFE fóliovou fasádou je zachováno přirozené barevné podání. Zastínění 

prostoru za fasádou je možno provést potiskem fólie stříbrnou barvou, která nejen stíní, ale i 

odráží sluneční paprsky. Potisk je možno provést na jedné fólii stabilní, nebo využít při 

potisku dvou fólií řízený způsob pneumatického zastínění. Při tomto řešení jsou orientovaně 

potištěny horní a prostřední fólie a vzájemnou změnou polohy přepouštěním vzduchu je v 

určitém rozmezí měněn stupeň zastínění, až příp. po úplné zastínění. Při návrhu střechy a 

fasády z ETFE fólie je možno využít různé stupně potisku příp. mléčné fólie. Tak např. u 

projektu střední školy SEEC v Southend v Anglii je na střeše použita mléčná fólie, v horní 

části fasády potisk se zastíněním 60 % a ve spodní části fasády čirá fólie. Tím je dosaženo 

optimální osvětlení a odstínění. Tepelně-izolační vlastnosti fóliové fasády se odvíjejí od 

vzduchových vrstev mezi jednotlivými fóliemi a fasáda s ohledem na počet vrstev fólie má 

pak hodnoty koeficientu U a R. 

 Počet vrstev (fólií):  Koeficient U [W/m
2
]  Koeficient R [F°/Btu/hFt

2
] 

 2  2,94  1,9 

 3  1,98  2,9 

 4  1,47  3,8 

 5  1,18  4,8 

Výhodou fóliového řešení je, že vnitřní fólie má vždy teplotu vnitřního prostoru. Akustické 

vlastnosti ETFE fasády jsou dané nízkou měrnou hmotností fólie, která představuje méně než 

1 kg/m2. Hluk vznikající uvnitř budovy tak „odchází“ ven a na rozdíl od skleněných příp. 

jiných pevných fasád se neodráží zpět. Tato vlastnost se s výhodou využívá v aquaparcích. 

Útlum hluku pronikajícího z venku fasádou činí ca 9 – 15 dB. 

Z tohoto důvodu není takováto fasáda vhodná pro prostory s požadavky na nízkou hladinu 

hluku, jako jsou knihovny, čítárny, koncertní sály, call-centra apod. Z hlediska požární 

bezpečnosti je ETFE fólie podle ČSN EN 13501-1 klasifikována jako těžce zapalitelná, bez 

vývinu kouře, neodkapávající při hoření – B – s1 – d0. Výhodou ETFE fóliové fasády je to, že 

při vniku požáru dojde při teplotě 200 – 250 °C k „propálení“ otvoru ve fólii a tím 

automatickému odvětrání tepla a kouře. Díky tomuto samovolnému odvětrání nedojde k 

„vyhřátí“ nosné konstrukce a zároveň, na rozdíl od skleněné fasády, od padajících zbytků 

fólie nehrozí nikomu žádné nebezpečí (na rozdíl od skla). 

BARVY – POTISK A OSVĚTLENÍ 

ETFE fólii je možno provést barevnou, barevně potisknout nebo nasvítit LED diodami příp. 

jinými světelnými zdroji. Poslední novinkou v oboru fóliových fasád je systém FLEXIPIX, 

který z fóliové fasády vytvoří velkoplošnou obrazovku. Ve fólii jsou integrovány LED diody 

v rastru 10 x 10 cm s barevnou škálou 16 mil. barev. Takto provedenou fasádu je možno 

napojit na PC nebo video a na fasádu promítat a měnit jednotlivé obrázky nebo přímo 

pohybující se video. Fasáda funguje jako komunikační. Obdobný princip byl použit již na 

fasádě Olympijského plaveckého stadionu v Pekingu, kde byly na fasádu tímto principem 
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promítány jednotlivé obrazy, např. při závěrečném ceremoniálu se měnící v rytmu 

doprovodné hudby až po video, znázorňující jednotlivé olympijské sporty. Šetrnost fasád s 

ETFE k životnímu prostředí je příkladná. To platí pro všechny fáze životnosti systému i 

materiálů. Již při výrobě ETFE fólie je spotřeba energie podstatně menší, než pro výrobu 

materiálu jiných transparentních fasád. Vlastní materiál je povolen Montrealským protokolem 

a není to petrochemický derivát. U výrobního postupu se jedná o uzavřený, na vodní bázi 

fungující proces bez rozpouštědel. ETFE fólie je odolná proti UV záření a znečištění. Vlastní 

fólie i ostatní materiály, používané na fóliové fasády jsou recyklovatelné, řada částí tohoto 

systému je vyráběna z recyklovaných materiálů. 

Výhodou fóliového řéšení je, že vnitřní fólie má vždy teplotu vnitřního prostoru. 

V ČR ETFE ZASTŘEŠENÍ 

V České republice zatím na realizaci první ETFE fasády čekáme. V roce 2008 byla v Praze 

realizována tři zastřešení atrií. První v budově Amazon Court v komplexu objektů River City 

v Praze Karlíně. Jedná se o zastřešenou plochu cca 2 300 m
2
. Velikost největšího „okna“ je 

asi 3,5 m x 37 m, zvláštností je, že příčné nosníky nejsou kolmo k obvodu, ale pod úhlem. 

