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LindabConstruline – stavebný systém pre stavby a na dstavby 
Stavebný systém LindabConstruline je systém pre suchu výstavbu montovaných objektov. 
Je založený na použití tenkostenných oceľových pozinkovaných profilov tvoriacich nosnú konštrukciu objektu, 
s použitím minerálnych izolácií, parotesnej fólie a oplášťovaním sadrovláknitimi doskami pre vytvorenie stavby s 
požadovanými technickými vlastnosťami. 
Každý z použitých materiálov plní svoju čiastkové funkcie, čím dochádza k optimalizácii ich použitia, úžitkových 
vlastností skladieb a následne aj celkovej efektívnosti stavby. 
Výhody montovaných stavieb sú zrejmé najmä v týchto oblastiach: 
 

− Energetická náročnosť  
− Akustika 
− Požiarne odolnosť 
− Pevnosť a stabilita 
− Geometrická presnosť 
− Hmotnosť 
− Životné prostredie 

 
Systém montovaných stavieb LindabConstruline prináša rad výhod: 

− Oproti klasickému stavebnému materiálu (tehly, betónu) je hmotnosť stavby alebo nadstavby až 10x 
nižšia, teda montované objekty sú použiteľné aj tam, kde "klasiku" stav základov budovy vylučuje, 
resp. možno použiť jednoduchšie spôsoby zakladania objektov; 

− Pri porovnateľných tepelne izolačných a proti hlukových vlastnostiach je hrúbka montovanej steny cca 
o 50% menšie, čo prináša finančnú úsporu zväčšením úžitkovej plochy oproti ploche zastavanej; 

− Suchý proces výstavby, ľahké, skladné a recyklovateľné materiály, možnosť pre fabrikácie mimo 
staveniska a konštrukcie "otvorená" pre vedenie inštalácií a rozvodov - to všetko podstatne uľahčuje 
vlastnú výstavbu a vedie tak k skráteniu doby nutnej pre celú realizáciu až o polovicu a tým aj zníženie 
celkových nákladov. 

− Použitie starostlivo vybraných materiálov skladieb stien, stropov i striech a 100% využitie ich vlastností 
vedie k vyladeniu celkových vlastností stavby na mimoriadnu úroveň 

− Oceľ pre nosnú konštrukciu je ľahšia ako ostatné stavebné materiály, pri návrhu je optimalizovaný 
každý detail konštrukcie návrhovým softvérom 

− Použitie ocele v kombinácii s ďalšími vynikajúcimi materiálmi ako sú sadrovláknité dosky a minerálna 
vlna, garantuje prevedenie stavby s mimoriadnymi reálne dosiahnuteľnými akustickými vlastnosťami 

− Oceľ ako stavebný materiál umožňuje jednoduchú kontrolu správneho prevedenia konštrukcie; možno 
ju použiť v najnáročnejších klimatických podmienkach, každý profil je chránený vrstvou zinku, ktorá 
garantuje jeho funkciu rovnako ako trvanlivosť; oceľ nepripraví časom žiadne nepríjemné prekvapenia 

− Oceľ nie je všeobecne najlacnejším stavebným materiálom - z dlhodobého pohľadu ale prekvapí 
svojou odolnosťou, stálosťou svojich vlastností a ľahkou spracovateľnosťou 

− Oceľ prináša kvalitu - stále rovnaké garantované materiálové vlastnosti 

Pre fabrikácie oceľových konštrukcii a prvkov - profily vždy v presných dĺžkach - žiadne úpravy na stavbe        

            



 

 

 

LindabConstruline – ako to funguje 
Energetická náročnosť 

Energetická náročnosť objektu súvisí vo veľkej miere so schopnosťou stien zabrániť prílišnému prestupu tepla z 
teplého vnútorného do chladného vonkajšieho prostredia. Je všeobecne známe, že oceľ vedie teplo 430x lepšie 
ako drevo a dokonca 1500x lepšie ako minerálna vlna. Ako je teda možné dosiahnuť s oceľovou nosnou 
konštrukciou tak vysokých tepelných odporov stien? 

Materiál 
W/mK

Relativní 
hodnota

Ocel 60 1500

Dřevo 0,14 3,5

Minerální vlna 0,04 1
 

Riešenie spočíva v použití tenkostenných oceľových profilov RY so systémom štrbín. Tieto štrbiny predlžujú 
dráhu vedenia tepla, čo vedie k zníženiu pôvodnej hodnoty tepelnej vodivosti zo 60 na 8 W / mK, čo je len 13% 
pôvodnej hodnoty.  

 
Druhým parametrom znižujúcim prestup tepla je prierezová plocha profilu, ktorá je v prípade použitia hrúbky 
ocele 1,0 mm iba 1,7% plochy, ktorú zaberá drevený stĺpik 45x145 mm vo drevostavbe. 
Jednoduchým porovnaním možno potom dostať nasledovné hodnoty prestupu tepla oceľovým štrbinovým 
profilom RY a dreveným stĺpikom (jedná sa o ilustratívny výpočet): 
oceľ RY:  = 60 W / mK x 0,13 x 0,017 = 0,13 W / mK 
drevený stĺpik:  = 0,14 W / mK; 
To znamená, že prestup tepla bude u steny z profilov RY v mieste stĺpikov o 7% lepší než u drevostavby. 
Všeobecne je potom výsledkom dosiahnutie súčiniteľov prestupu tepla pod 0,18 W/m2K pri stenách hrúbok 
okolo 250 mm. 

 

 



 

 

Akustika 

Akustické vlastnosti ľahkých montovaných stien sú vďaka rôznym materiálom použitých v skladbách veľmi 
dobré a boli overené veľkým množstvo skúšok radom výrobcov (najmä to platí pre deliace priečky). 
Všeobecne ľahké steny redukujú výborne zvuk o vysokých frekvenciách. Nízke frekvencie možno potom tlmiť 
rôznymi kombináciami použitých materiálov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitívny vplyv na zvukový útlm má: 
− Oplášťovanie sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky 
− Dvojitá nosná konštrukcia stien 
− Izolácia minerálnou vlnou 
− Pružné stojky vylepšujú vysokofrekvenčný útlm 
− Pevné stojky vylepšujú nízkofrekvenčné útlm 

Negatívny vplyv na zvukový útlm má: 
− Hmotnosť oplášťovacích dosiek (nižšia hmotnosť - menší útlm) 
− Opláštenie drevenými doskami 
− Vzduchová netesnosť 
− Okná a dvere 
− Zavesené stropy 
− Inštalácia (ventilácia, elektroinštalácie, vodovodné potrubia, rozvody kúrenia) 

Stanovenie zvukovej nepriezvučnosti pre obvodové steny je komplikované a to najmä z dôvodu veľkého 
množstva otvorov v obvodových stenách, ako sú okná a dvere, ktoré majú na zvukovú nepriezvučnosť celej 
steny oveľa väčší vplyv ako vlastné stena. 
Použitie štrbinových profilov pre obvodové steny však dáva prekvapujúce výsledky. V porovnaní s drevenou 
konštrukciou dáva stena s oceľou o 6-9 dB väčší zvukový útlm.  
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Požiarna odolnosť 

Požiadavky na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií sú závislé na mnohých faktoroch, najmä však na 
výške objektov, dispozícii, pôdorysnej ploche a účelu použitia. Tieto požiadavky môžu viesť na predpísanú 
odolnosť nosných konštrukcií proti požiaru od 0 až po 120 minút. 
Vyhovujúce požiadavky požiarnej odolnosti tenkostenných oceľových konštrukcií sa dosahuje vhodnou tepelnou 
izoláciou medzi profilmi (minerálna vata) a hlavne vhodným typom, počtom a hrúbkou dosiek, ktorými je 
konštrukcia opláštená. 
U nosných stien je požiarna odolnosť závislá aj na statickom zaťažení danej steny, preto je nutné základnú 
odolnosť overiť skúškami. 
Skúšky konštrukcií Lindab s doskami Fermacell a minerálnymi izoláciami Rockwool boli vykonané v skúšobni 
Fires, Batizovce. 
Kombináciou tenkostenných profilov Lindab RY, resp. Lindab C šírky 120 mm, s minerálnou vlnou Rockwool o 
objemovej hmotnosti 50 kg/m3 medzi profilmi a obojstranných opláštením sadrovláknitými doskami Fermacell 
(hr. 15 mm, resp. Kombinácia hr. 15 +12,5 mm) bolo pri skúškach nosných stien dosiahnuté požiarnych 
odolnosťou REI 30, resp. REI 60, u stropov REI 60. 

