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Zoznam ÚVOD

Firma EuroPanels Sp. z o.o. je členom skupiny WŁOZAMOT Panel, je dynamickou a modernou firmou ponúkajúcou svojim klientom systém 
ľahkého opláštenia stien a striech, ako aj celú škálu ukončovacích a montážnych doplnkov. 

V našej ponuke sa nachádzajú sendvičové panely s polyuretánovým jadrom (PUR) a polystyrénovým (EPS). V tejto produktovej škále sme 
špecialistami už mnoho rokov a naše produkty získali uznanie od zákazníkov na mnohých trhoch západnej Európy. Boli ocenené aj profesionálmi z 
branže.

Unikátny, kompozitný izolačný produkt na európskom trhu ThermaBitum FR bol ocenený Zlatou medailou XXIII 
Medzinárodnej stavebnej výstavy BUDMA 2014 za inováciu produktov na stavebnom trhu.

Skupina strešných aj stenových sendvičových panelov s izolačným jadrom PUR získala Zlatú medailu na 
XVII Medzinárodnej výstave poľnohospodárskej techniky AGROTECH v Kielcach za najlepší produkt v 
agrostavebníctve.

Výnimočný na európskom trhu systém stenových sendvičových panelov s jadrom PUR, PolTherma DS 
bol ocenený prestížnou Zlatou Medailou na XX Medzinárodnej výstave stavebníctva BUDMA v 
Poznaniu za najlepší produkt priemyselného stavebníctva.

Sendvičové panely EuroPanels sú novodobým stavebným materiálom, určeným na použitie ako vnútorné a vonkajšie steny, strešné krytiny alebo 
zavesené stropy. Sú to výrobky modernej technológie, ktorých použitie dáva veľa výhod : od rýchlej a jednoduchej montáže (skrátenie času 
realizácie ako aj celkových investičných nákladov) až po úspory počas doby používania budovy (veľmi dobré tepelnoizolačné parametre).

Nižšie uvedené nákresy zobrazujú rozdiel jednotlivých jadier sendvičových panelov v oblasti tepelnej izolácie. Panely s minerálnou vlnou sa 
využívajú, ak je požiadavka, na požiarnu odolnosť. Polystyrénové jadro je charakterizované najvýhodnejšou cenou. Polyuretánové jadro má 
najlepšie vlastnosti tepelnej izolácie.

Tento katalóg prezentuje prierez produktami EuroPanels v sortimente sendvičových panelov a montážnych doplnkov. Veľmi dôležité je využívanie 
systémových riešení, t.j. používanie doplnkov, ktoré garantuje dopasovanie doplnkov ako aj zachovanie technologických štandardov. Pre uľahčenie 
katalóg obsahuje odkazy spojené s montážou, a tým sa stáva praktickým sprievodcom pre montážnikov. Touto formou by sme chceli predstaviť 
ako ľahko, rýchlo, lacno a bezpečne je možné stavať efektívne objekty z našich panelov.

SENDVIČOVÉ PANELY - ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA

Sendvičové panely s oceľovou povrchovou úpravou sú trvácnym materiálom, ale i tam je možné mechanické poškodenie. Prosím, aby ste zvlášť 
venovali pozornosť, aby počas vykládky alebo montáže nedošlo k ich prelomeniu alebo poškriabaniu. Odporúčame používať profesionálne 
náradie na prepravu ako aj na montáž.
Rezanie panelov je nutné vykonávať len vhodným náradím, ako cirkulárka (nie brúska), tak aby iskry vypadávali mimo povrchu panelu či už toho 
rezaného alebo ostatných už namontovaných. To umožňuje, aby ste sa vyhli kovovým pilinám, ktoré môžu koródovať na povrchu panela. 
Skladovanie panelov má byť na rovnom a stabilnom podklade, nie vlhkom. Panely by mali byť položené na podkladkách z polystyrénu, a v prípade 
dlhšieho skladovacieho času ako aj vždy v letnom období, je nutné zabezpečiť balíky pred pôsobením slnečného žiarenia tak, že prikryjeme balík 
plachtou odolnou voči UV žiareniu.
V súvislosti so silným nahrievaním sa fasádnych panelov, spôsobeným odrážaním sa slnečných lúčov, odporúčame použitie farebnosti z I. skupiny 
farieb (veľmi svetlé farby) alebo použitie maximálnej dĺžky jednotlivých panelov (optimálne do 7m). V prípade stenových panelov odporúčame 
horizontálne uloženie, montovanie na stĺpoch v rade napr. každých 6m.
Výber doplnkov k panelom a spôsob montáže musí byť zhodný so stavebným projektom ako aj technickými parametrami panelov. O rozostavení 
podpier, charaktere nosných profilov, zaťaženiach, množstve spojok a konečnom výbere materiálov rozhoduje projektant.

Európske sendvičové panely sú dostupné pre každého. Pozývame na spoločnú výstavbu. Spoločnosť EuroPanels Sp. z o.o.

NOVINKY

PolDeck BD ThermaMembrane FR

    str. 34-35   str. 32-33
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Koeficient prestupu tepla U pre 10 cm
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Súčiniteľ tepelnej vodivosti λd pri teplote  +10° C je 0,021 [ W/m*K ] 
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PolTherma DS

PolTherma DS  je stenový sendvičový panel s jadrom z pružnej 
polyuretánovej peny (PUR) ukotvenej do podpornej konštrukcie tzv. 
ukrytým spojom. Na jej ukotvenie sú dôležité špeciálne podložky, skrutky, 
ktoré pri uchytení zakrýva nasledujúci panel. Týmto spôsobom je obloženie 
povrchu objektu zbavené viditeľných spojov a vytvára tak jednoliatý celok.

Panel PolTherma DS získala dve madaily na: 
• XX Medzinárodnej stavebnej výstave BUDMA v Poznani (za 
najlepší produkt priemyselného stavebníctva)
• XVII Medzinárodnej výstave Poľnohospodárskej techniky 
AGROTECH v Kielcach ( za najlepší stavebný produkt určený pre 
poľnohospodárstvo)

MODERNÉ PROFILOVANIESTENOVÝ PANEL PUR
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NOVINKA!

