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Firma AmTech se sídlem v G∏ogowie M∏p. je v˘-
robcem profilÛ a lehk˘ch ocelov˘ch konstrukcí,
které jsou na polském trhu pouÏívány pod názvem
SUNDAYsystem™.
Od roku 1996 na‰el SUNDAYsystem™ uplatnûní
pfii realizaci více neÏ 2000 obytn˘ch a komerãních
objektÛ na území celého Polska. Jedná se o kom-

plexy jednogeneraãních rodinn˘ch domkÛ samo-
statnû stojících i fiadov˘ch, komerãní a vefiejné
objekty a nástavby existujících budov. 
Námi nabízen˘ systém skeletov˘ch konstrukcí
byl podroben dÛkladnému testování u vûdecko-
v˘zkumn˘ch institucích. Na základû tûchto testÛ
schválil Institut stavební techniky1 tento systém

k pouÏívání. (Technické schválení ITB AT-15-2687/97
z ãervna 1997). V souãasné dobû firma AmTech
zavádí normu ISO 9001.

Poznámky:
1) orig. Instytut Techniki Budowlanej (pozn. pfiekl.) 

SUNDAYsystem™ je systém v˘stavby objektÛ,
u nûhoÏ se nosná konstrukce sestává z ocelov˘ch
prvkÛ zhotoven˘ch ze za studena oh˘ban˘ch po-
zinkovan˘ch tenk˘ch ocelov˘ch plechÛ. Konstrukce
Sunday system™ se opírá na ãtyfiech základních
profilech. Tyto profily jsou spojovány s pouÏitím

samofiezn˘ch vrutÛ do panelÛ, které tvofií konstruk-
ci stûn. Podobn˘m zpÛsobem jsou zhotovovány
stfie‰ní nosníky. V‰echny tyto práce se provádûjí
v továrnû. Na staveni‰ti zb˘vá jen se‰roubovat 
dodané a odpovídajícím zpÛsobem oznaãené prvky
na pfiedem pfiipraveném základû.

Ocelová konstrukce se zakládá na 60 cm modulu.
V tomto systému lze stavût dvoupodlaÏní obytné
domky, sklady, dílny, garáÏe atp.

Objekty mohou mít rozpûtí 12 m (bez mezilehl˘ch
podpûr).

10.1  Lehké konstrukãní montované systémy

10.1.1  AmTech – technologie SUNDAYsystem

10.1.1.1  Obecné údaje

Materiál
Materiálem, z nûhoÏ jsou profily zhotovovány, je
pozinkovan˘ ocelov˘ plech s následujícími pev-
nostními parametry:
• mez plasticity Re = 195 Mpa
• pevnost v tahu Rm = 315 Mpa

Jedná se o ocel druhu STOS zhotovenou dle nor-
my PN - 88 / H - 84020.

Antikorozní ochranu tvofií pozinkování a galvanické
pÛsobení zinku chrání také hrany prvkÛ po rozfie-

zání. Pozinkování plechÛ dle PN - 89 / H - 92125
i PN - 84 / H - 92126. (Minimální tlou‰Èka zinkové
vrstvy mûfiená oboustrannû musí ãinit 275 g/m2.)

10.1.1.2  Technické údaje

Profily
Hlavními profily pouÏívan˘mi v SUNDAY system™
jsou:
• C-profily C 90 a C 140
• U-profily U 90 a U 140

V˘‰ka tûchto profilÛ ãiní 9 cm a 14 cm, tlou‰Èka
0,9; 1,25 a 1,5 mm.

Profily SUNDAY System™ jsou vyrábûny na spe-
ciálních strojích pfiizpÛsoben˘ch k obsluze toho-
to systému.

v‰echny hodnoty v mm
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03 U-profil U90 (pás 16,0 cm)
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Pfiíãky
Pfiíãky jsou zhotovovány z ocelov˘ch profilÛ bûÏ-
nû dostupn˘ch na trhu. Tyto stûny je tfieba zho-
tovovat v souladu s doporuãeními v˘robce pou-
Ïitého systému.

MezipodlaÏní stropy 
Pro stropní konstrukce se pouÏívají C-profily
C 140 a U-profily U 140 v rÛzn˘ch konfiguracích.
U vût‰ích rozpûtí se pouÏívají stropní nosníky ne-
bo se pouÏijí vy‰‰í profily. Optimální rozpûtí ãiní do
4,5 m. Typická vzdálenost nosn˘ch trámÛ ãiní 60
cm. K stropních trámÛm se upevÀuje dfievotfiís-
ková deska OSB3 nebo deska CETRIS® typu PD
nebo PDB. Tlou‰Èku této desky volí konstruktér
v závislosti na pfiedpokládaném uÏitném zatíÏení
a rozpûtí stropních trámÛ. 