 

 

 

 

 

 

 

Pevnosť a stabilita 

Pri systémoch tenkostenných oceľových konštrukcií sa na prenose zaťaženia (vlastná hmotnosť, úžitkové 
zaťaženie, sneh, vietor) podieľa každý profil v stene, strope alebo streche. Vzhľadom k tomu, že profily sú v 
stenách umiestnené s rozstupom okolo 0,6 ma v stropoch a strechách do 1,2 m, rozdeľuje sa zaťaženie do 
veľkého počtu profilov. Potom je zaťaženie každého z profilov nízke a je možné používať profily hrúbok medzi 
0,7 a 1,5 mm, u krokiev a stropov do 2,5 mm. 
Stabilita objektov je zaistená vhodným rozmiestnením jednotlivých nosných stien. Každá zo stien totiž prenáša 
nielen zvislé zaťaženie, ale vďaka oplášteniu konštrukcie doskami aj šmykové pôsobenie vo svojej rovine. Táto 
funkcia je prípadne doplnená diagonálnymi pasmi. 



 

 

Geometrická presnosť 

Návrh konštrukcie stavieb ľahkých konštrukcií Lindab je vykonávaný s použitím najmodernejších 3D CAD 
systémov. Tie umožňujú nielen rýchly a operatívny návrh a spracovanie realizačnej dokumentácie, ale tiež 
automaticky generujú presnú špecifikáciu materiálu. Každý z profilov je vyrábaný podľa tejto špecifikácie na 
zákazku pre konkrétny objekt. To znamená, že má presný požadovaný rozmer a je riadne označený. Spoločne 
s nízkou hmotnosťou profilov je tak uľahčená montáž, čím ďalej klesajú celkové náklady na výstavbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnosť 

Hmotnosť montovaných stavieb je v porovnaní s klasickými stavebnými materiálmi o mnoho nižšia. Napríklad 
kompletná stena s oceľovou nosnou konštrukciou bude až 10x ľahšia ako podobná stena z klasických 
murovaných materiálov. To prináša veľa výhod nielen pre montážnikov, ktorí tak manipulujú s ľahšími 
materiálmi: 

− Menšia hmotnosť znamená nižšiu spotrebu materiálu a tým menšie zaťaženie životného 
prostredia pri jeho  výrobe 

− Nižšie náklady na dopravu materiálu 
− Menšie nároky na zdvíhacie zariadenie 
− Nižšia fyzická pracnosť 
− Menšie celková hmotnosť umožňuje realizáciu nadstavieb aj na objektoch, kde by 

priťaženie klasickými materiálmi bolo neprípustné 
 

Životné prostredie 

Systém pre obytné nadstavby Lindab je systémom suchej výstavby. Nepoužíva žiadny organický materiál. To 
znižuje pravdepodobnosť problémov s vlhkosťou, plesní a hubami. 
Oceľ, sadra a minerálna vlna sú 100% recyklovateľné. Technológia ľahkých konštrukcií Lindab využíva len 25% 
prírodných zdrojov v porovnaní so stavaním klasickými technológiami. 
Minimum odpadu prináša čisté stavebné prostredie a nízka hmotnosť je príjemná pre stavbárov.



 

 

 

Technický popis systému 
 

Oceľová konštrukcia skeletu 
 

Konštrukcia skeletu je tvorená prevažne tenkostennými oceľovými pozinkovanými profilmi tvarovanými za 
studena. Profily sú vyrobené z ocele s medzou klzu 350 MPa a vrstvou zinku 275 g/m2 (oceľ S350GD + Z275 
podľa EN 10 326) a dodávajú sa v presných dĺžkach daných výrobnou dokumentáciou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− obvodové steny - profily so štrbinami Lindab RY a SKY 120 - 200 mm 
− vnútorné nosné steny - profily Lindab C a U 70 - 150 mm  
− vnútorné priečky - profily Lindab RdBX a UW  
− stropy - profily Lindab C a U 200 - 300 mm 
− krov - profily Lindab C a U 100 - 300 mm, resp. 70 mm pre priehradový väzník 
− doplnkové profily tvaru L, Z a OMEGA pre rošty, laty a pod 

 
Spoje profilov sú vykonávané samo reznými skrutkami: 

 
− skrutka 4,8 x16 mm - typ SL4 (SFS), B08 (Unite) - obvodové steny, vnútorné nosné steny, vnútorné 

rošty 
− skrutka 6,3 x32 mm - typ SD6 (SFS), GT6 (Gunnebo) - spoje stien, stropy, krovy 

 
Podrobný prehľad profilov skeletu Lindab a materiálov pre opláštenie a zateplenie je uvedený v kapitole 
Materiály. 

krov  

vnútorné 
nosné steny  

obvodové 
nosné steny  

vnútorné 

stropy  



 

 

Obvodové steny 
 
Oceľová konštrukcia 

 
Obvodové steny sú vykonané technológiou stenových modulov z pozinkovaných profilov sa štrbinami vo 
stojinách RY a SKY, základné šírky 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predvolený rozstup medzi profilmi a = 625 mm, možno ho však prispôsobiť formátu použitých dosiek opláštenia. 
V stenách sú vytvorené výmeny pre uchytenie výplní otvorov. 
Moduly slúžiace na zabezpečenie stability objektu sú opláštené doskami Fermacell a podľa potreby doplnené 
diagonálnym zavetrením BOVA BV / ZP - viď kapitola Priestorová tuhosť objektu - zavetrovanie. 
 

Geometria panelu 

Rozstup medzi stojkami: 
− Základné rozstupy a = 625 mm 
− Polovičný rozstupy a = 312,5 mm 

 
Maximálne rozmery (obmedzenie výrobnej dĺžky prvkov): 

− Maximálna dĺžka panelu L = 10 500 mm 
− Maximálna výška panelu H = 11 000 mm 

 
Maximálne doporučené rozmery: 
a) modul montovaný na stavbe 

− Maximálna dĺžka panelu L = 8 000 mm 
− Maximálna výška H = 3 200 mm 

 
a) prefabrikovaný modul 

− Maximálna dĺžka panela L = 6 500 mm 
− Maximálna výška H = 2 900 mm 

 
Rozmery otvorov sú prispôsobené výplňami: 

− Výška: výrobok + 20 + 30 = + 50 mm 
− Šírka: výrobok + 2x15 mm = + 30 mm 
 

Maximálna šírka otvoru 2,4 m Pre väčšie šírky otvorov nutné konzultovať s technikom sp. Lindab. 
 

 



 

 

Skladby stien a ich vlastnosti 

Základná skladba steny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skladba obsahuje 150 mm minerálnej vlny v konštrukcii medzi profilmi a 50 mm na fasáde. 
Súčiniteľ prestupu tepla uvedenej skladby je pri zahrnutí vplyvu tepelných mostov oceľovými profilmi U = 0,204 
W/m2. Hmotnosť uvedené skladby je cca 54 kg/m2. 
Ďalšie varianty šírky nosnej konštrukcie a hrúbky vonkajšieho zateplenia sú uvedené v tabuľkách na 
nasledujúcich stranách. 
 
