
















































ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon ení

1 SO.01 - Objekt pro lehký pr mysl - realizace 261 dny? 1.5. 15 2.5. 16
2 P!edání a p!evzetí staveništ" 0 dny 1.5. 15 1.5. 15

3 Stavba a p!íprava za!ízení staveništ" 3 dny? 4.5. 15 6.5. 15

4 Zemní práce 10,5 dny 7.5. 15 21.5. 15
5 Sejmutí ornice 1,5 dny 7.5. 15 8.5. 15

6 Výkopy hlavní figury 6,5 dny 8.5. 15 18.5. 15

7 Výkopy vedlejších figur 2,5 dny 19.5. 15 21.5. 15

8 Základy 20,7 dny 25.5. 15 22.6. 15
9 Bedn"ní základových pás# 3,2 dny 25.5. 15 28.5. 15

10 Betonáž základ# 0,5 dny 28.5. 15 28.5. 15

11 Bedn"ní základové desky 1 den 18.6. 15 19.6. 15

12 Betonáž základové desky 1 den 19.6. 15 22.6. 15

13 Vodorovné konstrukce 99 dny 31.7. 15 16.12. 15
14 Izolace tepelné a izolace proti vod" 3 dny 31.7. 15 4.8. 15

15 Stropní kce 1.NP - montáž filigrán 4 dny 17.8. 15 20.8. 15

16 Stropní kce 1.NP - betonáž stropní desky 1 den 21.8. 15 21.8. 15

17 Schodišt" - bedn"ní - betonáž 5 dny 17.8. 15 21.8. 15

18 Stropní kce 2.NP - montáž filigrán 4 dny 23.9. 15 28.9. 15

19 Stropní kce 2.NP - betonáž stropní desky 1 den 29.9. 15 29.9. 15

20 Schodišt" - bedn"ní - betonáž 5 dny 23.9. 15 29.9. 15

21 Stropní kce 3.NP - montáž filigrán 4 dny 2.11. 15 5.11. 15

22 Stropní kce 3.NP - betonáž stropní desky 1 den 6.11. 15 6.11. 15

23 Schodišt" - bedn"ní - betonáž 5 dny 2.11. 15 6.11. 15

24 St!ešní konstrukce - montáž filigrán 4 dny 10.12. 15 15.12. 15

25 St!ešní konstrukce - betonáž st!ešní desky 1 den 16.12. 15 16.12. 15

26 Svislé a kompletní konstrukce 91 dny 5.8. 15 9.12. 15
27 Zd"ní 1.PP 8 dny 5.8. 15 14.8. 15

28 Zd"ní 1.NP 8 dny 11.9. 15 22.9. 15

29 Zd"ní 2.NP 8 dny 21.10. 15 30.10. 15

30 Zd"ní 3.NP 8 dny 30.11. 15 9.12. 15

31 Konstrukce zme!nické 5 dny 7.1. 16 13.1. 16
32 Osazení oken a venkovních dve!í a vrat 5 dny 7.1. 16 13.1. 16

33 Montáž zábradlí 3 dny 7.1. 16 11.1. 16

34 Podlahy a dlažby 47 dny 14.1. 16 18.3. 16
35 Anhydrit a st"rky 10 dny 14.1. 16 27.1. 16

36 Dlažby a obklady 6 dny 11.3. 16 18.3. 16

37 Konstrukce klempí"ské 10 dny 7.1. 16 20.1. 16
38 Parapety 3 dny 14.1. 16 18.1. 16

39 Oplechování atiky a st!echy 10 dny 7.1. 16 20.1. 16

40 Úpravy povrch  vn#jší a vnit"ní 61 dny 17.12. 15 10.3. 16
41 Vn"jší omítky 16 dny 17.12. 15 7.1. 16

42 Vnit!ní omítky 10 dny 26.2. 16 10.3. 16

43 Konstrukce truhlá"ské 2 dny 24.3. 16 25.3. 16
44 Osazení interiérových dve!í 2 dny 24.3. 16 25.3. 16

45 Dokon!ovací zemní práce 63,5 dny 8.1. 16 6.4. 16
46 Zásyp výkopu 1,5 dny 8.1. 16 11.1. 16

47 Rozprost!ení ornice a rekultivace p#dy 2 dny 4.4. 16 6.4. 16

48 P!edání a p!evzetí stavby 0 dny 2.5. 16 2.5. 16
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Svisle děrované cihly POROTHERM