MezipodlaÏní strop:
• ocelové stropní trámy SUNDAY o v˘‰ce 140 mm,

203 mm
• vodûodolná dfievotfiísková deska OSB-3 tlou‰È-

ky 22 mm nebo CETRIS® PD nebo PDB
• vlastní podlaha: kobercová krytina, PCV kryti-

na, PCV dlaÏdice, dlaÏdice terakota, podlahové
panely, parkety, dfievûná fo‰nová podlaha a-
pod.

• na tlou‰Èku stropu tlumení minerální vlnou
o tlou‰Èce min. 5 cm

• strop nad pfiízemím – dfievûn˘ ro‰t tlou‰Èky cca
3 cm nebo profily NIDA-GIPS upevnûné pfiíãnû
k stropním trámÛm v rozpûtí 40 cm

• sádrokartonová deska tlou‰Èky 12,5 mm

Vnûj‰í stûny
Vnûj‰í stûny jsou zhotoveny z ocelov˘ch sloupkÛ
(C-profily C 90 nebo C 140) v rozestupu 60 cm 
umístûn˘ch ve vodících li‰tách (U-profily U 90
nebo U 140), které tvofií základ stûny a uzavírají ji.
Pfiíãné v˘ztuhy a pfiíãle jsou zhotoveny z ocelov˘ch
pásÛ nebo odpovídajícím zpÛsobem ustfiihnut˘ch
profilÛ. V pfiípadû stûnov˘ch panelÛ montovan˘ch
ve v˘robním závodû se poãítá s otvory pro okna
a dvefie a je zaji‰tûna zvlá‰tní konstrukce nadpraÏí.

Vnûj‰í stûny (vrstvy v pofiadí zvenãí):
• minerální omítka
• polystyrén tlou‰Èky 10 cm
• deska CETRIS® BASIC tlou‰Èky 12 mm
• pfii tlou‰Èce ocelového skeletu 90 mm 

sklenûná vlna Gullfiber Uni-Mata 1129 
o hustotû cca 12 kg/m3

• parotûsná folie Gullfiber 1104 (pfiíloha)
• sádrokartonová deska tlou‰Èky 12,5 mm 

(NIDA-GIPS, RIGIPS) na distanãních li‰tách

pfiíãná li‰ta

styropásek
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Detaily vnûj‰ích stûn
Vnûj‰í stûna – typ 140 SW

Detail stropu

Vnûj‰í stûna – typ 90 SW

01 omítka nebo jin˘ obklad 
napfi. klinkrové obkladaãky, 
cihla, siding

02 polystyrén tlou‰Èky 
min. 80 mm

03 deska CETRIS® BASIC
04 sklenûná vlna 90 mm
05 parotûsná folie
06 2x sádrokartónová 

deska 12,5 mm

01 omítka nebo jin˘ obklad 
napfi. klinkrové obkladaãky, 
cihla, siding

02 polystyrén tlou‰Èky 
min. 80 mm

03 deska CETRIS® BASIC
04 sklenûná vlna 140 mm
05 parotûsná folie
06 2x sádrokartónová 

deska 12,5 mm

10.1.1.3  Ocelová konstrukce

cementový potěr 40 mm01 
fólie02 
styroflex 38 mm, alternativně tvrdá minerální vlna 4 cm03 
cementotřísková deska CETRIS04 ® PD a PDB
zvuková izolace – minerální vlna 60 mm05 
parotěsná folie06 
sádrokartonová deska tloušťky 12,5 mm na dřevěném roštu07 
minerální omítka tenkovrstvá08 
polystyrén M-15 – 80 mm09 
cementotřísková deska CETRIS10 ® BASIC
skleněná vlna gullfiber – 140 mm vyplňující ocelový skelet11 
parotěsná folie12 
podložka z pásu desky nebo dřevěná lišta13 
2× sádrokartonová deska 12,5 mm14 
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MontáÏ ve v˘robním závodû
Technologie SUNDAY System™ pfiedpokládá pre-
fabrikaci prvkÛ stûn do panelÛ, úplné zhotovení
stfie‰ních nosníkÛ a pfiípravu prvkÛ mezipodlaÏních
stropÛ ve v˘robním závodû.