Skladba steny s inštalačnou predstenou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skladba obsahuje 150 mm minerálnej vlny v konštrukcii medzi profilmi, 50 mm na fasáde a 40 mm v inštalačnej 
predstene. Predstena chráni parotesnú fóliu pred porušením prestupu a inštaláciami. 
Súčiniteľ prestupu tepla uvedenej skladby je pri zahrnutí vplyvu tepelných mostov oceľovými profilmi U = 0,166 
W/m2. Hmotnosť uvedenej skladby je cca 58 kg/m2. 
Ďalšie varianty šírky nosnej konštrukcie a hrúbky vonkajšieho zateplenia sú uvedené v tabuľkách na 
nasledujúcich stranách. 
 

Požiarná odolnosť 

Pre opláštenie konštrukcie Lindab doskami Fermacell sú skúškami stanovené nasledujúce požiarnej odolnosti 
(PKO 09-095/AO204 a PKO 09-095.4): 
 

REI 20 opláštenie Fermacell 12,5 mm 
REI 30 opláštenie Fermacell 15 mm 
REI 60 opláštenie Fermacell 12,5 + 15 mm 
 

Ďalšie informácie o požiarnej odolnosti stien a ďalších skladbách rozšírenej aplikácie je možné získať na 
požiadanie.



 

 

Tabuľka základných variantov obvodových stien Lindab - jednoduché opláštenie 
Hodnoty uvedené v tabuľke platia pre: 
 

− izolácia fasády  Rockwool Fasrock   = 0,039 W/mK 
− izolácia mezi profilmi  Rockwool Airrock ND   = 0,035 W/mK  
− izolácia predsteny  Rockwool Airrock ND   = 0,035 W/mK  
− opláštenie doskami Fermacell 15 mm 

 

izolace 
fasády

konstrukce instalační 
předstěna

tloušťka 
stěny

hmotnost U      

W/m2K

požární 
odolnost

50 RY 120 1,5 0 200 53 0,240 REI / REW 30
80 RY 120 1,5 0 230 55 0,199 REI / REW 30

100 RY 120 1,5 0 250 56 0,179 REI / REW 30
120 RY 120 1,5 0 270 57 0,163 REI / REW 30
140 RY 120 1,5 0 290 58 0,150 REI / REW 30
160 RY 120 1,5 0 310 59 0,138 REI / REW 30
50 RY 150 1,5 0 230 54 0,204 REI / REW 30
80 RY 150 1,5 0 260 56 0,174 REI / REW 30

100 RY 150 1,5 0 280 57 0,159 REI / REW 30
120 RY 150 1,5 0 300 58 0,146 REI / REW 30
140 RY 150 1,5 0 320 59 0,135 REI / REW 30
160 RY 150 1,5 0 340 60 0,125 REI / REW 30
50 RY 170 1,5 0 250 55 0,191 REI / REW 30
80 RY 170 1,5 0 280 56 0,164 REI / REW 30

100 RY 170 1,5 0 300 57 0,151 REI / REW 30
120 RY 170 1,5 0 320 58 0,139 REI / REW 30
140 RY 170 1,5 0 340 59 0,129 REI / REW 30
160 RY 170 1,5 0 360 60 0,120 REI / REW 30
50 RY 200 1,5 0 280 56 0,175 REI / REW 30
80 RY 200 1,5 0 310 57 0,153 REI / REW 30

100 RY 200 1,5 0 330 58 0,141 REI / REW 30
120 RY 200 1,5 0 350 59 0,131 REI / REW 30
140 RY 200 1,5 0 370 60 0,122 REI / REW 30
160 RY 200 1,5 0 390 61 0,114 REI / REW 30
50 RY 120 1,5 45 245 57 0,189 REI / REW 30
80 RY 120 1,5 45 275 58 0,163 REI / REW 30

100 RY 120 1,5 45 295 59 0,150 REI / REW 30
120 RY 120 1,5 45 315 60 0,138 REI / REW 30
140 RY 120 1,5 45 335 61 0,128 REI / REW 30
160 RY 120 1,5 45 355 62 0,120 REI / REW 30
50 RY 150 1,5 45 275 58 0,166 REI / REW 30
80 RY 150 1,5 45 305 59 0,146 REI / REW 30

100 RY 150 1,5 45 325 60 0,135 REI / REW 30
120 RY 150 1,5 45 345 61 0,126 REI / REW 30
140 RY 150 1,5 45 365 62 0,117 REI / REW 30
160 RY 150 1,5 45 385 63 0,110 REI / REW 30
50 RY 170 1,5 45 295 58 0,157 REI / REW 30
80 RY 170 1,5 45 325 60 0,139 REI / REW 30

100 RY 170 1,5 45 345 61 0,129 REI / REW 30
120 RY 170 1,5 45 365 62 0,120 REI / REW 30
140 RY 170 1,5 45 385 63 0,113 REI / REW 30
160 RY 170 1,5 45 405 64 0,106 REI / REW 30
50 RY 200 1,5 45 325 59 0,146 REI / REW 30
80 RY 200 1,5 45 355 61 0,130 REI / REW 30

100 RY 200 1,5 45 375 62 0,121 REI / REW 30
120 RY 200 1,5 45 395 63 0,113 REI / REW 30
140 RY 200 1,5 45 415 64 0,107 REI / REW 30
160 RY 200 1,5 45 435 65 0,101 REI / REW 30

Skladba Vlastnosti
Typ stěny

  



 

 

Tabuľka základných variantov obvodových stien Lindab – zdvojené opláštenie 
Hodnoty uvedené v tabuľke platia pre: 
 

− izolácia fasády  Rockwool Fasrock   = 0,039 W/mK 
− izolácia mezi profilmi  Rockwool Airrock ND   = 0,035 W/mK  
− izolácia predsteny  Rockwool Airrock ND   = 0,035 W/mK  
− opláštenie doskami Fermacell 15 + 12,5 mm 

 

izolace 
fasády

konstrukce instalační 
předstěna

tloušťka 
stěny

hmotnost U      

W/m2K

požární 
odolnost

50 RY 120 1,5 0 225 83 0,240 REI / REW 60
80 RY 120 1,5 0 255 85 0,199 REI / REW 60

100 RY 120 1,5 0 275 86 0,179 REI / REW 60
120 RY 120 1,5 0 295 87 0,163 REI / REW 60
140 RY 120 1,5 0 315 88 0,150 REI / REW 60
160 RY 120 1,5 0 335 89 0,138 REI / REW 60
50 RY 150 1,5 0 255 84 0,204 REI / REW 60
80 RY 150 1,5 0 285 86 0,174 REI / REW 60

100 RY 150 1,5 0 305 87 0,159 REI / REW 60
120 RY 150 1,5 0 325 88 0,146 REI / REW 60
140 RY 150 1,5 0 345 89 0,135 REI / REW 60
160 RY 150 1,5 0 365 90 0,125 REI / REW 60
50 RY 170 1,5 0 275 85 0,191 REI / REW 60
80 RY 170 1,5 0 305 86 0,164 REI / REW 60

100 RY 170 1,5 0 325 87 0,151 REI / REW 60
120 RY 170 1,5 0 345 88 0,139 REI / REW 60
140 RY 170 1,5 0 365 89 0,129 REI / REW 60
160 RY 170 1,5 0 385 90 0,120 REI / REW 60
50 RY 200 1,5 0 305 86 0,175 REI / REW 60
80 RY 200 1,5 0 335 87 0,153 REI / REW 60