30 AKU P+D jsou určené pro omítané
nosné zdivo tl. 300 mm. Cihly mají díky
své vyšší objemové hmotnosti a systé-
mu děrování výborné akustické a tepel-
ně akumulační vlastnosti. Tyto cihly jsou
velmi vhodné pro mezibytové příčky
tloušťky 300 mm, neboť splňují poža-
davky ČSN na zvukovou izolaci a te-
pelné vlastnosti zdiva.

Výhody
– velký formát cihel
– velmi vysoká pevnost
– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– výborná akumulace tepla
– výborná ochrana proti hluku
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 247x300x238 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 980 kg/m3

– hmotnost cca 17,1 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I)

20/15/10 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,15 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 300 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

53,3 ks/m3

– spotřeba malty 22 l/m2

72 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

fk (MPa) M10 M5 M2,5
cihly P20 8,03 6,52 5,30

P15 6,56 5,33 4,33
P10 4,94 4,01 3,26

KE 1000 1000 1000

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost
Rw = 56 (-2; -6) dB při plošné hmotnosti
zdiva včetně omítek tl. 15 mm 362 kg/m2

* hodnota stanovena měřením

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU U int
na maltu % W/mK m2K/WW/m2K

obyčejnou (λU=0,83 W/m.K)
bez omítek 0 0,35 0,87 0,90
bez omítek 0,5 0,36 0,84 0,90
s omítkami* 0,5 0,37 0,89 0,85
* oboustranná vápenocementová omítka tl. 15 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,91 hod/m2

3,05 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 30 AKU P+D jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.
– počet cihel 80 ks/pal
– hmotnost palety cca 1400 kg

POROTHERM 30 AKU P+D

Akusticky dělicí nosná stěna

CIHLA NA KLASICKOU MALTU

POROTHERM 30 AKU P+D
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VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

ČSN EN 771-1



KATALOG POZEMNÍ STAVBY

STROPNÍ KONSTRUKCE

 POUŽITÍ

Velkoplošné prefabrikované panely Filigran 
představují progresivní technologii monoli-
tických železobetonových konstrukcí. Slučují 
v sobě jak nosnou funkci (spodní výztuž), 
tak i funkci ztraceného bednění. Filigránové 
stropní panely (známé také pod názvem 
Predal) vyráběné dle dodané dokumentace 
jsou vhodné pro veškeré objekty bytové, prů-
myslové a občanské výstavby. Na vyžádání 
dokumentaci zabezpečí dodavatel. 

 KONSTRUKCE, VARIANTY

Technologie výroby na dlouhých drahách 
umožňuje dodávat prvky v požadované délce, 
max. šířky 2 400 mm a při výšce desky 50–80 mm. 
Desky s vyčnívající žebříčkovou výztuží ve směru 
rozponu stropní konstrukce obsahují spodní 
statickou výztuž. Dle individuálních požadavků 
mohou být jednosměrně, výjimečně obousměrně 
vyztužené, obdélníkového nebo jiných tvarů, 
opatřené prostupy a instalačními otvory. 
Manipulace se provádí jeřábem, a to uchycením 
závěsných háků ve 4 bodech za styčníky při horní 
pásnici příhradoviny. Doporučuje se použití 
vahadla.

 MATERIÁL

beton pevnostní třídy C 20/25 – C 30/37, 
vyztužený prostorovou výztuží, 
svařovanou sítí

 ÚNOSNOST, PROSTUPY, 
 KONZOLY A ŘÍMSY

pro výrobu je nutné dodat výrobní doku-
mentaci včetně statického návrhu (možnost 
zajištění dodavatelem)

 ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU

panely SPF se na stavbě podepírají ližinami 
a stojkami dle projektu po 1,5–1,8 m
po osazení panelů SPF a dodání stanovené 
výztuže se dobetonuje horní vrstva
dle projektové dokumentace