Stfiechy
Nosnou konstrukci stfiech tvofií ocelové nosníky
zhotovené z U-profilÛ C 90 a C 140. Styãníky jsou
oboustrannû kryty plechy pro rozpûtí > 6,0 m,
a spoje jsou provedeny, stejnû jako ve v‰ech 
ostatních pfiípadech, s pouÏitím samofiezn˘ch
vrutÛ. Pfii rozpûtí < 6,0 m jsou prvky nosníkÛ 
spojovány pfiímo. Stavby s vyuÏit˘m podkrovím
mají zvlá‰tní stfie‰ní konstrukci. V˘ztuhy stfie‰ní
konstrukce s pouÏitím U-profilÛ C 140 nebo C 90.
Typická vzdálenost stfie‰ních nosníkÛ ãiní 60 cm.

sklenûná vlna
Gullfiber tl. 10 mm 
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Detail spojení stûny se stfiechou

01 pfiíloÏka z dfievotfiískové desky
02 okapová deska 
03 perforovan˘ siding 
04 profily typu NIGA-GIPS

10.1.1.4  MontáÏ ocelov˘ch konstrukcí
Pfiíklad stûnového systému

01 2x profil C 140, tl. 1,25 mm
02 profil U 140, tl. 1,25 mm
03 profil C 140, tl. 1,25 mm

A – stěna
• asfaltová taška
• podklad z lepenky
• cementotřísková deska CETRIS® BASIC
• ocelový nosník ventilovaný prostor
•  skleněná vlna gullfiber – 200 mm na konstrukci závěsného 

roštu NIGA-GIPS spuštěnéno ze spodu nosníku 200 mm
• izolace proti páře
• sádrokartonová deska – 15 mm nebo 2× 12,5 mm

B – střecha
• minerální omítka tenkovrstvá
• polystyrén FS-15 min. 80 mm
• cementotřísková deska CETRIS® BASIC
• skleněná vlna Gullfiber – 140 (90) mm vyplňující ocelový skelet
• parozábrana spojená s parní izolací stropu
• sádrokartonová deska tloušťky 12,5 mm
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MontáÏ na staveni‰ti
Na staveni‰ti se provádí montáÏ úplného nosného
skeletu objektu z prefabrikovan˘ch prvkÛ a ukot-
vení konstrukce v základu.
Za úãelem sníÏení poãtu doãasn˘ch montáÏních
v˘ztuh systém pfiedpokládá, Ïe bude zároveÀ in-
stalováno obednûní z vodûodoln˘ch dfievotfiísko-
v˘ch desek nebo z desek CETRIS® BASIC. Po se-
stavení a se‰roubování stûn a instalaci obednûní
lze pfiistoupit k montáÏi stfie‰ních nosníkÛ nebo
mezipodlaÏního stropu v pfiípadû vícepodlaÏních
objektÛ. Po dokonãení instalace obednûní je ob-
jekt na 100 % zpevnûn˘ a lze pfiistoupit k dokon-
ãovacím pracím.

V‰echny prvky ocelové konstrukce jsou tak leh-
ké, Ïe se celá montáÏ provádí ruãnû, bez pouÏití
tûÏké mechanizace.

Detail opfiení stfie‰ního nosníku o stûnov˘ panel

Detail upevnûní panelu k základu pomocí kotvícího prvku

Obrázek pfiedstavuje podrobnosti t˘kající se
montáÏe desky ke skeletu stûny. Stûnové desky
mohou b˘t instalovány vodorovnû nebo svisle.
Mezi deskami a kolem pode dvefimi a okny by
mûla b˘t ponechána mezera 3 mm. Pro dal‰í za-
teplení stûn se doporuãuje pouÏít minerální vlnu
s fasádou ve formû minerální omítky.

UPEVNùNÍ: Pro upevnûní stûnov˘ch desek je
tfieba pouÏít vruty do kovu, které jsou souãástí
systému. Desku je tfieba upevnit pomocí vrutÛ
ve vzdálenosti 15 cm. Vzdálenost vrutu od okra-
je desky by nemûla b˘t men‰í neÏ 1 cm.

Stûna

09

10

080401

07

06

05

02

03

01

02

03

04
04

0605

03

05 06

02

01

02

0303

01

01 svislice panelu
02 vrut C4,8 HWH
03 kotvící prvek
04 U-profil panelu
05 S¸R M12/160
06 základy

01 Skelet SUNDAY systém
02 Upevnûní desek CETRIS® BASIC
03 Mezera 5 mm

podložka z cementotřískové desky CETRIS01 ® tl. 12 mm
KP 05-0202 
vrut C4,8 HWH03 
vrut C4,2 BP04 
ocelový nosník05 
KP 05-0206 
vrut C4,8 HWH07 
vrut C4,2 BP08 
horní U-profil09 
svislice stěnového panelu10 
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Nevyhfiívaná podlaha nebo podkroví by mûly b˘t
dobfie vûtrány ventilaãními mfiíÏkami, které se na
jedné stranû nacházejí v zavû‰eném stropu (pod
okapem) a na druhé stranû v prÛãelí nebo kaleni-
ci stfiechy. Ventilaãní otvory by mûly zabírat ales-
poÀ 1/150 vodorovné plochy podkroví. Ventilace
v podkroví by mûla b˘t rovnomûrnû rozdûlena
mezi stfiechu a zavû‰en˘ strop.