100 RY 200 1,5 0 355 88 0,141 REI / REW 60
120 RY 200 1,5 0 375 89 0,131 REI / REW 60
140 RY 200 1,5 0 395 90 0,122 REI / REW 60
160 RY 200 1,5 0 415 91 0,114 REI / REW 60
50 RY 120 1,5 45 270 87 0,189 REI / REW 60
80 RY 120 1,5 45 300 88 0,163 REI / REW 60

100 RY 120 1,5 45 320 89 0,150 REI / REW 60
120 RY 120 1,5 45 340 90 0,138 REI / REW 60
140 RY 120 1,5 45 360 91 0,128 REI / REW 60
160 RY 120 1,5 45 380 92 0,120 REI / REW 60
50 RY 150 1,5 45 300 88 0,166 REI / REW 60
80 RY 150 1,5 45 330 89 0,146 REI / REW 60

100 RY 150 1,5 45 350 90 0,135 REI / REW 60
120 RY 150 1,5 45 370 91 0,126 REI / REW 60
140 RY 150 1,5 45 390 92 0,117 REI / REW 60
160 RY 150 1,5 45 410 93 0,110 REI / REW 60
50 RY 170 1,5 45 320 88 0,157 REI / REW 60
80 RY 170 1,5 45 350 90 0,139 REI / REW 60

100 RY 170 1,5 45 370 91 0,129 REI / REW 60
120 RY 170 1,5 45 390 92 0,120 REI / REW 60
140 RY 170 1,5 45 410 93 0,113 REI / REW 60
160 RY 170 1,5 45 430 94 0,106 REI / REW 60
50 RY 200 1,5 45 350 89 0,146 REI / REW 60
80 RY 200 1,5 45 380 91 0,130 REI / REW 60

100 RY 200 1,5 45 400 92 0,121 REI / REW 60
120 RY 200 1,5 45 420 93 0,113 REI / REW 60
140 RY 200 1,5 45 440 94 0,107 REI / REW 60
160 RY 200 1,5 45 460 95 0,101 REI / REW 60

Typ stěny
Skladba Vlastnosti

 



 

 

Fasáda 

Vonkajšiu fasádu možno vykonať ako kontaktný zatepľovací systém s omietkou, resp. ako jednu z variant 
prevetrávaných fasád s najrôznejšími povrchovými materiálmi a systémmy:  
 

 
 

 

 

A) Kontaktná fasáda 
 

Ako vonkajšie kontaktné zateplenie odporúčame použitie výhradne certifikovaných fasádnych systémov, ako 
napr Rockwool Ecorock na báze použitia minerálnej vlny a silikónovéj prefarbenej štruktúrovanej omietky. 
Použitie fasádnych systémov na báze penového polystyrénu (EPS) je menej vhodné z dôvodu jeho 
nepriedušnosti, čo zabraňuje difúzii vodných pár zo skladby stien do okolia. 
Typická skladba kontaktnej fasády: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B) Prevetravaná fasáda 
 
Prevetrávaná fasáda obsahuje zateplený nosný rošt s vetranou madzerou a vlastným obkladom fasády. Ten 
môže byť tvorený oceľovým profilovaným plechom, dreveným obkladom, PVC obkladovými panelmi 
(VinylSiding), cementotrieskovými doskami (Cetris), keramickými doskami, obkladmi a pod 
Všeobecne skladba fasády: 

− nosný rošt - vodorovne 
− minerálna izolacia 
− kontaktná difúzna fólia (v prípade priepustného fasádneho materiálu či skladby) 
− prevetrávaná medzera (min. 25 mm) 
− fasádny obklad 

 
 



 

 

 
 

− Variant s vodorovným roštom (pre zvislý obklad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Variant so zvislým dvojitým roštom (pre vodorovný obklad) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Variant so zvislým jednoduchým roštom (pre vodorovný obklad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vnútorné  nosné steny  
 
Oceľová konštrukcia 

 
Vnútorné nosné steny sú súčasťou nosného skeletu konštrukcie, sú preto zostavené z nosných profilov Lindab 
C a U základnej šírky 120 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slúži pre prenos zvislého zaťaženia od konštrukcie stropov, strechy a pre zabezpečenie stability celého objektu. 
Predvolený rozstup medzi profilmi a = 625 mm, možné ho však prispôsobiť formátu použitých dosiek opláštenia. 
V stenách sú vytvorené výmeny pre uchytenie výplní otvorov. 
Moduly slúžiace na zabezpečenie stability objektu sú opláštené doskami Fermacell a podľa potreby doplnené 
diagonálnym zavetrovaním BOVA BV / ZP - viď kapitola Priestorová tuhosť objektu - zavetrovanie. 
 

Geometria panelu 

Rozstup medzi stojkami: 
− základný rozstup a = 625 mm 
− polovičná rozstup a = 312,5 mm 

 
Maximálne rozmery (obmedzenie výrobnej dĺžkoy prvkov): 

− maximálna dĺžka panelu L = 10 500 mm 
− maximálna výška panelu H = 11 000 mm 

 
Maximálne doporučené rozmery: 
a) modul montovaný na stavbe 

− Maximálna dĺžka panela L = 8 000 mm 
− Maximálna výška H = 3 200 mm 

 
a) prefabrikovaný modul 

− maximální délka panelu L = 6 500 mm 
− maximální výška H = 2 900 mm 

 
Rozmery otvorov sú prispôsobené výplniam: 

− Výška: výrobok + 20 + 30 = + 50 mm 
− Šírka: výrobok + 2x15 mm = + 30 mm 

 

Maximálna šírka otvoru 2,4 m Pre väčšie šírky otvorov nutné konzultovať s technikom spoločnosti Lindab.



 

 

Skladby stien a ich vlastnosti 
Základná skladba stěny: 

 

Steny sú vyplnené akustickou minerálnou vlnou s objemovou hmotnostou cca 50 kg/m3. 
Hmotnosť uvedenej skladby je cca 48 kg/m2. 
 

Požiarná odolnosť 

Pre opláštenie konštrukcie Lindab doskami Fermacell sú skúškami stanovené nasledujúce požiarne odolnosti 
(PKO 09-095/AO204 a PKO 09-095.4): 
REI 20 opláštenie Fermacell 12,5 mm 
REI 30 opláštenie Fermacell 15 mm 
REI 60 opláštenie Fermacell 12,5 + 15 mm 
 
Ďalšie informácie o požiarnej odolnosti stien a ďalších skladbách rozšírené aplikácie možno získať v 
špecializovaných podkladoch spoločnosťou Lindab a Fermacell, resp. na vyžiadanie.



 

 

 

Vnútorné prie čky  

 
Oceľová konštrukcia 

 
Vnútorné priečky sú nenosné deliace priečky, ktoré sú navrhnuté ako ľahké montované s nosnou konštrukciou 
z profilov Lindab RdBX, opláštené sadrovláknitými doskami Fermacell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladby stien a ich vlastnosti s požiarnou odolnosťou 

Základné priečka - typu 1S11 hrúbky 100 mm so zvukovou nepriezvučnosťou 52 dB a požiarnou odolnosťou 
podľa tabuľky:   

 
 

Nosná konštrukcia Hrúbka steny Opláštenie Izolácia Požiarna odolnosť 

50 x 0,6 mm 75 mm 12,5 mm tl. 40 mm / ρ = 20 kg.m
-3

 EI 30 DP1 

75 x 0,6 mm 100 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 20 kg.m
-3

 EI 30 DP1 

75 x 0,6 mm 100 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 60 DP1 

100 x 0,6 mm 125 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 20 kg.m
-3

 EI 30 DP1 

100 x 0,6 mm 125 mm 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 60 DP1 

 
Protokol o klasifikaci PKO-10-015/AO204. 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je cca 48 kg/m2.