 ÚPRAVY POVRCHŮ

podhled panelů SPF  je hladký, po začištění 
spár vyhovuje pro aplikaci tenkovrstvé 
omítky, po zatmelení nátěru či nástřiku 
interiérovou barvou
horní plocha desky s vyčnívající výztuží 
je zdrsněná pro zajištění lepší 
soudržnosti s monolitickou 
stropní deskou 
 

Osvědčení, předpisy

ES Prohlášení o shodě Prefa Brno a.s.
Certifikát systému jakosti dle 
ČSN EN ISO 9001 

Balení

volně, jednotlivé vrstvy nad sebou 
proloženy
skladování do výšky 1,5 m bez omezení

 

Manipulace a doprava

výrobce zajišťuje na požádání 

4.0.2 STROPNÍ PANELY FILIGRAN 
 

Označení panelu Filigran:

značka/délka/šířka/tloušťka

SPF L/B/5

SPF L/B/6

SPF L/B/7

SPF L/B/8

DESKA FILIGRAN – ZÁVOD KUŘIM A ZÁVOD HODONÍN

značka
rozměry (mm) hmotnost

(kg/m2)Lmax Bmax H

SPF L/B/5 7 500 2 400 50 125

SPF L/B/6 7 500 2 400 60 150

SPF L/B/7 7 500 2 400 70 175

SPF L/B/8 7 500 2 400 80 200

Pozn.:  V místě L a B je nutné doplnit délku a šířku v cm.

L
max

  je doporučená maximální délka (hledisko přepravy, zastojkování).

Výrobce doporučuje výšku prvku 60 mm.

Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ DOPORUČUJEME PŘEDEM PROJEDNAT VHODNÉ TYPY 
PROSTOROVÝCH NOSNÍKŮ A SVAŘOVANÝCH SÍTÍ

STROPNÍ KONSTRUKCE

4.0.2 STROPNÍ PANELY FILIGRAN 
 

Otvory pro schodiště

Lze vyrobit oblouky Lze vyrobit šikmé řezy Panel FILLIGRAN s výstuží

Hotový panel FILLIGRAN na skládce výrobků

36 37Prefa Brno a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno, tel.: 541 583 111, fax: 541 583 833, e-mail: prefa@prefa.cz



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Minerální tepelněizolační perlitová
omítka s nízkým součinitelem tepelné
vodivosti a vysokou paropropustností
pro omítání zdiva z cihelných bloků
POROTHERM. Pro ruční zpracování
v interiéru i exteriéru (ne pro oblast
soklu).

Výhody
– vyšší tepelný odpor konstrukce
– snadné a rychlé omítání
– omítky bez trhlin
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné

Složení
hydraulické pojivo, perlit, přísady

Technické údaje:
– třída dle ČSN EN 998-1 LW
– maximální zrnitost 2 mm
– třída objemové hmotnosti:

suché směsi 370 kg/m3

hot. směsi po zatvrdnutí 400 kg/m3

– pevnost v tlaku ≥ 1,5 N/mm2

– pevnost v tahu za ohybu (28 dní)
≥ 0,6 N/mm2

– potřeba vody max. 16-19 l 
vody/40 l suché směsi

– doba zpracovatelnosti cca 2 hod.
– spotřeba cca 12,5 l suché  

směsi/m2/cm tloušťky
– minimální tloušťka omítky:

interiér - 10 mm, exteriér - 15 mm

Tepelně-technické

údaje
Návrhová hodnota součinitele
tepelné vodivosti λU = 0,10 W/(m.K)
Faktor difuzního odporu µ = 5/20
(tabulkové hodnoty dle ČSN EN 1745)

Dodávka
Tepelněizolační omítka POROTHERM

TO je dodávána v pytlích o objemu 40 l
a hmotnosti 18,5 kg, zafóliovaná na vrat-
ných paletách rozměrů 1200 x 800 mm.
– počet pytlů 55 ks/pal
– hmotnost palety cca 920 kg

Skladování pytlů
V suchu na dřevěném roštu, v uzavře-
ném obalu skladovatelnost nejméně
9 měsíců od data výroby uvedeného na
obalu.

Bezpečnost práce
V čerstvém stavu reaguje alkalicky.
Chraňte oči, při zasažení vypláchněte
proudem vody. V případě potřeby
vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém (vyrea-
govaném) stavu je výrobek neškodný.
Bezpečnostní list je umístěn na
www.wienerberger.cz. 