Deska CETRIS® BASIC musí b˘t instalována del‰í
stranou pfiíãnû ke krokvi nebo pfiíhradovému
nosníku pomocí vrutÛ do kovu.
Mezi okraji desky je tfieba ponechat mezeru 3 mm,
aby deska mohla pracovat. Deska musí b˘t ulo-
Ïena na alespoÀ dvou vzpûrách a její spoje musí
leÏet na vzpûfie. Pfii pfiitloukání desky musí montér
stát na krokvi nebo pfiíhradovém nosníku.
Pokud stfie‰ní konstrukce obsahuje komínové 
otvory, musí b˘t mezi obednûním stfiechy a ko-
mínem 12 mm vzdálenost.

Obednûní stfiechy mÛÏe b˘t kluzké, je-li mokré,
pokryté jinovatkou, ledem nebo pilinami, je tedy
tfieba nosit obuv na gumové podráÏce a dbát 
opatrnosti, obzvlá‰tû pfii práci na ‰ikmé stfie‰e. 

UPEV≈OVÁNÍ: Pro upevÀování stfie‰ních desek
je tfieba pouÏívat vruty do kovu, které jsou sou-
ãástí systému. Desku je tfieba pfiipevnit vruty ve
vzdálenosti 15 cm, na spojích je tfieba zachovat 
3 mm mezeru mezi deskami. Na krokvích nebo
pfiíhradov˘ch nosnících ve vzdálenosti 30 cm.
Vzdálenost vrutu od okraje desky by nemûla b˘t
men‰í neÏ 1 cm.
U ploch˘ch stfiech se doporuãuje volit desky stej-
né jako v pfiípadû stropu/podlahy.

Stûny
Tlou‰Èka konstrukãních nosn˘ch stûn:
a) pfiízemní stavby – 9 cm
b) dvoupodlaÏní stavby 

(také s vyuÏit˘m podkrovím) – 14 cm.

Rozmûry prÛhledÛ zvenãí v‰ech stran konstrukãních
stûn, bez obloÏení, by mûly ãinit násobek 60 cm.
Okenní a dvefiní otvory je tfieba umísÈovat tak,
aby jejich vzdálenost od rohov˘ch kamenÛ kon-
strukce byla násobkem 60 cm. 
AlespoÀ jedna hrana okenního nebo dvefiního 
otvoru by mûla lícovat s prÛhledem svislice umís-
tûné v modulární ose. Není vhodné projektovat
okenní otvory pfiiléhající ke dvefiním otvorÛm,
mimo pfiípady, kdy mají v˘‰ku shodnou s plnou
v˘‰kou dvefiního otvoru.

Maximální v˘‰ka podlaÏí:
• pro pfiízemní stavby – 350 cm
• pro vícepodlaÏní stavby – 300 cm

Maximální délka stûny mezi stûnami, které k sto-
jí pfiíãnû k ní, ãiní 12 m. Stûny panelÛ se opírají
o základové stûny excentricky dle podrobností
technologie Sunday System. Sled vrstev ve stû-
nû dle fie‰ení technologie.

Stropy
Rozpûtí stropu u obytn˘ch staveb by nemûlo pfie-
sahovat 450 cm – v˘‰ka stropních trámÛ v tomto
pfiípadû ãiní 14 cm + 22 mm vrstva dfievotfiískové
desky. Maximální vzdálenost mezi podpûrami stro-
pu u obytn˘ch objektÛ pro uÏitné zatíÏení 1,5 kN/m2

(obytné stavby) mÛÏe ãinit 710 cm – v tomto pfií-

padû v˘‰ka trámu ãiní 254 mm + 22 mm vrstva
desky CETRIS® PD nebo CETRIS® PDB. Vzdálenost
stropních trámÛ ãiní 60 cm. Sled stropních vrstev
dle podrobností technologie. Dal‰í poÏadavky vy-
Ïadují konzultaci s konstruktérem.

Schodi‰tû
U staveb s pln˘m patrem by stropní otvory pro
schodi‰tû nemûly pfiiléhat k vnûj‰ím stûnám. Toto
fie‰ení lze pouÏít po konzultaci s konstruktérem.
U staveb s vyuÏit˘m podkrovím, kde stropní otvor
pro schodi‰tû pfiiléhá k vnûj‰í stûnû, musí statické
schéma vazby krovu zaji‰Èovat její podepfiení 
mimo vnûj‰í stûnu pfiiléhající k otvoru. Lze toho
docílit pouÏitím vaznic podpírajících hambalek
v místû jeho styku s krokví nebo podpírajících
krokve v kalenici.