 

 

Priečky pre hlučné prevádzky - (napr. oddelenie dielní, garáží, spoločných priestorov, technických miestností a 
pod) sú z dôvodu väčších požiadaviek na zvukovú izoláciu a mechanickú odolnosť vykonané typu 1S31 hrúbky 
125 mm so zvukovou nepriezvučnosťou 64 dB a požiarnou odolnosťou podľa tabuľky: 
   

 
 

Nosná konštrukcia Hrúbka steny Opláštenie Izolácia Požiarna odolnosť 

75 x 0,6 mm 120 mm 12,5 + 10 mm tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

75 x 0,6 mm 125 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

100 x 0,6 mm 145 mm 12,5 + 10 mm tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

100 x 0,6 mm 150 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 60 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

 
Protokol o klasifikaci PKO-10-015/AO204 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je cca 78 kg/m2. 
 
Medzibytové priečky - bytových objektov môžu byť navrhnuté zo zdvojenej konštrukcie nosného roštu a 
dvojitého opláštenia doskami Fermacell 2x12,5 mm - typ steny 1S32 celkovej hrúbky 210 mm so zvukovou 
nepriezvučnosťou> 64 dB - viď obr 
 

 
 

Nosná konštrukcia Hrúbka steny Opláštenie Izolácia Požiarna odolnosť 

2 x 50 x 0,6 mm 150 mm 12,5 + 10 mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

2 x 50 x 0,6 mm 155 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

2 x 75 x 0,6 mm 150 mm 12,5 + 10 mm tl. 60 mm / ρ = 30 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

2 x 75 x 0,6 mm 155 mm 12,5 + 10 mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

2 x 75 x 0,6 mm 155 mm 12,5 + 12,5 mm tl. 50 mm / ρ = 50 kg.m
-3

 EI 90 DP1 

 
Protokol o klasifikaci PKO-10-015/AO204 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je cca 78 kg/m2. 



 

 

Stropy  
 
Oceľová konštrukcia 

 
Stropy systému LindabConstruline sú montované z oceľových tenkostenných C profilov Lindab uložených do U 
profilov nad nosnými stenami, resp. prievlakmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základným prvkom sú stropnice - C profily Lindab, ukladané nad nosnými stenami do U profilov. V spoji sú 
použité v rohoch príložky z L profilov. Spoje sú vykonané samoreznými skrutkami. Výška C profilov sa pohybuje 
medzi 200, 250 a 300 mm, podľa rozponu a zvoleného zaťaženie. Jednotlivé stropnice sú rozmiestnené s 
rozstupom cca 600 mm a sú vodorovne pokryté trapézovým plechom s výškou vlny 20 mm, ktorý tvorí vlastnú 
podporu skladby podlahy. 
 

Geometria panelu 

 
Rozstup medzi stropnicami: 

− Základný rozstup a = 600 mm 
− Polovičný rozstup a = 300 mm 

 
Maximálne doporučené rozmery 1 panelu pre základné rozstup (a = 600 mm): 

− Maximálny rozpon stropu * A L = 6 000 mm 
− Maximálna šírka * B B = 10 000 mm 

 
*A väčšie rozpony možné dosiahnuť použitím menšej rozteče alebo zdvojením profilov stropníc 
*B panely možno skladať vedľa seba pre dosiahnutie ľubovoľnej šírky stropu 



 

 

Skladby a ich vlastnosti 

Skladba - suchá varianta 

Oceľová konštrukcia stropu je doplnená podhľadom a skladbou podlahy Fermacell s akustickou a 
protipožiarnou izoláciou Rockwool. 
 
Schéma skladby stropu: 

 

Dutina medzi profilmi je vyplnená akustickou a protipožiarnou izoláciou - minerálnou vlnou 2x50 mm. Na 
spodnej strane profilov stropu sú cez pásky tuhej minerálnej vlny 25 mm kotvené laty S25 roštu podhľadu, na ne 
potom dve vrstvy dosiek Fermacell 12,5 mm ako podhľad. 
Pochôdzna vrstva je prevedená ako skladba suchej podlahy Fermacell 2 E 31 s podsypom vo vlnách 
trapézového plechu, krokovou izoláciou drevovláknitou doskou a dvojitou doskou Fermacell 10 mm. 
Celková výška skladby stropu je pre stropnice: 
 C 200 335 mm + podlahová krytina 

C 250 385 mm + podlahová krytina  
C 300 435 mm + podlahová krytina 

Hmotnosť uvedenej skladby je cca 83 kg/m2. 
 
Vo variante s jednou doskou Fermacell 12,5 mm na podhľade je vlastná hmotnosť 68 kg/m2. 
Pre orientačný návrh stropov pre bytové účely možno použiť nasledujúcu tabuľku: 
 

Predpoklady: 
 
-Skladba viď vyššie 
-Priťaženie plávajúcou podlahou 
-Úžitkové zaťaženie 1,5 kN/m2 
-Zaťaženie SDK priečkami 0,5 kN/m2 
-Stropnice ako prostý nosník s rozstupom a = 600 mm 
-Kritérium priehybu 1/400 
-Stupeň využitia profilu 66% (kritérium pre požiarne zk.) 
 

 

 

rozpon profil 

4000 mm C 200/1,5 

4500 mm C 200/2,0 

5000 mm C 200/2,5 (resp. C 250/2,0) 

5500 mm C 250/2,0 

6000 mm C 250/2,5 



 

 

Skladba - variant Anhydrid 
 
Oceľová konštrukcia stropu je doplnená podlahou liatu sadrovým poterom Anhydrid a podhľadom Fermacell s 
akustickou a protipožiarnou izoláciou Rockwool. 
 
Schéma skladby stropu: 

 

Dutina medzi profilmi je vyplnená akustickou a protipožiarnou izoláciou - minerálnou vlnou 2x50 mm. Na 
spodnej strane profilov stropu sú cez tuhe pásky minerálnej vlny 25 mm kotvené laty S25 roštu podhľadu, na ne 
potom dve vrstvy dosiek Fermacell 12,5 mm ako podhľad. 
 
Celková výška skladby stropu je pre stropnice: 
 C 200 365 mm + podlahová krytina 

C 250 415 mm + podlahová krytina  
C 300 465 mm + podlahová krytina, 

Hmotnosť uvedenej skladby je cca 129 kg/m2. 
 
Vo variante s dvojitým opláštěním podhľadu Fermacell 12,5 mm na podhľade je vlastná hmotnosť 144 kg/m2. 
 
Pre orientačný návrh stropov pre bytové účely možno použiť nasledujúcu tabuľku: 
 

Predpoklady: 
 
-Skladba viď vyššie 
-Priťaženie plávajúcou podlahou 
-Úžitkové zaťaženie 1,5 kN/m2 
-Zaťaženie SDK priečkami 0,5 kN/m2 
-Stropnice ako prostý nosník s rozstupom a = 600 mm 
-Kritérium priehybu 1/400 
-Stupeň využitia profilu 66% (kritérium pre požiarne zk.) 
 

 
Požiarná odolnosť 

Pre strop konštrukcie Lindab s doskami Fermacell sú skúškou stanovené nasledujúce požiarnej odolnosti: 
REI 60 podhľad 2x Fermacell 12,5 mm 
REI 30 podhľad 1x Fermacell 12,5 mm 

Pre dosiahnutie uvedenej požiarnej odolnosti je nutné dodržať celkovú skladbu od podhľadu po trapézový 
plech,, najmä opláštenie doskami Fermacell a spôsob prevedenia izolácie minerálnou vlnou Rockwool.

rozpon profil 

4000 mm C 200/2,0 

4500 mm C 200/2,5 

5000 mm C 250/2,0 

5500 mm C 250/2,5 

6000 mm C 300/2,0 (resp. 2x C 250/2,0) 



 

 

 

Strecha  

 
Strecha systému LindabConstruline môže byť vykonaná celým radom spôsobov. Voľba nosnej konštrukcie 
závisí na vyhotoveni nosnej konštrukcie stien najvyššieho podlažia a požiadavkám na podstrešné priestory. 
Skladby závisia od zvolenej strešnej krytiny, sklonu strechy a opäť na požiadavkách na podstrešný priestor 
(nezateplená podkrovie, zateplené podkrovie ...). 
 