PolTherma DS LAMINÁT
Sendvičový panel s obložením z laminátu

odolný voči chemikáliám a biologickým vplyvom

PolTherma DS S
Šikmé profilovanie PolTherma DS MK500

MikroKazetové 500 profilovanie

PolTherma DS FLEXI
Panel jednostranný na zateplenie stien

Samsung Gear VR

Dostupné možnosti:

• FLEXI - panel s vnútorným obložením z  pozinkovaného plechu
• LAMINÁT - panel s vnútorným obložením z laminátu
Ponúkané hrúbky 60, 80, 100 a 120 ako aj vonkajšie profilovanie MK 500

* Súčiniteľ tepelnej vodivosti, deklarovaný v teplote +10°C, je 0,021 (W/m*K) Ponuka montáže stenového panelu PolTherma DS na železobetónovej doske.

Tradičný spôsob montáže stenového panelu PolTherma DS 
opísaný na nasledujúcej strane predpokladá použitie 
z-profilov primontovaných do stĺpov, ako prvok 
pridržiavajúci panely. 
Ako alternatívny spôsob montáže odporúčame osadenie 
panelov priamo na železobetónovej doske s použitím 
podporných L profilov na železobetón, ktoré sú použité 
ako podporná konštrukcia pre panely. Dôležitou časťou 
montáže je zistenie, či železobetónová doska je na celom 
povrchu rovná a je v rovine.
Počas montáže je dôležité nezabudnúť na použitie 
vodorovnej izolácie ako aj impregnovaného tesnenia PU 
alebo montážnej peny, ktorá vypĺňa medzeru medzi 
tepelnou izoláciou železobetónovej dosky a povrchom 
spoja /zámku/ panela a podpornou konštrukciou.
Dôležité je zachovať minimálne 20 mm vzdialenosť medzi 
nosom zámku panela a tepelnou izoláciu železobetónovej 
dosky.

vodorovná izolácia

impregnované tesnenie PU alebo montážna pena

tepelná izolácia železobetónovej dosky

podporné profily

min. 2
0 m

m

Dostupná hrúbka panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení 
[ ks ]

1025 mm
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SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKYPolTherma DS

     Pokiaľ objednáš stenové panely:
Stenové sendvičové panely z ponuky EuroPanels sú ideálnym materiálom určeným na rýchlu, lacnú a ľahkú stavbu hál. Tvoria architektonicky aj 
funkčne zaujímavé fasádne plochy. Aby ste si vybrali správne panely pre konkrétne použitie, je nutné si zodpovedať nasledovné otázky :

• požiadavky na tepelnú izoláciu (koeficient prestupu tepla)

• rozhodnutie o uložení panelov na budove (horizontálne alebo vertikálne) ako aj rozpätie podpier.

• presné zadefinovanie jednotlivých dĺžok panelov (povinnosť zákazníka)

• výber spôsobu montáže (svojpomocne alebo s montážnou firmou)

• estetika - architektonická koncepcia (výber profilovania, farba, výber doplnkov)

Vzhľadom na konštrukciu sendvičových panelov, ako aj ich rôznorodosť v podmienkach používania, odporúča sa použitie čo najkratších 
jednotlivých dielov panelov (optimálne do 7m), ako aj montovanie panelov do konštrukcie v horionálnom jednopodpernom uložení.

    Výhody horizontálneho, jednopodperného uloženia panelov: 
•  optimalizácia technických parametrov - vzhľadom na konštrukciu panelov v kratších častiach pracujúce jednotlivo, veľmi dobre kompenzujú 

tepelnú rozťažnosť

•  lacnejšie nosné konštrukcie - stĺpy vyrobené z ocele, dreva alebo železobetónu

• možnosť použitia ľahkých konštrukcií - stĺpy osadené na pätkách 

• žiadne pridané dodatočné náklady

• jednoduchá montáž panelov - len do nosných stĺpov

• jednoduchšia vykládka a doprava panelov na konštrukciu

• lepšie využitie materiálu - možnosť využitia okenných pásov bez nutnosti rezania panelov

1.2 - Montáž Z-profilu na stĺpy

1.0 - PRÍPRAVA NA MONTÁŽ PANELOV

Montáž panelov do konštrukcie

Spojenie panelov po dĺžke

pomocné držiaky 045
ukončovacia lišta 044
profilované tesnenie

distribútor zaťaženia W03
montážne skrutky

Ukončenie rohu

rohové oplechovanie 020
profilované tesnenie

montážne skrutky

Podperné Z-profily sú vyrobené vždy z pásoviny o hrúbke 2 
mm. Z-profil je montovaný v osi stĺpov tak, aby panel, ktorý 
na nich leží tvoril rovnú počiatočnú líniu pre montáž ostatných 
panelov. Preto najdôležitejšie je vyrovnanie Z-profilov na celej 
podpornej konštrukcii.

Z-profil sa montuje na stĺpy skrutkami alebo sa zvára.

Po zamontovaní vyvážených podporných Z-profilov na stĺpy 
je možné pristúpiť k montáži panelov. Vnútorná drážka 
Z-profilu by mala vojsť do vonkajšej drážky  (skrytý spoj) 
panelu. Ak panel dosadne celou svojou váhou na Z-profil, 
začína sa montovať od vrchu ku stĺpu s použitím súpravy 
distribútora zaťaženia a 2 spojok na jeden montážny bod. (viď 
opis na nasledujúcej strane).

DS

1.1 - Príprava montážnych prvkov
V niektorých prípadoch je možná horizontálna, 
jednopodperná dispozícia  sendvičových panelov PolTherma 
DS. Montovanie je možné len do nosných stĺpov. To 
umožňuje využitie ľahkej podpornej konštrukcie - stĺpy sú 
osadené na pätkách, a panely sú montované do stĺpov, bez 
podpier. Pre objekty, ktoré nevyžadujú základné lávky, takého 
riešenie je vhodné vzhľadom na redukciu materiálových 
nákladov a nákladov na pracovnú silu už v období konštrukcie 
a realizácie.

Montáži panelov predchádza príprava a montáž podporných 
Z-profilov na stĺpy. Podporné Z-profily by mali mať dĺžku 
rovnú šírke stĺpa. Tvar a rozmer Z-profilu je na obrázku 1.1. 
Keďže podporný Z-profil je konštrukčným prvkom, jeho 
použitie by malo byť označené v konštrukčnom projekte. 
Z-profil je realizovaný priamo na stavenisku alebo v 
predpríprave.