Stfiecha

Obecné smûrnice t˘kající se projektování s pouÏitím technologie lehkého ocelového skeletu SUNDAY ™

Smûrnice t˘kající se architektonicko-stavebního projektování staveb s pouÏitím technologie SUNDAY SYSTEM ™.

04
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01 krokve nebo pfiíhradové nosníky
02 podpora okraje desky v kalenici
03 deska CETRIS® uloÏena pfiíãnû 

k podpûrám
04 spojování desek na krokvích
05 spojovací prvek typu H-clips
06 mezera 3 mm
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PÛdní nadezdívky
V pfiípadû pouÏívání pÛdních nadezdívek by vaz-
ba krovu mûla b˘t navíc opfiena mimo tyto stûny,
stejnû jako v pfiípadû schodi‰È pfiiléhajících k vnûj-
‰ím stûnám. V pfiípadû pÛdní nadezdívky nepfiíli‰
velké v˘‰ky jsou moÏná jiná fie‰ení, vyÏadují v‰ak
ve v‰ech jednotliv˘ch pfiípadech provûfiení kon-
struktérem.

Balkóny
Pfii projektování balkónÛ je tfieba pouÏít taková
fie‰ení, která zajistí odpovídající tepelnû izolaãní
vlastnosti pfiíãek a budou eliminovat termické
mÛstky.

Stfie‰ní krovy
Stfiechy o spádu do 35 stupÀÛ lze projektovat
s pouÏitím pfiíhradov˘ch vazníkÛ. V pfiípadû vût-
‰ího spádu se doporuãuje pouÏití sestavy krokví
a hambalkÛ. Obecná fie‰ení stfie‰ních krovÛ lze
pouÏít stejná, jako u dfievûn˘ch krovÛ, je v‰ak tfie-
ba brát zfietel na to, Ïe strop má nízkou nosnost,
pokud se o nûj opírají stûnky boãních svûtlíkÛ.
Maximální rozpûtí stfiechy ãiní 12 m.

Základy
Zakládání staveb základov˘mi stûnami a základo-
v˘mi pásy. Hloubka zaloÏení a ‰ífika pásÛ se fiídí
PN-81/B-03020 – „Bezprostfiední zakládání staveb”.
V pfiípadû stejnorod˘ch podkladÛ je moÏné zaklá-
dání staveb s pouÏitím základov˘ch trámÛ na 
základov˘ch stropech nebo ‰achtách.

1. Základ konstrukce stavby (stûny, stropy, stfie-
cha) je u technologie SUNDAY system™ tvofien
ocelov˘m skeletem s tenkostûnn˘ch za studena
oh˘ban˘ch pozinkovan˘ch profilÛ: profily C a U,
o v˘‰ce 90 i 140 mm, vyrobené z ocelového po-
zinkovaného pásu tlou‰Èky 0,90 , 1,25 a 1,50 mm.
Základní modul pro stûny, stropy, stfiechy má 
60 cm. Tento skelet obednûn˘ deskou CETRIS®

tvofií pevn˘ konstrukãní ‰tít.
2. Pro povrchovou úpravu fasády se pouÏívají ta-
ké desky z polyuretanové pûny tlou‰Èky cca 6–7 cm
lícované klinkrov˘mi fasádov˘mi obkladaãkami.
K desce CETRIS® jsou upevÀovány pomocí vrutÛ
odoln˘ch proti korozi.
3. Namísto fasádového polystyrénu lze pouÏívat
fasádovou minerální vlnu + omítka nebo siding s
vrstvou izolace proti vûtru.

4. V projektech pfiedpokládajících pouÏití tech-
nologie SUNDAY system™ je dobré se vyh˘bat
podpûrov˘m balkónÛm s ohledem na tepelné
mÛstky vznikající na stropních trámech.
5. V projektech pfiedpokládajících pouÏití tech-
nologie SUNDAY system™ je dobré se vyh˘bat
pÛdním nadezdívkám s ohledem na nutnost pou-
Ïití dal‰ích konstrukãních prvkÛ, jako jsou napfi.
vaznice válcované za tepla, dodateãné podpûry
pro tyto vaznice, stfiídavé rozloÏení mezipodlaÏ-
ních stropÛ apod. Tyto prvky zpÛsobují zvût‰ení
hmotnosti konstrukce stavby a s tím související
zv˘‰ení nákladÛ na objekt.
6. KvÛli vysoké tûsnosti stavby se doporuãuje
pouÏívání okenních prvkÛ s mikroventilaãními
‰tûrbinami pro zaji‰tûní odpovídající gravitaãní
ventilace a vhodného mikroklimatu v místnostech.