Základné typy strešných konštrukcií a skladieb: 

A. plochá strecha, alebo strecha s minimálnym spádom 
B. šikmá strecha - zateplenie v rovine strešného plášťa - Väznicový systém 
C. šikmá strecha - zateplenie v rovine strešného plášťa - Krokvový systém 
D. šikmá strecha - zateplenie v rovine stropu - priehradové väzníky 
E. šikmá strecha - podkrovie - "Švédsky" väzník 

 
A. Plochá strecha, alebo strecha s minimálnym spádom 

 
Konštrukcia 
 
Konštrukcia je tvorená stropnicami z profilov C 200, nad nosnými stenami uloženými do vodiacich profilov U 
200. 
Stropnice sú zvyčajne s rozstupom 600 mm, alebo 1200 mm hrúbka profilu stropnice závisí od rozponu, vlastné 
tiaži strešného plášťa a klimatickom zaťažení. 

 

Skladby 
 
Príklad skladby: 

 

Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,156 W/m2K. 
Hmotnosť uvedenej skladby je cca 56 kg/m2. 
Požiarna odolnosť skladby je REI 30 DP2 (pozri PKO 10-017/AO 204) 
 
S dvojitým opláštením podhľadu doskami Fermacell 12,5 mm sa zvýši hmotnosť na 71 kg/m2  
a požiarna odolnosť na REI 60 DP2. 



 

 

 
B. Šikmá strecha - zateplenie v rovine strešného plášťa - väznicový systém 

 
Konštrukcia 

Nosné steny stavby sú umiestnené kolmo na hrebeň strechy. 
Konštrukcia strechy je tvorená väznicami z profilov C 200, nad nosnými stenami uloženými do vodiacich profilov 
U 200. 
Väznice sú zvyčajne s rozstupom 600 mm, alebo 1200 mm, hrúbka profilu väznice závisí od rozponu, vlastnej 
tiaži strešného plášťa a klimatickom zaťažení. 

 

Skladby 
 
Priklad skladby: 

 
Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,191 W/m2K. 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je 47 kg/m2. 
 
Požiarna odolnosť skladby je REI 30 DP1 (pozri PKO 10-149/AO 204) 
S dvojitým opláštením podhľadu doskami Fermacell 12,5 mm sa zvýši hmotnosť na 62 kg/m2 a požiarna 
odolnosť na REI 60 DP1. 



 

 

C. Šikmá strecha - zateplenie v rovine strešného plášťa - Krokvový systém 
 
Konštrukcia 
 
Nosné steny stavby sú umiestnené rovnobežne s hrebeňom strechy. 
Konštrukcia strechy je tvorená krokvami z profilov C 200, nad nosnými stenami uloženými do vodiacich profilov 
U 200, alebo sú kotvené cez pätky. 
Krokvy sú zvyčajne s rozstupom 600 mm, alebo 1200 mm, hrúbka profilu krokvy závisí od rozponu, vlastnej tiaži 
strešného plášťa a klimatickom zaťažení. 

 

Skladby 
 
Príklad skladby: 

 

 
Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,191 W/m2K. 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je 47 kg/m2. 
 
Požiarna odolnosť skladby je REI 30 DP1 (pozri PKO 10-149/AO 204) 
S dvojitým opláštením podhľadu doskami Fermacell 12,5 mm sa zvýši hmotnosť na 62 kg/m2 a požiarna 
odolnosť na REI 60 DP1. 



 

 

D. Šikmá strecha - zateplenie v rovine stropu - priehradový väzník 
 
Konštrukcia 
 
Nosné steny stavby sú umiestnené rovnobežne s hrebeňom strechy. 
Konštrukcia strechy je tvorená priehradovými väzníkmi - montovanými z oceľových profilov C70 a U70, alebo 
systémovými drevenými zbíjanými väzníkmi technológie Gang-nail. 
Väzníky sú do nosných stien kotvené cez pätky. 
Väzníky sú zvyčajne s roztečou 1200 mm. Geometria väzníkov oboch typov závisí na rozponoch, vlastnej tiaži 
strešného plášťa a klimatickom zaťažení. 

 

Skladby 
 
Príklad skladby: 

 

 

Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,124 W/m2K. 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je cca 70 kg/m2 (uváži hmotnosť väzníkov 20 kg/m2). 
 
Požiarna odolnosť skladby je daná požiarnym podhľadom - viď katalógy Fermacell.



 

 

 
E. Šikmá strecha - podkrovie - "Švédsky" väzník 

 
Konštrukcia 
 
Nosné steny stavby sú umiestnené rovnobežne s hrebeňom strechy. 
Konštrukcie stropu a strechy podkrovia je tvorená špeciálnymi väzníky - tzv "Švédsky" väzník - zmontovaných z 
oceľových C profilov rozmeru 100 až 300 mm, podľa rozponu, tvaru a zaťaženie väzníkov - dimenzie sú dané 
podrobným statickým výpočtom. 
Väzníky sú do nosných stien kotvené cez pätky. 
Väzníky sú zvyčajne s rozstupom 900 až 1200 mm. Geometria väzníkov závisí od rozponu a zaťaženia. 

 

Skladby 
 
Skladba stropu vid. kapitola Stropy.  
Príklad skladby strechy: 

 

 
Súčiniteľ prestupu tepla UN = 0,191 W/m2K. 
 
Hmotnosť uvedenej skladby je 47 kg/m2. 
 
Požiarna odolnosť skladby je REI 30 DP1 (pozri PKO 10-149/AO 204) 
S dvojitým opláštením podhľadu doskami Fermacell 12,5 mm sa zvýši hmotnosť na 62 kg/m2 a požiarna 
odolnosť na REI 60 DP1. 
 

 



 

 

 
Strešné krytiny 
 
Pre šikmé strechy možno použiť všetky typy ľahkých krytiny z oceľového plechu s povrchovou úpravou 
Lindab. Vhodným dimenzovaním krovu možno použiť aj klasickú skladanú betónovú alebo pálenú škridlu, 
rovnako ako rozličné typy krytín na debnenie (šindeľ, cementové šablóny apod ...) 

 

 



 

 

Priestorová tuhos ť objektov - zavetrovania  
 
Pre zabezpečenie priestorovej tuhosti objektu je nutné zabezpečiť: 
 

− Dostatočný počet stužujúcich prvkov v stenách 
− Tuhú stropnú dosku. 

 

Na okrajoch stužujúceho prvku je potom potrebné zabezpečiť dostatočné kotvenie pre prenos ťahových a 
šmykových síl, ktoré v zavetrovani vznikajú. 
 
Základné typy zavetrovanie: 
 

− zavetrovanie diagonálnymi krížmi 

 
− zavetrovanie pomocou diafragma 

 
 

Pre zjednodušený návrh u jednoduchých jednopodlažných objektov s dĺžkou vonkajších a vnútorných 
výstužných stien do 12m je možné použiť pravidlo z predchádzajúcich nemeckých predpisov: 

− Vzdialenosť vnútorných výstužených stien smie byť najviac 6m 
− V každej stene musia byť najmenej 3 výstužne polia o šírke 1 m 
− Vo vonkajších stenách musí byť minimálne 1 výstužne pole v každom rohu budovy 
− Stropné konštrukcie musia vykazovať dostatočnú pevnosť a tuhosť ako výstužená tabuľa 

 
Podrobný výpo čet stability objektu a výpo čet síl do kotvenia musí by ť vykonaný pri návrhu oce ľovej 
konštrukcie skeletu statikom!