Podporný profil

1.3 - Monta¿ kolejnej p³yty
1.3 - Osadenie stenových panelov
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Vodováha

A
[ mm ]

Hrúbka panelov D
[ mm ]

32

42

62

82

102

142

50

60

80

100

120

160

Hrúbka plechu
[ mm ]

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Rozvinutá šírka
[ mm ]

102

112

132

152

172

212

Dĺžky
[ mm ]

300

300

300

300

300

300

Váha oplechovania
[ kg ]

0.48

0.53

0.62

0.72

0.81

1.00

Štartovacia lišta pre panely DS

EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY
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     Pokiaľ objednáš stenové panely:
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Keďže podporný Z-profil je konštrukčným prvkom, jeho 
použitie by malo byť označené v konštrukčnom projekte. 
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PolTherma DS

3.0 - MONTÁŽ ROHOVÉHO OPLECHOVANIA 046 NOVEJ GENERÁCIE

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

3.1 - Pomocné držiaky (základ) 047

3.2 - Inštalácia rohového uholníka

3.3 - Konečná montáž

Po namontovaní sendvičových panelov do konštrukcie, 
montáž rohového oplechovania sa začína od rozmiestnenia, 
uloženia do vodováhy a namontovania pomocných držiakov 
047 do panelu.
Oni majú jeden stály rozmer (135 mm) a druhý premenný, v 
závislosti od hrúbky stenových panelov použitých na objekte. 
Ak sa panely stretávajú v rohu do čela (nie sú rezané pod 
uhlom 45), bok uholníka so stálym rozmerom by mal byť na 
panely bez spojenia a druhý (premenný) by mal zachádzať 
poza spoj panelov.
Na jeden kus vnútorného oplechovania 046 s dĺžkou 2,5m 
pripadajú 4 kusy držiakov 047. Rozostavenie držiakov: po 
jednom na každom kraji oplechovania a ostatné 2 vo 
vzdialenosti okolo 1 m od seba. V prípade krajných držiakov, 
majú byť viditeľné po osadení oplechovania. Jedine 
štartovacie oplechovanie by malo od spodu lícovať s 
úchytom (podobne ako koncové z hora).
Pomocné držiaky sa montujú do panelu plechovými alebo 
farmárskymi skrutkami. Na jeden kus držiaka pripadajú štyri 
skrutky umiestnené v rohoch, vo vzdialenosti okolo 25mm 
od hrany držiaka.

Po takejto príprave montážnych držiakov je možné pristúpiť k 
inštalácii vonkajšieho uholníka 046. Jedna hrana oplechovania 
(s profilovaním) je zahnutá do tvaru písmena "C", druhá 
(premenná, neprofilovaná) v tvare písmena "L". Najprv 
zasuňte hranu "C" do medzery medzi povrchom 
sendvičového panelu a pomocného držiaka (krok 1) a 
následne umiestnite oplechovanie tak, aby na druhej stane 
ostala okolo 1 mm medzera medzi hranou oplechovania a 
povrchom panelu (krok 2).

Počas montáže oplechovania je nutné byť opatrný pri 
manipulácii s ostrou hranou "L". Zvýšenou opatrnosťou 
predídete úrazu alebo poškriabaniu sendvičového panela.

Oplechovanie tohoto typu nie je určené na spájanie po dĺžke 
so základom (t.j. nezachádza na seba). Z toho istého dôvodu 
sú symetrické a v mieste ich spojenia po dĺžke by mala byť 
použitá medzera so šírkou okolo 2 mm.

Oplechovanie 046 sa upevňuje na strane "L" miniskrutkami 
alebo tesnými oceľovými nitmi do profilovaného prvku 
držiakov 047 v štyroch miestach, t.j. po jednej skrutke na 
každom pomocnom úchyte pripadajúcom na daný typ 
oplechovania. Počas montáže je dôležité, aby počas vŕtania / 
skrutkovania nedošlo ku poškriabaniu povrchu sendvičového 
panela.

2.2 - Spôsob montáže - distribútor zaťaženia

2.0 - MONTÁŽ STENOVÝCH PANELOV DO OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

2.3 - Montáž následného panelu

Na montáž všetkých sendvičových panelov zo série 
PolTherma DS, bez ohľadu na ich hrúbku a profilovanie, je 
nevyhnutné použitie špeciálnej podložky na distribúciu 
zaťaženia tzv. rozdeľovača (distribútora) zaťaženia. 
Distribútor má tvar uholníka s otvormi, ktoré umožňujú 
dopasovanie rozostavenia skrutiek do rôznych nosných 
profilov. Pre každý jeden distribútor zaťaženia pripadajú dve 
montážne skrutky.

Komplet distribútora zaťaženia plus montážne skrutky sú 
umiestňované do špeciálnej vyprofilovanej časti zámku panela. 
Vďaka tomu sa stávajú skrutky neviditeľné navonok.

Pokiaľ namontujete panel na konštrukciu, presvedčte sa, či ste 
použili akustickú pásku z ponuky EuroPanels.

Montáž prvého panelu je veľmi dôležité, určuje rovinu pre 
nasledujúce panely, ktoré sa v horizontálnej polohe montujú 
jeden na druhý.

Ak máte vo vodováhe namontovaný prvý panel, následný 
panel na neho zakladáte na princípe pero-drážky, kde tzv. 
nosom prekrývate zámok s montážnymi prvkami.

Presvedčte sa, že panel s celou svojou váhou spočíva na 
predošlom panele a dokončte jeho montáž opakovaním 
činnosti z predošlého kroku.

2.1 - Odstránenie ochrannej fólie

Rada: Ochranná fólia je nanášaná na celý 
povrch panelov. 
Pamätajte, že fóliovanie môže byť aj 
obojstranné!

Ochranná fólia sa bezpodmienečne odstraňuje z povrchu 
panelu nie neskoršie ako v priebehu jedného mesiaca od 
dátumu výroby, v prípade veľmi vysokých teplôt ihneď po 
dodaní. Fólia je určená len ako ochrana panelu proti 
poškriabaniu počas prepravy a montáže. Aby sme predišli 
vplyvom vysokých teplôt, balíky je nutné prekryť bielou 
plachtou.