7. S ohledem na malou hmotnost konstrukcí
SUNDAY ve srovnání s tradiãními technologiemi
lze stavby zakládat na úspornûj‰ích pásov˘ch 
Ïelezobetonov˘ch základech, nebo na pilotách se
základov˘mi trámy.
8. Vnitfiní instalace:
8.1. Vodovodní a kanalizaãní instalace je vedena
v tlou‰Èce vrstev podlahy pfiízemí nebo v tlou‰Èce
stropu, vertikální vedení v prostoru skeletu stûn.
8.2. Elektrická instalace: konstrukãní svislice stûn
mají nahofie a dole otvory o prÛmûru cca 3,5 cm,
jimiÏ lze vést stínûné vedení.
8.3. Plynová instalace – nástûnná
9. Koeficient prÛniku tepla pfii zohlednûní ocelo-
v˘ch profilÛ v pfiíãkách ãiní U = 0,28 W/m2K a je
ovlivnûn pfiíslu‰n˘m druhem a tlou‰Èkou vrstvy
vnûj‰ího zateplení.

Obecné poznámky

B
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B - podlaha
• Ïelezobetonov˘ podklad na armovací síti, vyhlazen˘ – 40 mm
• polystyrén M-30 – 50 mm
• 2x lepenka na tmelu
• chud˘ beton – 150 mm
• zhu‰tûn˘ písek – 250 mm

C – základy
• koneãná úprava podezdívky na vyztuÏovací mfiíÏce, napfi. fa-

sádové mrazuvzdorné obkladaãky
• polystyrén FS-20 tlou‰Èky 40 mm upevÀovan˘ ke stûnû na

klejowej maltû typu atlas pfied upevnûním polystyrénu je tfie-
ba na povrch základové stûny nanést vrstvu  wodno-asfalto-
wej hmoty, napfi. gumbit

• základová stûna – 25 cm

01 li‰ta podezdívky
02 2x lepenka na tmelu
03 instalaãní kanál dle projektu instalace
04 odrazn˘ pás

Detail spojení stûny, základu a podlahy

A – stěna
•   minerální omítka tenkovrstvá
•  polystyrén FS-15 tloušťky min. 80 mm
•   cementotřísková deska CETRIS® BASIC upevněná 2 cm nad 

vrcholem základové stěny
•  skleněná vlna – 140 (90) mm vyplňující ocelový skelet
•   parozábrana odvinutá spod sádrokartonové desky izolující 

spoj desky s potěrem
•   cementotřísková deska CETRIS® 12 mm upevněná 2 cm nad 

vrcholem základové stěny
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Systém lehk˘ch ocelov˘ch konstrukcí Lindab je
fiada pozinkovan˘ch ocelov˘ch profilÛ, za stude-
na válcovan˘ch, umoÏÀujících konstruovat nejen
podpÛrnou konstrukci oplá‰tûní ocelov˘ch hal,
ale i montované vnitfiní stûny s velmi dobr˘mi
zvukoizolaãními vlastnostmi a hlavnû nosné ob-
vodové stûny a stropy budov do tfií podlaÏí.
Lehké ocelové konstrukce Linda jsou moderním
stavebním systémem, s jednoduchou a rychlou
montáÏí, variabilitou a rÛznorodostí vnûj‰ího vzhle-
du budov, vycházející vstfiíc Ïivotnímu prostfiedí.

Systém lehk˘ch konstrukcí je zaloÏen na pouÏití
tûchto tfií prvkÛ:
• tenkostûnn˘ch pozinkovan˘ch profilÛ, které tvo-

fií nosnou konstrukci
• desek jako oplá‰tûní (cementotfiísková deska

CETRIS® vnûj‰í oplá‰tûní, sádrokartonová deska
vnitfiní oplá‰tûní)

• minerální vlny jako tepelné a zvukové izolace 

Profily jsou rozdûleny do nûkolika skupin:
• vaznice a paÏdíãky (profily C a Z) pro oplá‰tûní

ocelov˘ch hal
• vnitfiní pfiíãky – profily pro vnitfiní sádrokartonové

pfiíãky se zv˘‰en˘mi zvukoizolaãními vlastnostmi

• obvodové stûny – nosné stûny se ‰tûrbinami ve
stojinách ke sníÏení tepelného mostu, urãené
ke konstrukci obvodov˘ch stûn nosn˘ch nebo
v˘plÀov˘ch

• ocelové latû – pozinkované ocelové profily jako
náhrada klasick˘ch stfie‰ních latí pro v‰echny
druhy ta‰kové krytiny a trapézov˘ch plechÛ.