 

 

 

Kotvenie  
 
Kotvenie sa vykonáva kovovými kotvami pre stredne ťažké alebo ťažké kotvenia, alebo chemickými kotvami. 
Základné pravidlá pre umiestnenie kotiev 
 
Pri zavetrovani: 
 

− Nutné navrhnúť kotvy na okrajoch diagonálnych pásov alebo výstužených tabúľ na ťahovej sile od 
zavetrovania 

− Obvykle sa použivajú v mieste zavetrovanie 1-2 ks kotvy Ø12 mm 
− Kotvy pripevniť cez oceľové U príložky, L konzoly alebo podložky s veľkým priemerom 

 
Mimo zavetrovania: 
 

− kotvou Ø10 mm kotviť panel na okrajoch 
− ďalej použíť kotvu Ø10 mm u každej druhej stojky (cca á 1250 mm) 

 
Kotvenie musí byť navrhnuté a posúdené statikom s ohľadom na veľkosť objektu, spôsob zabezpečenia 
priestorovej stability, založenie objektu (resp. podkladovú konštrukciu u nadstavieb) a klimatické zaťaženie! 
 
Príklad kotvy: 

 

Příklady kotvenia: 

 

Kotvenie cez podložku 
s veľkým priemerom 

Kotvenie cez U príložku Kotvenie cez L konzolu Běžné kotvenie mimo 
zavetrovania 



 

 

 

Materiály  
 
Táto kapitola obsahuje prehľad a základné vlastnosti materiálov skeletu Lindab, opláštenie a zateplenie. 

PROFILY SKELETU: 
 
Všetky profily skeletu Lindab sú vyrobené z ocele S350GD + Z275 podľa EN 10 326, s medzou klzu 350 MPa a 
zinkovou vrstvou 275 g/m2. Dodávané sú v rozmeroch uvedných nižšie, resp. dĺžkach podľa požiadaviek 
montážnej dokumentácie. 
 
obvodové steny 

RY – štrbinová stojka obvodové steny 

Dostupná v rozmeroch 100/120/150/170/200 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm. Statický návrh 
viď softvér pre dimenzovanie DIMStud, resp. tabuľky únosnosti. 

 

SKY – štrbinový vodiaci profil obvodovej steny 

Dostupná v rozmeroch 100/120/150/170/200 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm. Statický návrh 
viď softvér pre dimenzovanie DIMStud, resp. tabuľky únosností. 

 

LPY - resp. L50/50/1, 5 - L profil uchytenie výmeny  okna 
L profil je vyrábaný v dĺžkach zodpovedajúcich šírke profilov steny - 10 mm: 
   RY 100 90 mm 
   RY 120 110 mm 
   RY 150 140 mm 
   RY 170 160 mm 
   RY 200 190 mm 

AA – výstuha stojky obvodovej steny 

Dostupná v rozmeroch 100/120/150/170/200 mm, hrúbka 0,7 mm.  
  

C – profil výmeny / prievlaku nadpraži otvoru 

Používaný v rozmeroch 120/150/200/250 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm. Statický návrh 
viď softvér pre dimenzovanie DIMRoof, resp. tabuľky únosností. 

 

YVX – profil výmeny / prievlaku nadpraži otvoru   

Používaný v rozmeroch 215/1, 0, 235/1, 5, 240/1, 2, 285/1, 5, 290/1, 2 mm. Statický návrh viď 
tabuľka únosností. 

 

RCY – U profil vnútorného roštu dodato čnej izolácie / inštala čnej predsteny 

Používaný v rozmeroch 45/50/70/75 mm. Hrúbka 0,7 mm. Dĺžka 3000 mm. 

 

 

RZY – Z profil vnútorného roštu dodato čnej izolácie / inštala čnej predsteny 

Používaný v rozmeroch 45/50/70/75 mm. Hrúbka 0,7 mm. Dĺžka 3000 mm. 



 

 

Vnútorné nosné steny 
 

C – stojka vnútornej nosnej steny 

Používaná v rozmeroch 100/120/150/200 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm. Statický návrh viď 
softvér pre dimenzovanie DIMStud, resp. tabuľky únosností. 

 

U4 – vodiaci profil vnútornej nosnej steny 

Používaná v rozmeroch 100/120/150/200 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm. Statický návrh viď 
softvér pre dimenzovanie DIMStud, resp. tabuľky únosností. 

 

LPY – resp. L50/50/1, 5 - L profil uchytenie výmeny  dverí 

L profil je vyrábaný v dĺžkach zodpovedajúcich šírke profilov steny - 10 mm: 
   C 100 90 mm 
   C 120 110 mm 
   C 150 140 mm 
   C 200 190 mm 
 

C – profil výmeny / prievlaku nadpražia otvoru 

Používaný v rozmeroch 120/150/200/250 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm. Statický návrh 
viď softvér pre dimenzovanie DIMRoof, resp. tabuľky únosností. 

 

YVX – profil výmeny / prievlaku nadpražia otvoru 

Používaný v rozmeroch 215/1, 0, 235/1, 5, 240/1, 2, 285/1, 5, 290/1, 2 mm. Statický návrh viď 
tabuľka únosností. 

 

 

 

Vnútorné prie čky 

 

RdBX – stojka prie čky (CW profil) 

Akustický profil, "click" systém pre ľahšiu montáž. Dostupná v rozmeroch 50, 75, 100 mm, hrúbka 
0,6 mm. Použitím dvoch profilov danej dĺžky získate flexibilnú teleskopickú stojku (napr. 2x 1500 
mm - výška 1500 až 2700 mm). 

 

SK 55 – vodiaci profil prie čky (UW profil) 

Vodiaci "UW" profil priečky - rozmer podľa stojky 50, 75 a 100 mm. Hrúbka 0,6 mm. 

 



 

 

Stropy 
 

C – stropnice, prievlak 

Používaná v rozmeroch 100/120/150/200/250/300 mm (stropnice od 200 mm), hrúbka 1,0 / 1,2 / 
1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm. Statický návrh viď softvér pre dimenzovanie DIMStud, resp. tabuľky 
únosností. 

 

U4 – vodiaci profil stropu 

Používaný v rozmeroch zodpovedajúcej stropnice - 200/250/300 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 
2,0 mm. Statický návrh viď softvér pre dimenzovanie DIMStud, resp. tabuľky únosností. 

 

VBY – resp. L80/80/2,0 - L profil uchytenie stropní c 

L profil je vyrábaný v dĺžkach zodpovedajúcich výške profilov stropu - 20 mm 
   C 200 180 mm 
   C 250 230 mm 
   C 300 280 mm 
 

S 25 – lata podh ľadu stropu 

Výška laty 25 mm. Dĺžka štandardná 3800 mm. Hrúbka 0,6 mm. K dispozícii tiež s označením 
S7 25 s hrúbkou 0,7 mm. 

 

LTP20 – trapézový plech stropu 

Trapézový plech výšky vlny 20 mm, hrúbka 0,6 resp. 0,7 mm ako podkladová vrstva stropu na 
stropnice. Krycia šírka 1020 mm. 

 

 

 

Strecha 

 

C – väznice, krokva, prievlak, stojka uchytenie kro kvy (väznice) 

Používaná v rozmeroch 70/100/120/150/200/250/300 mm (stropnice a väznice od 150 mm), 
hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm. Statický návrh viď softvér pre dimenzovanie DIMStud, 
resp. tabuľky únosností. 

 

Z – väznice, krokva, prievlak, stojka uchytenie kro kvy (väznice) 

Používaná v rozmeroch 70/100/120/150/200/250/300 mm (stropnice a väznice od 150 mm), 
hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm. Statický návrh viď softvér pre dimenzovanie DIMStud, 
resp. tabuľky únosností. 