V súvislosti s účinkom slnečného žiarenia ponechanie fólie 
môže spôsobiť jej zvulkanizovanie, ktoré je náročné na 
odstránenie, neestetické a nepodlieha záruke. Výrobca 
nezodpovedá za demontáž fólií.

1

2
hrana „C”

Farmárske
skrutky

1-2 mm

hrana „L”

Farmárske
skrutky

Nová generácia rohového oplechovania EuroPanels so skrytým kotvením bola vyrobená najmä kvôli estetickému ukončeniu rohov budov, ktoré pozostávajú 
zo sendvičových panelov, montovaných v horizontálnom usporiadaní.

Farmárske
skrutky

Skrytý montážny držiak

Skrytý montážny držiak

135 mm

135 m
m

9
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PolTherma DS
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Skrytý montážny držiak

Skrytý montážny držiak
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m
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PolTherma PS

PolTherma PS je to sendvičový stenový panel s jadrom z 
pevnej polyuretánovej peny (PUR), kotvenie do nosnej 
konštrukcie je skrytým spojom (tzv. skrytý zámok). Panel PS je 
veľmi obľúbený produkt, ktorý je oceňovaný zákazníkmi, ktorí 
vyžadujú vysoký estetický štandard pri štandardnom profilovaní.

Na rozdiel od iných stenových panelov PUR so skrytým spojom z 
našej ponuky, nos, ktorý zakrýva spojenie panelov PolTherma PS 
presahuje na nasledujúci panel bez viditeľného spojenia. Taká 
konštrukcia spôsobuje, že môžeme dosiahnuť jednoliatú plochu 
elegantných rebier na celom povrchu.

PROFILOVANIE / MONTÁŽSTENOVÝ PANEL PUR
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1025 mm
PolTherma PS M

Profilovanie Mikroprofilované

SPÔSOB KOTVENIA PANELOV SO SKRYTÝM SPOJOM DS A PS VO VERTIKÁLNOM SMERE.

Montáž všetkých panelov so skrytým spojom z ponuky 
EuroPanels si vyžaduje použitie špeciálnej podložky, tzv. 
distribútor zaťaženia. V prípade vertikálnej montáže, bodom 
podpery je vodorovné stužidlo, do ktorého sa montuje 
panel.

Na povrch stužidla prilepíte akustickú pásku. Po nivelácii 
prvého panelu bodom montáže je správne vyprofilovaná 
hrana panelu, v ktorej sa umiestňuje distribútor zaťaženia. 
Následne primontujte panel pomocou distribútora do väzníka 
správnymi samoreznými skrutkami z ponuky EuroPanels.

Následný panel zakrýva nosom zámok na zásade perodrážky, 
preto nakoniec ju dotlačte napevno do úplného spojenia a 
primontujte na druhej strane distribútora a skrutkami ako 
vyššie.

PS

Rada: Pre panely PolTherma PS a DS odporúčame horizontálny, jednopodperné uloženie panelov na objekte. Možnosť montáže skrutkami 

naprieč konštrukciou.

3  2mm

3  2mm

*Súčiniteľ tepelnej vodivosti, deklarovaný pri teplote +10° C, λd je 0,021 [ W/m*K ] 

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Množstvo panelov v balení
[ ks ]
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PolTherma TS

PolTherma TS je stenový sendvičový panel s jadrom 
z pevnej polyuretánovej peny (PUR alebo PIR) kotvenej do 
nosnej konštrukcie pomocou spojky prechádzajúcej cez celú 
hrúbku panela (priečne). Jej hlavnou výhodou je jednoduchá 
montáž, veľmi priaznivá šírka krytia (1100 mm) ako aj použitie 
špeciálneho tesnenia v styku, čo vylepšuje tesnosť spoja.

Panely PolTherma TS je možné použiť vo vertikálnom položení 
ako aj v horizontálnom, na rôzne nosné konštrukcie : oceľové, 
drevené, železobetónové.

DOSTUPNÉ PROFILOVANIESTENOVÝ PANEL PUR / PIR

1100 mm
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PolTherma TS L
Lineárne profilovanie

PolTherma TS M
Profilovanie Mikroprofilované

Dostupné možnosti:

• PIR     - panel s polyisokyanurátovým jadrom ( EI30 )
    týka sa hrúbok od  100, 120 a 160 mm

TS

3  2mm

3  2mm

PolTherma TS MSW
Šikmé profilovanie 

PolTherma TS MK550
Profilovanie Mikrokazetové 550

Montáž panelov
do konštrukcie
Plochá kontaktná lišta - 019
Montážne skrutky

Spojenie panelu
so základovou doskou
Maskovacia lišta - 013
Montážne skrutky

*Súčiniteľ tepelnej vodivosti, deklarovaný pri teplote +10° C, λd je 0,021 [ W/m*K ] 

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficienet prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Váha panelu
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení
[ ks ]
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1.0 - MONTÁŽ STENDVIČOVÝCH PANELOV NA ZÁKLADOVÚ DOSKU

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

1.1 - Montáž štartovacieho oplechovania - 013

1.2 - Osadenie prvého panela

1.3 - Montáž ukončovcej lišty 013

2.0 - Montáž krycieho oplechovania 044 novej generácie

2.1 - Pomocné držiaky (základy) 045

2.2 - Inštalácia krycieho oplechovania (lišty) 044

Pri tradičnom konštrukčnom riešení, kde medzi stĺpmi 
vystupuje základový pás, on vytvára podklad na osádzanie 
stenových sendvičových panelov montovaných vo 
vertikálnom ako aj horizontálnom smere.

Najprv zistite, či povrch trámu je plochý po celej dĺžke. 
Zvyčajne, vzhľadom na dĺžku spodnej časti, je vhodné urobiť 
vyrovnanie povrchu, napr. nivelačnou hmotou 
(mrazuvzdornou).

Ak je povrch spodnej časti rovný, položíte na ňu kryciu lištu 
013. Následne pripevníte lištu do spodnej časti vhodnými 
skrutkami z ponuky EuroPanels.

Na takto pripravenom podklade osaďte prvý strešný panel. 
Panel by mal spočívať celou váhou na podložke. Veľmi 
dôležité je vyrovnanie prvého panelu, v prípade 
nedostatočnej rovnosti, nasledujúce panely budú len 
zväčšovať a priznávať chybu.