Zpracování
1. Podklad

Podklad musí vyhovovat platným nor-
mám, musí být pevný, bez uvolňujících
se částic, zbavený prachu, nátěru a sol-
ných výkvětů. Musí být dostatečně
drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý.
Povrch nesmí být vodoodpudivý. Uve-
dené doporučení platí pro podklady
odpovídající normě a předpokládá pře-
devším vyplněné spáry do líce zdiva.
2. Příprava podkladu

Na suché zdivo nejméně 3 dny před
omítáním plnoplošně nanést cemen-
tový postřik zrnitostI do 4 mm (např.
Baumit Vorspritzer).
3. Příprava omítky

Do samospádové míchačky nalijte nej-
prve cca 16 litrů vody, potom nasypte
celý obsah pytle a míchačku uveďte do
chodu. Asi po třech minutách míchání
ještě přidejte potřebné množství vody
pro optimální konzistenci omítky (do-
hromady však max. 19 l vody na pytel).
Doba míchání min. 3, max. 5 minut, lze
též použít kontinuální míchačku; nepři-
dávejte žádné jiné materiály (např. pro-
středek na ochranu proti mrazu)!
4. Nanášení:

Zdivo před nanesením omítky navlhče-
te, omítněte zednickou lžící a stáhněte
navlhčenou dřevěnou hoblovanou latí.
Pracnější, ale pro funkčnost omítky
výhodnější, je nejprve natáhnout omít-
ku nerezovým hladítkem v tl. cca 3 mm,
hned potom zednickou lžící dohodit na
požadovanou tloušťku. Nejmenší
tloušťka omítky uvnitř - 10 mm, venku -
15 mm. Při tloušťce větší než 30 mm se
musí omítka nanášet ve dvou vrstvách
- „čerstvé do čerstvého“ (první vrstvu
horizontálně zdrsnit). Čerstvou omítku
udržujte nejméně 2 dny vlhkou (zvláště
při vyšších teplotách). Před nanášením
uzavírací omítky dodržujte technolo-
gickou přestávku nejméně 5 dnů na
každých 10 mm tloušťky omítky.

5. Skladba vrstev fasády
- cementový postřik;
- omítka POROTHERM TO;
- omítková stěrka (µ ≤ 25) s místním

vyztužením problematických detailů

(např. v rozích oken) sklotextilní síťo-
vinou s oky 4×4 mm, nebo paropro-
pustná stěrková hmota (µ ≤ 18) min.
tloušťky 3 mm, s celoplošným vyztuže-
ním sklotextilní síťovinou s oky 4×4 mm;

- povrchová úprava prodyšnou fasádní
barvou nebo probarvenou tenkovrst-
vou omítkou včetně základního nátěru.

Pro povrchové úpravy omítky PORO-

THERM TO v exteriéru se doporučuje
používat přednostně omítky a barvy
s hodnotou světelného odrazu (HBW)
vyšší než 30. Povrchové úpravy s hod-
notou světelného odrazu nižší než 20
se na omítku POROTHERM TO nesmí
používat. Užití tenkovrstvých omítek
a barev s hodnotou světelného odrazu
20 až 25 se doporučuje předem kon-
zultovat u výrobce omítky PORO-

THERM TO fy Baumit.
6. Upozornění a všeobecné pokyny

Elektrické a instalační drážky, spáry ve
zdivu apod. je potřebné před omí-
táním zaplnit vhodným materiálem
(vápenocementovou maltou). Při zdění
z různých materiálů, při dozdívkách
z jiných zdicích materiálů nebo u vel-
koplošných stropních konstrukcí je tře-
ba v omítce zhotovit proříznutím pra-
covní spáru až na podklad. Překlad ne-
bo přechod různých materiálů vyztužit
armovací sítí pro omítky. Teplota vzdu-
chu a podkladu nesmí během zpraco-
vání a tuhnutí klesnout pod +5 °C, při
teplotě nad 30 °C či velkém proudění
vzduchu je nutné přijmout opatření
proti rychlému vysychání čerstvě pro-
vedené omítky (ochrana proti přímé-
mu oslunění, pravidelné vlhčení omít-
ky apod.). Čerstvě omítnuté plochy
udržovat po 2 dny  ve vlhkém stavu. Při
použití vyhřívacího zařízení, přede-
vším plynových ohřívačů, je třeba dbát
na dostatečné příčné větrání.