 

U4 – vodiaci profil uchytenie stojok, okrajový prof il krokiev, vodiaci profil väzníc apod 

Používaný v rozmeroch 70/100/120/150/200/250/300 mm, hrúbka 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm. 



 

 

VBY – resp. L80/80/2,0 – L profil uchycenia vaznic 

L profil je vyrábaný v dĺžkach zodpovedajúcich výške väzníc - 20 mm: 
   C 150 130 mm 
   C 200 180 mm 
   C 250 230 mm 
   C 300 280 mm 
 

S 25 – lata podh ľadu strechy (podkrovia) 

Výška laty 25 mm. Dĺžka štandardná 3800 mm. Hrúbka 0,6 mm. K dispozícii tiež s označením 
S7 25 s hrúbkou 0,7 mm. 
 
S7 45 – strešná lata / kontralata na väznice 

Výška laty 45 mm. Dĺžka štandardná 3800 mm. Hrúbka 0,7 mm. Statický návrh viď softvér pre 
dimenzovanie DIMRoof, resp. tabuľky únosností. 
 
 
Z50/45/35 – kontralata na krokvy, väzníky 

Výška kontralaty 45 mm. Dĺžka štandardné 2000, 3000 mm. Hrúbka 1,0 mm. 
 

 
SPOJOVACÍ MATERIÁL 
 
Samovrtná skrutka s nízkou hlavou 4,8 x16 mm - typ SL4-F (SFS), B-08 (U-nite)  
 
- Vrtná kapacita 2x 0,56 až 2x 1,5 mm 

- Spoje stojok a vodiacich profilov obvodových a vnútorných nosných stien 

 

Samovrtná skrutka sa šes ťhranou hlavou 6,3 x32 (25) mm - typ SD-6 (SFS), GT- 6 (Gunnebo), B42F (U-
nite) 

 

 

 

− Vrtná kapacita 1,5 až 2x 3,0 mm 
− Spoje medzi modulmi stien 
− Kotvenie stropníc do vodiacich profilov, L konzol, stien 
− Spoje krovov 

 

DOSKY OPLÁŠTENIA 
 
Vonkajšie i vnútorné opláštenie nosnej konštrukcie stien je tvorené doskami Fermacell  hrúbky 15 alebo 12,5 
mm, alebo ich kombináciou podľa požiadavky na požiarnu odolnosť. 
Dosky Fermacell sú sadrovláknité dosky, skladajú sa zo sadry a papierových vlákien, ktoré sa získavajú 
recykláciou. Na výrobných linkách sa po pridaní vody a bez ďalších spojív stláči homogénna zmes týchto dvoch 
prírodných surovín pod vysokým tlakom na pevné dosky, ktoré sa sušia a režú na príslušné formáty. Dosky sú 
nehorľavé a spĺňajú požiadavky na triedu rekcia na oheň A2 podľa STN EN 13501-1. 
 

 

 

 



 

 

 

Bližšie informácie o doskách a ich aplikáciu je možné získať od výrobcu spoločnosti Fermacell - viď 
www.fermacell.cz 
 

IZOLÁCIA 

Izolácia vnútorného priestoru konštrukcie je tvorená minerálnou vlnou Rockwool Airrock ND . 

Základné technické parametre: 

souč. tepelnej vodivosti λD 0,035 W/mK 

trieda reakcie na oheň A1 

bod topenia > 1000 °C 

objemová hmotnosť > 45 kg/m3 

 

Bližšie informácie o izoláciách a ich aplikáciu je možné získať od výrobcu spoločnosti Rockwool - viď 
www.rockwool.cz 
 

FÓLIE 
 
Parotesná fólia – DuPont Tyvek VCL-SD2  

Základne technické parametre: 

materiál polypropylén a zmesny polymer etylén-butylakrylát 

gramáž 108 g/m2 

priepustnosť vodnych pár 5 m 

odolnosť UV žiarenia 4 mesiace 

 
Difúzna fólia – DuPont Tyvek Solid  

Základne technické parametre: 

materiál Zmes polyetylénu s vysokou hustotou a polypropylénu 

gramáž 85 g/m2 

hrúbka funkčnej vrstvy 220 µm 

priepustnosť vodnej pary 0,03 m 

odolnosť UV žiarenia 4 měsíce 



 

 

Realizácie  
 
Priebeh realizácia nadstavby objektu systémom LindabConstruline bude demonštrovaná na nadstavbe 
bytového domu vykonanej v Starej Boleslavi spoločnosťou Rebac-Stav. 
0) 
Nultým krokom je stavebná príprava existujúcej strechy a objektu pre realizáciou nadstavby. 

                                                                                   

1) 

Prvým krokom je príprava jednotlivých modulov stien - obvodových i vnútorných nosných. Tieto moduly je 
možné zostaviť v dielni, alebo na rovnej ploche priamo na stavenisku. Je možné buď zostaviť iba oceľovú 
konštrukciu modulov, alebo priamo konštrukciu z jednej, zvyčajne vonkajšej strany, opláštiť sadrovláknitými 
doskami, vyplniť tepelnou izoláciou a potiahnuť parotesnou fóliou. Takto pripravené moduly možno pomocou 
žeriavu inštalovať už priamo na dom. 

                                                                                   

2) 

Druhým krokom je inštalácia spustenie inštalácie konštrukcie priamo na stavbe. Tu bolo nutné z dispozičných 
dôvodov inštalovať pomocné oceľové rámy. 

 

 



 

 

 

3) 

Ďalej nasleduje inštalácia modulov vnútorných nosných stien. Tieto moduly je potrebné provizórne zavetrovať, 
pretože konštrukcia zatiaľ netvoria samonosný stabilizovaný celok. 

 

4) 

Štvrtým krokom je pokračovanie inštalácie modulov obvodových stien pre dokončenie kompletnej nosnej 
schémi stien prvého podlažia. V prípade, že sa moduly ihneď opláštia z vonkajšej strany doskami, táto 
konštrukcia už tvorí samonosný stabilizovaný celok. 

 

5) 

Piatym krokom je montáž stropných C profilov do pripravených U profilov, nesených na obvodový stenách, 
vnútorných nosných stenách a prievlakoch. Na C profily sa prikotví z hornej strany trapézový plech, čím 
vznikne tuhá pochôdzna stropná doska. 

 



 

 

6) 

Šiestym krokom je inštalácia pripravených modulov nosných stien ďalšieho podlažia. Tieto steny je opäť nutné 
provizórne zavetrovať. 

 

7) 

Siedmym krokom je dokončenie inštalácie obvodových stien ďalšieho podlažia. 

 

8) 

V ôsmom kroku nasleduje uloženie prípadných prievlakov ak to dispozícia vyžaduje, čím dokončíme prípravu 
kompletnej nosnej konštrukcie pre uchytenie strešných krokiev. 

 



 

 

9) 

Deviaty krok spočíva v montáži podporných U a C profilov pre ukotvenie krokiev. 

                                                                                   

10) 

Desiaty krok je montáž úžľabnej krokvy. 

                                                                                   

11) 

Krokom jedenástym dokončíme montáž oceľovej konštrukcie nadstavby montážou krokiev. 

  



 

 

12) 

V dvanástom kroku nasleduje montáž oceľových lát na krokvy a položenie difúznej fólie so strešnou krytinou. 

                                                                                   

13) 

Už po štvrtom kroku môže prebiehať montáž inštalácií a postupne montáž vonkajších dosiek, uloženia 
tepelnej izolácie a parozábrany do stien a montáž vnútorného sadrokartónu a deliacich priečok, rovnako ako 
finálnu skladbu podláh. 

                                                                                   

14) 

Dokončená nadstavba potom spestri svoje okolie a poskytuje príjemné bývanie svojim novým obyvateľom. 

 

 

 