Celá budova má jako průvodní znak lichoběžník. 

Zastřešení tiskového sálu úřadu vlády ve Strakově akademii má plochu cca 250 m
2
 a výhodou 

této fóliové střechy je především její nízká váha - přibližně 800 kg. Váha srovnatelného 

zasklení by činila cca 15 tun. Nosná hliníková konstrukce pro fóliovou střechu představuje 

váhu pouze 1 900 kg, což má velký význam ve vztahu k stáří objektu Strakovy akademie. 

Třetí fóliová střecha je zastřešení cca 140 m
2
 velkého atria informačního centra v Nosticově 

paláci, sídle ministerstva kultury. Zajímavostí je, že nosníky této střechy jsou zavěšeny na 

lanech kotvených do stěn, obklopujících a převyšujících atrium. Doufejme, že v dohledné 

době se v Česku uskuteční i realizace fasády z ETFE fólie. 

 

Olympijský plavecký stadion v Pekingu 
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Allianz aréna v Mnichově 

 

Botanická zahrada v Cornwallu  
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10. PROSKENÉ FASÁDY 
 

KRESPO - CW 50 

Je fasádní a střešní systém s pohledovou šířkou profilů 50 mm, který nabízí neomezenou 

tvůrčí svobodu a maximální průchod světla. Jako takový je systém CW 50 k dispozici v 

několika designových variantách a typech zasklení a také v různých technických variantách 

pro dodržení požadavků např. na úroveň tepelné izolace. 

 

  Systémové varianty nabízejí řešení jak pro exteriér, tak pro interiér budovy. Zasklívací 

varianty pokrývají škálu od standardních přítlačných lišt přes nízké lišty až po strukturální 

zasklení. 

Rozsáhlý sortiment profilů CW 50 splňuje veškeré požadavky současné architektury. S 

ohledem na energetické vlastnosti nabízí řešení v různých úrovních, umožňuje použití trojskla 

a lze ho využívat i pro pasivní a nízkoenergetické stavby. Kromě toho mohou být do fasády 

včleněny různé typy otvíravých prvků, výklopných či paralelně výsuvných oken. 
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KRESPO CW 60 

Je výborně tepelně izolovaný fasádní systém s pohledovou šířkou profilů 60mm pro robustní 

konstrukce velkých prosklených ploch, který vyhovuje i specifickým potřebám šikmé nebo 

zalomené konstrukce. Tento fasádní systém je navržen s již vyztuženými profily, což 

umožňuje hmotnost jednoho zasklívacího panelu až  450 kg. 

Systém CW 60 splňuje nejvyšší požadavky na vodotěsnost a vzduchotěsnost, odolnost proti 

zatížení větrem a tepelnou izolaci. Lze však také použít trojskla. Tento fasádní systém je 

standardně k dispozici ve 4 různých variantách venkovního vzhledu. Tyto různé designové 

varianty společně se střešním použitím činí systém CW 60 ideální pro maximální volnost 

návrhu. Kromě toho se systém CW 60 skládá z rozsáhlé řady profilů a umožňuje integraci 

všech typů otvíravých prvků. 
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KRESPO CW 86 

CW 86 je tepelně izolovaný, estetický fasádní systém, který splňuje všechny požadavky na 

velké stavební projekty. U těchto projektů je velmi důležitá rychlost provádění přímo na 

stavbě. CW 86 proto nabízí speciální řešení, kde mohou být jednotlivé bloky smontovány 

předem na dílně. Na stavbě pak mohou být jednotlivé bloky zavěšeny na tradiční sloupky 

(CW 86) nebo mohou být sestaveny blok po bloku podle zásad modulové fasády (CW 86-EF). 

Fasáda CW 86 je k dispozici ve dvou variantách zasklívání s jedinečnými estetickými 

vlastnostmi: varianta "Casette Glazing" (CG) upíná sklo pomocí zasklívacích lišt a varianta 

"Structural sealed Glazing" (SG), která je strukturálně lepená a na venkovní straně budovy tak 

nabízí celoskleněný povrch. 
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Seznam použitých zdrojů 
 

http://www.cetris.cz/ 

http://www.amroc.de/cz/ 

http://www.rheinzink.cz/ 

http://www.equitone.cz/ 

http://www.cembrit.cz/ 

http://www.gtrade.cz/fasadni-obklady-parklex 

http://www.gtrade.cz/keramicky-fasadni-obklad-tempio 

http://www.gtrade.cz/fasadni-obklady-granit-light 

http://www.earch.cz/cs/princip-foliovych-fasad-vlastnosti-obalky-z-etfe-folie 

http://www.gtrade.cz/neolith 

http://www.krespo.cz/hlinik/prosklene-fasady 

http://cz.wiegel.de/proc-wiegel/reference/referenz-detail-cz/article/eden-project-mit-mero-

und-wiegel/ 
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