Panel upevníte do konštrukcie, používajte vhodné samorezné 
skrutky pre hrúbky panelov a stien konštrukcie z ponuky 
EuroPanels. Skrutky by sa mali nachádzať vo vzdialenosti 
okolo 40-50 mm od hrany panela.

Pred namontovaním panela sa presvedčte, či na stĺpoch je 
nalepená akustická páska EuroPanels.

Po upevnení panelu na konštrukciu z vnútra budovy 
priskrutkujte oplechovanie 013 skrutkami z ponuky 
EuroPanels.

Odporúčaná vzdialenosť bodov medzi skrutkami je 300 mm.

Po zamontovaní panelov do stĺpov (je nutné zachovanie 
20mm dilatačnej medzery vyplnenej nízkorozťažnou 
montážnou penou, na ktorú sa nalepí pásik samolepiacej  
impregnovanej peny PU) je vhodné rozmiestniť, vyrovnať a 
prekryť do panelu pomocné držiaky (základu) 045.
Na 1 kus oplechovania s dĺžkou 2,5m pripadajú 4 kusy 
držiakov.
Rozostavenie držiakov : po jednom na každej strane 
oplechovania, ostatné vo vzdialenosti okolo 1m od seba.
V prípade koncových držiakov, ostávajú viditeľné po osadení 
oplechovania. Len štartovacie oplechovanie z dola a koncové 
z hora môžu zakrývať držiaky.
Pomocné držiaky sa montujú do panela farmárskymi 
skrutkami. Na jeden kus držiaka pripadajú štyri skrutky 
umiestnené v rohoch, vo vzdialenosti okolo 25 mm od hrany 
držiaka.

Po takejto príprave montážnych držiakov je možné pristúpiť k 
montáži krycej lišty 044. Jedna hrana oplechovania je zahnutá 
do tvaru písmena "C" druhá "L". Najprv zaveďte hranu C do 
medzery medzi povrch sendvičového panela a pomocný 
držiak (krok 1) a následne postavte oplechovanie tak, aby na 
druhej stane bola zachovaná okolo 1 mm medzera medzi 
hranou oplechovania a povrchom panela (krok 2).

Počas montáže oplechovania je nutné brať ohľad na ostrú 
hranu "L". Dodržiavanie bezpečnosti predchádza prípadnému 
poraneniu tela ako aj poškriabaniu povrchu sendvičového 
panela.

Oplechovanie tohoto typu nie je určené na spájanie po dĺžke 
so založením (t.j. nenadchádzajú na seba). Z toho istého 
dôvodu sú symetrické a v mieste ich spojenia po dĺžke by 
mala byť zachovaná medzera so šírkou okolo 2 mm. 
Oplechovanie 044 sa montuje zo stany "L" mini skrutkami do 
plechu alebo tesnými oceľovými nitmi do profilovaného 
prvku základu 045 v štyroch miestach t.j. po jednej skrutke v 
každom pomocnom držiaku.

Počas montáže dávajte pozor, aby počas vŕtania / 
skrutkovania ste nepoškriabali povrch sendvičového panela.

Rada: Montujúc skutky používajte 
skrutkovačku s dynamometrickým pohonom. 
Takto sa vyhnete užívaniu nadmernej sily, čo 
spôsobuje negatívny efekt "mištičky".

PolTherma TS

013

TS

2.3 - Konečná montáž

2

1
2

1

1-2 mm

“L”

hrana montážneho držiaka

hrana montážneho držiaka

hrana montážneho držiaka

“C”

hrana montážneho držiaka

Vodováha

PE
N

A 
PU

Impregnované tesnenie PU20 mm

Nová generácia oplechovania EuroPanels  so skrytím uchytením je určená pre estetické a moderné prevedenie spojenia stenových sendvičových panelov po 
dĺžke, montovaných na nosné stĺpy v horizonálnom prevedení. Hlavná výhoda tohoto oplechovania je neviditeľné skrutkovanie, čo sa dokonale dopĺňa s 
dekoratívnosťou stenových panelov PolTherma DS.
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PolTherma CS

PolTherma CS je špeciálny stenový sendvičový panel s 
jadrom z pevnej polyuretánovej peny (PUR alebo PIR) pre 
aplikáciu v chladiarenskom priemysle. Montáž je do nosnej 
konštrukcie pomocou spojky z nehrdzavejúcej ocele, ktorá 
prechádza cez celú hrúbku panela. Okrem použitia v 
chladiarenstve, panel sa využíva všade tam, kde je najdôležitejšia 
tepelná izolácia stien.

Panel PolTherma CS je špeciálne určený pre potravinársky 
priemysel a agrostavebníctvo, ako stenová konštrukcia alebo vo 
forme zaveseného stropu, napr. v skladoch ovocia a zeleniny, 
mraziarňach, chladiarňach, mäsokombinátoch alebo v bitúnkoch. 
Pre objekty s veľmi nízkymi teplotami 100% tesnosť izolácie 
zabezpečí spoj, ktorý je zaliaty polyuretánom aplikovaným na 
budove. Preto umožňuje dosiahnuť celkom významné úspory 
spotreby elektrickej energie.

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKYSTENOVÝ PANEL PUR / PIR

Priečka

krycia lišta 004
montážne skrutky

hmota trvalé elastická
tesné oceľové nity

Dostupné profilovanie

• Šikmé    • Mikrokazetové MK550   • Lineárne
• Mikroprofilované   • Drážkové

Dostupné možnosti

• PIR - panel s jadrom polyisokyanurátu

0,17

0,13

0,11

13,4

14,9

16,5

9

7

6

120

160

200*

1100 mm 1.1 - Osadenie panelu

1.2 - Ukončenie rohov vnútorných stien stenových panelov medzi sebou a stenových 
so strešnými.

Pri stenovej konštrukcii panelu CS sa montuje zvyčajne s 
využitím sokla. Je možné ho osadiť aj na U profil 
(oplechovanie U profilu krycie 004). Tento druhý spôsob 
uloženia panelov je často využívaný pri stavbe deliacich 
priečok vnútra budov, chladiacich miestností, spojení panelov 
s murovaným základom a iné.

V prípade využitia oplechovania 004, umiestnite ju na 
pripravený podklad (podlaha) a primontuje vhodnými 
skrutkami z ponuky EuroPanels. Následne zasuňte panel do U 
profilu a primontuje tesnými nitmi každých 300 mm. Na 
koniec utesnite spoj U profilu s povrchom panelu trvácne 
elastickou penou z ponuky EuroPanels.