Speciální tenkostûnné ocelové pozinkované pro-
fily tvaru C a U se ‰tûrbinami ve stojinách jsou
vyrábûné válcováním za studena z pásÛ plechu
o tlou‰Èkách 0,7 aÏ 1,5 mm.

PouÏití:
Profily pro sestavení nosn˘ch modulÛ obvodo-
v˘ch stûn montovan˘ch staveb s minimalizova-
n˘m tepeln˘m mostem.

Tvar:
RY – svisl˘ profil 
SKY – vodící profil 

Materiál:
• ocel S350GD dle EN 10147

– s mezí pevnosti 420 MPa
– s mezí kluzu 350 MPa

• Ïárové zinkování Z275

Dodávky v poÏadovan˘ch délkách:
• min. délka 1,0 m
• max. délka 11,0 m

Tepelnû technické principy
DÛvodem, proã se dfiíve nepouÏívaly ocelové
profily ve vnûj‰ích stûnách je velmi dobrá tepel-
ná vodivost oceli, nev˘hoda, která byla elimino-
vána pouÏitím dráÏkov˘ch svisl˘ch a vodících
stûnov˘ch profilÛ.
Tepeln˘ most vzniká pouÏitím ‰patnû izolujícího
materiálu, procházejícím ãásteãnû nebo úplnû
vrstvou izolace. Tepeln˘m mostem dochází k vel-
kému úniku tepla, na vnitfiní stranû tepelného
mostu je nízká teplota zpÛsobující kondenzaci
vodních par.
Profily vnûj‰ích stûn Linda fie‰í problém tepelné-
ho mostu následujícími zpÛsoby:
• redukují plochu profilu, tj. pouÏitím nejmen‰í

moÏné tlou‰Èky profilu a v˘ztuhy ve stojinû
• dráÏky prodluÏují dráhu vedení tepla

Pfiíklady skladby stûn
Pfiíklady skladby obvodov˘ch stûn s uvedením
hodnoty tepelného odporu stûny pfii tlou‰Èce izo-
lace 150 mm.

10.1.2  Systém profilÛ obvodov˘ch stûn Lindab

030201 04 05 06 07030201 04 05 06 07030201 04 05 06 07030201 04 05 06 07

01 tr. plech Lindab
02 ocelové latû KLS
03 deska CETRIS®

04 izolace 150 mm
05 nosn˘ profil RY 150
06 parotûsná zábrana
07 sádrokarton 12,5 mm

01 minerální omítka
02 polystyren 50 mm
03 deska CETRIS®

04 izolace 150 mm
05 nosn˘ profil RY 150
06 parotûsná zábrana
07 sádrokarton 12,5 mm

01 dfievûné palubky
02 ocelové latû KLS
03 deska CETRIS®

04 izolace 150 mm
05 nosn˘ profil RY 150
06 parotûsná zábrana
07 sádrokarton 12,5 mm

01 pfiizdívka Klinker
02 vzduchová mezera
03 deska CETRIS®

04 izolace 150 mm
05 nosn˘ profil RY 150
06 parotûsná zábrana
07 sádrokarton 12,5 mm

R = 3,51 m2K/W R = 4,90 m2K/W R = 3,61 m2K/W R = 3,61 m2K/W
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Modul stûny
Svislé profily RY jsou nasunuty do vodících pro-
filÛ SKY s rozteãí 0,625 m podle formátu pouÏi-
t˘ch cementotfiískov˘ch desek. V kaÏdém spoji
jsou 1 aÏ 2 samofiezné ‰rouby se sníÏenou hlavou
(napfi. SFS SL4), v rohov˘ch spojích minimálnû
2x 2 ‰rouby.

Spoj vodících profilÛ
V pfiípadû, Ïe je tfieba montovat modul stûny del-
‰í, neÏ je v˘robní délka vodícího profilu, je nutno
vodící profily propojit profilem RY délky 150 mm. 

Otvory ve stûnách
• Otvory < 1,2 m - Pro otvory men‰í postaãí pro-
vést nadpraÏí z profilu SKY a z obou stran je o-
plá‰tit ocelov˘m plechem tl. 0,7 mm
• Otvory < 2,4 m - ro otvory vût‰í se k modulu stû-
ny vsadí prÛvlak z dvojice C profilÛ.

¤e‰ení rohu obvodové stûny
Jeden modul je krat‰í o ‰ífiku stûny. Druh˘ modul
obsahuje na okraji dva profily RY, aby bylo moÏ-
no do vnitfiního rohu dobfie pfiichytit desky vnitfi-
ního oplá‰tûní.