ČSN EN 998-1

POROTHERM TO

Tepelněizolační omítka pro vnější stěny



Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Použití
Cihly broušené POROTHERM 44 EKO+

Profi jsou určené pro omítané jedno-
vrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo
tloušťky 440 mm s velmi vysokými
nároky na tepelný odpor a tepelnou
akumulaci stěny.

Výhody
– EKOnomické - tepelný odpor zdiva

lepší až o 40 % přináší úspory v ná-
kladech na vytápění

– EKOlogické - snížení ekologického
zatížení životního prostředí výrobou
změnou výrobní receptury, zlepšení
podmínek pro zdravé bydlení

– dokonalé řešení lineárních tepelných
mostů na styku s výplněmi otvorů

– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– ložná spára tloušťky 1 mm - minimál-

ní spotřeba malta pro zdění, minimál-
ní množství vody vnesené do zdiva

– ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému POROTHERM

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 248x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 640 kg/m3

– hmotnost cca 17,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost 0,30 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba malty 3,1 l/m2

pro tenké spáry 7 l/m3

– charakteristická pevnost v tlaku fk

a součinitel přetvárnosti KE zdiva
podle ČSN EN 1996-1-1

Cihly na Zdivo
M10 (T) fk [MPa] KE

P8 2,37 1000
P6 1,94

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw =
48 dB při plošné hmotnosti zdiva včetně
omítek POROTHERM 318 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

zdivo u λU RU Uext

na % W/mK m2K/W W/m2K

maltu POROTHERM Profi

bez omítek 0 0,096 4,57 0,21
s om. PTH* 0 0,099 4,89 0,20
bez omítek 1,0 0,104 4,24 0,23
s om. PTH* 1,0 0,106 4,56 0,21
* omítky POROTHERM:
vnější strana - POROTHERM TO tl. 30 mm +

POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
vnitřní strana - POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna s oboustrannou
omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 180 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K

Faktor difuzního odporu µ = 5/10
(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,98 hod/m2

2,23 hod/m3

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 EKO+ Profi

jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1075 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství malty pro tenké spáry PORO-

THERM Profi.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty PORO-

THERM Profi AM (Anlegemörtel).

POROTHERM 44 EKO+ Profi
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Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako

doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Doplňkové cihly

POROTHERM 44 1/2 K EKO+ Profi

(poloviční koncová)

– rozměry d/š/v 125x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 720 kg/m3

– hmotnost cca 8,3 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Dodávka
Cihly POROTHERM 44 1/2 K EKO+

Profi jsou dodávány zafóliované na vrat-
ných paletách rozměrů 1340x1000 mm.

– počet cihel 120 ks/pal
– hmotnost palety cca 1030 kg

POROTHERM 44 K EKO+ Profi

(koncová)

– rozměry d/š/v 250x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 3
– objem. hmot. prvku 650 kg/m3

– hmotnost cca 16,4 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 K EKO+ Profi

jsou dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340x1000 mm.

– počet cihel 60 ks/pal
– hmotnost palety cca 1015 kg

POROTHERM 44 R Profi (rohová)

– rozměry d/š/v 187x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– skupina zdicích prvků 2
– objem. hmot. prvku 700 kg/m3

– hmotnost cca 14,3 kg/ks
– pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– reakce na oheň třída A1
– přídržnost 0,30 N/mm2

Cihly POROTHERM 44 R Profi jsou
dodávány zafóliované na vratných
paletách rozměrů 1340x1000 mm.

– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1060 kg

187
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ČSN EN 771-1 ČSN EN 771-1 ČSN EN 771-1

velikost drážky v koncových
cihlách je 200 x 45 mm

POROTHERM 44 EKO+ Profi
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MAXIM 320 2xPLUS TOV 320/0,63-1,0

pro výtahy TOV 250/0,7 ve zd né šacht  –
rozm r š x hl = 1200 x 1500 mm 

Výtah MAXIM 320 2xPLUS je trak!ní osobní výtah o nosnosti 320 kg se sv. rozm ry
klece š x  hl  x  v  =  810 x  1250 x  2000 mm,  který je  osazen tenkou ocelovou
protiváhou pohybující se vedle klece výtahu za hlavními vodítky.