Stenové panely zo série PolTherma CS sú konštrukčné pokračovanie série TS. Preto sa montujú podobne ako TS. Je niekoľko detailov, vychadzajúcich 
zo špecializácie chladiarenských panelov CS ako aj požiadaviek hygienicko - sanitačných. Prvým rozdielom je to, že tam nie je bočné tesnenie v styku panelov. 
Druhá je tá, že v styku panelov, pri spojení pero-drážka, je nutné použitie butylovej peny.

Miesta vnútorných spojov stenových panelov v rohoch 
budov, ako aj miesto styku stenových panelov so strešnými 
panelmi a podhľadom, je vhodné ukončiť použitím 
vnútorného rohovníka 001, ktorý sa montuje do povrchu 
panela.

Pred montážou v mieste styku hrany oplechovania 001 s 
povrchom panelu je potrebné naniesť trvalé elastickú penu z 
ponuky EuroPanels. Následne priložte oplechovanie, 
prevŕtajte otvor a  zanitujte oplechovanie k povrchu panela. 
Miesto styku oplechovania 001 s panelom CS opätovne 
utesnite penou.

Ukončenie vnútorného
rohu

vnútorný uholník 001
montážne skrutky
tesné oceľové nity

hmota trvale elastická

001

HMOTA

004

HMOTA

CS

3  3mm

3  3mm

PolTherma CS MSW
Šikmé profilovanie

PolTherma CS MK550
Mikrokazetové 550 profilovanie

*Používané iba vo verzi PUR

3  3mm

3  3mm

pena PIR/PUR
je aplikovaná na stavbe

NOVINKA
ZALIEVANÝ SPOJ PONÚKA 100% TESNOSŤ

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre stenu Uc
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení
[ ks ]

ŠTANDARDNÝ SPOJ

Zalievaný
spoj

Štandardný
spoj

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe
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PolTherma CS

PolTherma CS je špeciálny stenový sendvičový panel s 
jadrom z pevnej polyuretánovej peny (PUR alebo PIR) pre 
aplikáciu v chladiarenskom priemysle. Montáž je do nosnej 
konštrukcie pomocou spojky z nehrdzavejúcej ocele, ktorá 
prechádza cez celú hrúbku panela. Okrem použitia v 
chladiarenstve, panel sa využíva všade tam, kde je najdôležitejšia 
tepelná izolácia stien.

Panel PolTherma CS je špeciálne určený pre potravinársky 
priemysel a agrostavebníctvo, ako stenová konštrukcia alebo vo 
forme zaveseného stropu, napr. v skladoch ovocia a zeleniny, 
mraziarňach, chladiarňach, mäsokombinátoch alebo v bitúnkoch. 
Pre objekty s veľmi nízkymi teplotami 100% tesnosť izolácie 
zabezpečí spoj, ktorý je zaliaty polyuretánom aplikovaným na 
budove. Preto umožňuje dosiahnuť celkom významné úspory 
spotreby elektrickej energie.

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKYSTENOVÝ PANEL PUR / PIR

Priečka

krycia lišta 004
montážne skrutky

hmota trvalé elastická
tesné oceľové nity

Dostupné profilovanie

• Šikmé    • Mikrokazetové MK550   • Lineárne
• Mikroprofilované   • Drážkové

Dostupné možnosti

• PIR - panel s jadrom polyisokyanurátu

0,17

0,13

0,11

13,4

14,9

16,5

9

7

6

120

160

200*

1100 mm 1.1 - Osadenie panelu

1.2 - Ukončenie rohov vnútorných stien stenových panelov medzi sebou a stenových 
so strešnými.

Pri stenovej konštrukcii panelu CS sa montuje zvyčajne s 
využitím sokla. Je možné ho osadiť aj na U profil 
(oplechovanie U profilu krycie 004). Tento druhý spôsob 
uloženia panelov je často využívaný pri stavbe deliacich 
priečok vnútra budov, chladiacich miestností, spojení panelov 
s murovaným základom a iné.

V prípade využitia oplechovania 004, umiestnite ju na 
pripravený podklad (podlaha) a primontuje vhodnými 
skrutkami z ponuky EuroPanels. Následne zasuňte panel do U 
profilu a primontuje tesnými nitmi každých 300 mm. Na 
koniec utesnite spoj U profilu s povrchom panelu trvácne 
elastickou penou z ponuky EuroPanels.

Stenové panely zo série PolTherma CS sú konštrukčné pokračovanie série TS. Preto sa montujú podobne ako TS. Je niekoľko detailov, vychadzajúcich 
zo špecializácie chladiarenských panelov CS ako aj požiadaviek hygienicko - sanitačných. Prvým rozdielom je to, že tam nie je bočné tesnenie v styku panelov. 
Druhá je tá, že v styku panelov, pri spojení pero-drážka, je nutné použitie butylovej peny.

Miesta vnútorných spojov stenových panelov v rohoch 
budov, ako aj miesto styku stenových panelov so strešnými 
panelmi a podhľadom, je vhodné ukončiť použitím 
vnútorného rohovníka 001, ktorý sa montuje do povrchu 
panela.

Pred montážou v mieste styku hrany oplechovania 001 s 
povrchom panelu je potrebné naniesť trvalé elastickú penu z 
ponuky EuroPanels. Následne priložte oplechovanie, 
prevŕtajte otvor a  zanitujte oplechovanie k povrchu panela. 
Miesto styku oplechovania 001 s panelom CS opätovne 
utesnite penou.

Ukončenie vnútorného
rohu

vnútorný uholník 001
montážne skrutky
tesné oceľové nity

hmota trvale elastická

001

HMOTA

004

HMOTA

CS

3  3mm

3  3mm

PolTherma CS MSW
Šikmé profilovanie

PolTherma CS MK550
Mikrokazetové 550 profilovanie

*Používané iba vo verzi PUR

3  3mm

3  3mm

pena PIR/PUR
je aplikovaná na stavbe

NOVINKA
ZALIEVANÝ SPOJ PONÚKA 100% TESNOSŤ

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre stenu Uc
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení
[ ks ]

ŠTANDARDNÝ SPOJ

Zalievaný
spoj

Štandardný
spoj

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe

butylová vrstva
je aplikovaná na stavbe
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PolTherma SOFT

PolTherma SOFT je produkt vysokej kvality vyrábaný v súlade s 
najnovšími technológiami, určený na použitie ako tepelná izolácia budov. 
Panely PolTherma SOFT sú izolačné panely vyrobené z pevnej peny PUR / 
PIR. Použitie panelov PolTherma SOFT dáva množstvo merateľných výhod 
nielen počas montáže, ale aj počas využívania budovy.