Pfiipojení nosné pfiíãky na vnûj‰í stûnu
Pro pfiipojení nosn˘ch pfiíãek se ve vnûj‰í stûnû
pfiipravují dva, zády k sobû kotvené svislé profily
RY, vzájemnû oddûlené deskou polystyrenu nebo
jiné tuhé izolace.

Statické údaje – Stabilita konstrukce
V pfiípadû, Ïe je konstrukce oplá‰tûna cemento-
fiískov˘mi deskami z vnûj‰í strany, z vnitfiní stra-
ny sádrokartonov˘mi deskami nebo jin˘mi
vhodn˘mi deskami, je stabilizována smykov˘m
pÛsobením v deskách oplá‰tûní.

Tekta je stavební systém pro stfie‰ní nástavby
a nízkopodlaÏní bytové, administrativní, zemû-
dûlské a prÛmyslové objekty. Základním nosn˘m
prvkem je ocelová lehká pfiíhradová konstrukce 
– rám stûny, stropu, stfie‰ní konstrukce. 
Jde o vysoce variabilní integrovan˘ stavební
systém skládající se ze dvou základních subsysté-
mÛ, lehké ocelové pfiíhradové konstrukce a kon-
strukcí kompletaãních vycházeních z ovûfien˘ch
stavebnû-technick˘ch fie‰ení. Jeho jednotlivé oce-
lové konstrukãní prvky jsou natolik lehké, Ïe je
lze montovat ruãnû – není tedy zapotfiebí tûÏká
stavební technika, coÏ napfiíklad v˘raznû sniÏuje
zátûÏ okolního prostfiedí pfii v˘stavbû.
Z architektonického hlediska poskytuje Tekta je-
dineãnou moÏnost realizace nosn˘ch konstrukcí
posledních podlaÏí staveb (resp. nosn˘ch kon-
strukcí jednopodlaÏních staveb) o rozponech aÏ
12 m v bûÏn˘ch pfiípadech a aÏ 18 m v pfiípadech
extrémních, pfiiãemÏ tvar této konstrukce praktic-
ky není omezen (oblouky, esíãka, hokejky, ploché
stfiechy, sedlové stfiechy…). Systém Tekta lze
pouÏít i pfii tzv. suché v˘stavbû.
Díky vysoké variabilitû systému se nosná ocelová
konstrukce i konstrukce kompletaãní mohou ma-
ximálnû pfiizpÛsobit architektonick˘m, provozním
a technick˘m nárokÛm zákazníka a poÏadavkÛm
normov˘m. Pfii kaÏdé aplikaci stavebního systé-
mu Tekta (resp. návrhu stavby ve stavebním
systému Tekta) jsou proto nosná ocelová kon-
strukce a konstrukce kompletaãní navrhovány
a posuzovány individuálnû.

Stûnová konstrukce 
Pro oplá‰tûní obvodov˘chstûn se pouÏívá cemen-
totfiísková desky CETRIS® tl. 12 nebo 14 mm.
Nosnou konstrukci stûny tvofií oclové pfiíhradové
nosníky v osové vzdálenosti 400–600 mm dle sta-
tického v˘poãtu. Mezi nosníky je vloÏena v˘plÀ
z minerální vlny. Z vnitfiní strany následuje polye-
tylenová fólie, pomocn˘ profil a vnitfiní oplá‰tûní
(sádrokartonová deska). Z vnûj‰í strany je k svis-
l˘m nosníkÛm pfiichycena cementofiísková deska
CETRIS®. Pro kotvení se pouÏívají nejãastûji sa-
mofiezné vruty. Cementotfiísková deska CETRIS®

se osvûdãila pro vnûj‰í oplá‰tûní nejen pro svoji
odolnost vÛãi povûtrnostním vlivÛm, ale také pro
svoje mechanické odolnosti – ve skladbû zároveÀ
plní ztuÏující funkci.
Pfii povrchové úpravû se nejprve deska CETRIS®

napenetruje, poté se pfiilepí izolaãní desky (poly-
styren nebo minerální vlna), které se pfiestrkují
s vloÏením armovací tkaniny. Po základním nátû-
ru se aplikuje omítka.

10.1.3  Stavební systém Tekta (Folber Praha)

MontáÏní zásady
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Skladba venkovní stûny

01 podkladov˘ nátûr, armovací stûrka + perlinka
02 venkovní izolace Nobasil TFL
03 cementotfiísková deska CETRIS® BASIC (tl. 14 mm)
04 nosná ocelová konstrukce
05 v˘plÀ izolací z minerální vlny
06 parozábrana (polyetylénová fólie)
07 sádrokartónová deska