Vybavení výtahu 

 !"# 
Klec výtahu MAXIM 320 2xPLUS je celokovová, osazena automatickými dve mi typu BUS.
Výpl! – st"ny klece v#etn" stropu jsou provedeny z pozinkovaného plechu. St"ny jsou
polepeny  fólií  polyrey,  strop  klece  je  lakován  práškovou  barvou.  Osv"tlení  klece  je
provedeno LED diodami ve stropu. Podlaha je polepena protiskluzovým ALTREM. Nosná
konstrukce – rám klece je dodán v pozinkovaném provedení a je opat en vodícími #elistmi
se  samomazy,  zábradlím  a  revizní  jízdou  na  stropu.  Hlava  klece  je  vybavena
obousm"rnými zachycova#i typu PR 2000 UD a tenzometrickým vážením. 

$%&%'(
Výtahový  stroj S3 TOV 320,  elektromotor  3 kW,  dvou#inná brzda 48 V,  ru#ní  kolo s
elektrickým blokováním p i nasazení na h ídel elektromotoru, kryt trak#ního kotou#e, rošt
stroje s tlumením nebo výtahový stroj ALBERTO SASSI, elektromotor typ VVVF 3,3 – 3,7
kW  (dle jmenovité rychlosti),  dvou#inná brzda 48 V.  Šachetní  uzáv"ry  Jednok ídlové
šachetní dve e ru#ní roz. š x v = 800 (700) x 2 000 mm v lakovaném provedení. 

)%*+,-./ 
4 VDN ... F s jednosm"rným sb"rem a s frekven#ním m"ni#em. 

01*"'1(+23,&4 – mikroprocesorové. 
Ovládací  kombinace v kleci  je v provedení antivandal,  kdy  v nerez štítu jsou umíst"ny
tla#ítka pro jednotlivé stanice, digitální ukazatel polohy stanice, nouzové osv"tlení klece a
za ízení  pro oboustrannou komunikaci  pro p ípad poruchy.  Tla#ítka ve stanicích jsou
umíst"na v zárubni šachetních dve í a jsou vybavena digitálním ukazatelem sm"ru jízdy
výtahu, v p ízemí pak je toto tla#ítko dopln"no o ukazatel polohy klece.  Tla#ítka jsou v
provedení antivandal v nerez štítech. 

Technická data výtahu:

t"ída - I. výtah ur#ený pro dopravu osob typ - TOV 320 
nosnost - 320 kg – 4 osoby 
rychlost - 0,63 až 1,0 m.s-1 
dopravní zdvih - do 33,6 m 
stanice/nástupišt  - do 13/13 
pohon  -  výtahový  stroj S  3,  TOV 320,  TK  660 mm,  elektromotor  3 kW  nebo výtahový  stroj ALBERTO SASSI,
elektromotor typ VVVF 3,3 – 3,7 kW (dle jmenovité rychlosti), TK  700 mm,  ízený frekven#n" s plynulým rozjezdem a
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dojezdem výtahu do stanice nosné prost edky - 2 x lano ø11 mm 
klec výtahu -  konstruk#ní roz.  š = 850 mm, hl = 1270 mm, sv"tlý  roz.  š = 810 mm, hl = 1250 mm, v = 2 000 mm,
nepr$chozí, automatické klecové dve e typu BUS sv. rozm"r š x v = 800 (700) x 2000 mm 
šachetní dve"e - jednok ídlové ru#ní roz. š x v = 800 (700) x 2000 mm 
konzoly a vodítka - vodítka klece profil T 70/60/12 zav"šená stávající 
"ízení výtahu - tla#ítkové jednoduché se sb"rem sm"rem dol$ 
el. instalace výtahu - vodi#i Cu s instalací odpovídající požadavk$m PO 

Stávající z#stane

- zav"šená vodítka kabiny T 70/60/12
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