PRÍKLADY POUŽITIAIZOLAČNÉ PANELY  PUR / PIR

SOFT

Dostupné obloženia

• KOMPOZIT  - Obojstranné niekoľkovrstvové obloženie:
          papier, fólia, PE, fólia AL
• ALU                        - Obojstranné obloženie elastickou hliníkovou
           fóliou s hrúbkou 50 µm

• KRAFT                - Obojstranný papier typu KRAFT

• LAMINÁT*      - Jednostranný laminát / jednostranný kompozit

Koeficient prestupu tepla Uc **
[ W / (m2 * K) ]

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient Rd ** 
[ (m2K) / W ] 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λd** 
[ W / (m*K) ] 

0,55

0,36

0,27

0,22

0,18

1,82

2,73

3,64

4,54

 5,45 

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022

40

60

80

100

120

** Vzorové parametre pre obloženie ALU alebo KOMPOZIT

    Hlavné znaky izolačných panelov PolTherma SOFT

• Veľmi dobrá izolácia tepla - najlepšia z materiálov všeobecne používaných v stavebníctve:

     - najnižšia hodnota, súčiniteľ tepelnej vodivosti  λd  = 0,022 [ W/m*K ] *

     -  skoro dvojnásobne nižšia hodnota izolačnej vrstvy vo vzťahu k iným známym izolačným materiálom pri tom istom koeficiente prestupu tepla.

•  Vysoká tepelná stabilita počas celej doby využívania budovy, vďaka uzamknutej bunkovej štruktúre.

•  Nízka vlastná váha - nosnú konštrukciu zaťažuje minimálnym spôsobom 

• Zanedbateľná hygroskopicita - absorbčná kapacita vody (menej ako 3%) pre jadro

• Vysoká chemická odolnosť jadra voči organickým rozpúšťadlám

• Odolnosť voči pliesňam a mikroorganizmom

• Zjednodušená a bezpečná montáž

• Jadro časom nepodlieha degradácii 

• Rozmerová stabilita

• Deklarácia Úžitkových hodnôt CE wg PN-EN 13165+A1:2015-03

* Hodnota deklarovaná pri teplote +100C

    Určenie izolačných panelov PolTherma SOFT

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH

IZOLÁCIA ŠIKMÝCH STRIECHIZOLÁCIA VONKAJŠÍCH STIEN

IZOLÁCIA STRIECH A STROPOV

priemyselné stavebníctvo, veľkoplošné

rodinné stavebníctvo, agrostavebníctvotrojvrstvový múr, zateplenie jednovrstvového múru

rodinné stavebníctvo, agrostavebníctvo napr. priemyselné objekty, využitie v rodinnej výstavbe, 
izolácia podlahového vykurovania.

2

3 4

Hydroizolácia

PolTherma SOFT

Parotesná zábrana 

Trapézový plech

OSTATNÉ IZOLÁCIE

domáce použitie, priemyselné stavebníctvo 

IZOLÁCIA PODLÁH A TERÁS

Hlavné výhody panelov PolTherma SOFT

     Energetická hospodárnosť

Použitie panelov PolTherma SOFT pri prevedení efektívnej tepelnej izolácie 
budovy umožňuje rýchly nárast teploty vzduchu vo vyhrievaných 
miestnostiach. Predchádza zároveň rýchlemu ochladeniu prostredníctvom 
stabilného udržiavania požadovanej teploty vzduchu. PolTherma SOFT je 
dokonalá tepelná izolácia počas zimy, tak aj v lete.

     Mechanická odolnosť

Vďaka použitiu jadra z polyizokyanátu (PIR) panel PolTherma SOFT má 
veľmi vysokú odolnosť voči vonkajším tlakom ako aj mechanickej 
deformácií. Takéto vlastnosti sú nevyhnutné pre správnu tepelnú izoláciu 
trvácnej plochej strechy ako aj jej neskoršej bezproblémovej konzervácii.

     Jednoduchá montáž

Montáž izolačných panelov PolTherma SOFT je výnimočne jednoduchá 
vďaka ich nízkej váhe ako aj jednoduchému obrábaniu bez vplyvu prachu. 
Použitie frézovanej plochy dodatočne vplýva na výhodu montáže a 
zároveň zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Panely sú dostupné v baleniach 
alebo na objednávku.

     Nízka hygroskopickosť

Dôležitým parametrom rozhodujúcim o termoizolačných vlastnostiach 
materiálu je jeho nízka nasiakavosť vodou. V paneloch PolTherma SOFT je 
použité najlepšie jadro s pomedzi izolačných materiálov z polyizokyanátu 
(PIR). Vďaka svojim uzamknutným bunkám je charakterizovaný veľmi 
vysokou odolnosťou voči prenikaniu vlhkosti a infiltrácií vzduchu.

1

* Iba v prevedení PUR

28

18

14

11

9

Počet panelov v balení
[ ks ]
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PolTherma SOFT

PolTherma SOFT je produkt vysokej kvality vyrábaný v súlade s 
najnovšími technológiami, určený na použitie ako tepelná izolácia budov. 
Panely PolTherma SOFT sú izolačné panely vyrobené z pevnej peny PUR / 
PIR. Použitie panelov PolTherma SOFT dáva množstvo merateľných výhod 
nielen počas montáže, ale aj počas využívania budovy.

PRÍKLADY POUŽITIAIZOLAČNÉ PANELY  PUR / PIR

SOFT

Dostupné obloženia

• KOMPOZIT  - Obojstranné niekoľkovrstvové obloženie:
          papier, fólia, PE, fólia AL
• ALU                        - Obojstranné obloženie elastickou hliníkovou
           fóliou s hrúbkou 50 µm

• KRAFT                - Obojstranný papier typu KRAFT

• LAMINÁT*      - Jednostranný laminát / jednostranný kompozit

Koeficient prestupu tepla Uc **
[ W / (m2 * K) ]

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient Rd ** 
[ (m2K) / W ] 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λd** 
[ W / (m*K) ] 

0,55

0,36

0,27

0,22

0,18

1,82

2,73

3,64

4,54

 5,45 

0,022

0,022

0,022

0,022

0,022
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** Vzorové parametre pre obloženie ALU alebo KOMPOZIT

    Hlavné znaky izolačných panelov PolTherma SOFT

• Veľmi dobrá izolácia tepla - najlepšia z materiálov všeobecne používaných v stavebníctve:

     - najnižšia hodnota, súčiniteľ tepelnej vodivosti  λd  = 0,022 [ W/m*K ] *

     -  skoro dvojnásobne nižšia hodnota izolačnej vrstvy vo vzťahu k iným známym izolačným materiálom pri tom istom koeficiente prestupu tepla.

•  Vysoká tepelná stabilita počas celej doby využívania budovy, vďaka uzamknutej bunkovej štruktúre.

•  Nízka vlastná váha - nosnú konštrukciu zaťažuje minimálnym spôsobom 

• Zanedbateľná hygroskopicita - absorbčná kapacita vody (menej ako 3%) pre jadro

• Vysoká chemická odolnosť jadra voči organickým rozpúšťadlám

• Odolnosť voči pliesňam a mikroorganizmom

• Zjednodušená a bezpečná montáž

• Jadro časom nepodlieha degradácii 

• Rozmerová stabilita

• Deklarácia Úžitkových hodnôt CE wg PN-EN 13165+A1:2015-03

* Hodnota deklarovaná pri teplote +100C

    Určenie izolačných panelov PolTherma SOFT

IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH

IZOLÁCIA ŠIKMÝCH STRIECHIZOLÁCIA VONKAJŠÍCH STIEN

IZOLÁCIA STRIECH A STROPOV

priemyselné stavebníctvo, veľkoplošné

rodinné stavebníctvo, agrostavebníctvotrojvrstvový múr, zateplenie jednovrstvového múru

rodinné stavebníctvo, agrostavebníctvo napr. priemyselné objekty, využitie v rodinnej výstavbe, 
izolácia podlahového vykurovania.

2

3 4

Hydroizolácia

PolTherma SOFT

Parotesná zábrana 

Trapézový plech

OSTATNÉ IZOLÁCIE

domáce použitie, priemyselné stavebníctvo 

IZOLÁCIA PODLÁH A TERÁS

Hlavné výhody panelov PolTherma SOFT

     Energetická hospodárnosť

Použitie panelov PolTherma SOFT pri prevedení efektívnej tepelnej izolácie 
budovy umožňuje rýchly nárast teploty vzduchu vo vyhrievaných 
miestnostiach. Predchádza zároveň rýchlemu ochladeniu prostredníctvom 
stabilného udržiavania požadovanej teploty vzduchu. PolTherma SOFT je 
dokonalá tepelná izolácia počas zimy, tak aj v lete.

     Mechanická odolnosť

Vďaka použitiu jadra z polyizokyanátu (PIR) panel PolTherma SOFT má 
veľmi vysokú odolnosť voči vonkajším tlakom ako aj mechanickej 
deformácií. Takéto vlastnosti sú nevyhnutné pre správnu tepelnú izoláciu 
trvácnej plochej strechy ako aj jej neskoršej bezproblémovej konzervácii.

     Jednoduchá montáž

Montáž izolačných panelov PolTherma SOFT je výnimočne jednoduchá 
vďaka ich nízkej váhe ako aj jednoduchému obrábaniu bez vplyvu prachu. 
Použitie frézovanej plochy dodatočne vplýva na výhodu montáže a 
zároveň zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Panely sú dostupné v baleniach 
alebo na objednávku.

     Nízka hygroskopickosť

Dôležitým parametrom rozhodujúcim o termoizolačných vlastnostiach 
materiálu je jeho nízka nasiakavosť vodou. V paneloch PolTherma SOFT je 
použité najlepšie jadro s pomedzi izolačných materiálov z polyizokyanátu 
(PIR). Vďaka svojim uzamknutným bunkám je charakterizovaný veľmi 
vysokou odolnosťou voči prenikaniu vlhkosti a infiltrácií vzduchu.

1

* Iba v prevedení PUR
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Počet panelov v balení
[ ks ]
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ThermaStyle PRO

ThermaStyle PRO je stenový sendvičový panel s 
polystyrénovým jadrom (EPS), ktorý môže byť montovaný 
do nosnej konštrukcie s pomocou spojky, ktorá nie je 
viditeľná zo stany fasády. Vďaka tomu je povrch stien zo 
systému ThermaStyle PRO jednoliaty a neprerušovaný 
spojovacími prvkami. Panely ThermaStyle Pro je možné 
montovať štandardným spôsobom, t.j. priamo naskrz do 
nosnej konštrukcie - drevenej, oceľovej alebo 
železobetónovej.
Univerzálny charakter panelov ThermaStyle PRO umožňuje 
rýchle, veľmi lacné a trvácne povstanie ľahkej stavby steny 
s rôznym určením.

PROFILOVANIE / MONTÁŽSTENOVÝ PANEL EPS

ThermaStyle PRO M
Profilovanie Mikroprofilované

ThermaStyle PRO T
Trapézové profilovanie

ThermaStyle PRO L
Lineárne profilovanie

Rada: Spájajúc klampiarske prvky vzájomne 
je nutné pamätať, aby sa prekrývali čo 
najmenej 50 mm (spájanie po dĺžke). Takýto 
základ je nevyhnutný, aby sme predchádzali 
prenikaniu vlhkosti. Taktiež musíte pamätať, aby 
pri objednávaní ste brali do úvahy sumár dĺžok 
jednotlivých základných častí.
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Dostupné možnosti

• FLEXI - panel s vnútorným elastickým obložením (juta),

    alebo bez vnútorného obloženia

ThS

Spájanie panelov po dĺžke

spojka WŁOZAMOT
samorezné skrutky

kontaktná lišta
pena PUR

tesniaca vrstva

Vertikálne uloženie panelov

spojka WŁOZAMOT
samorezné skrutky

pena PUR
tesniaca vrstva

PRECHODOVÝ SPOJ SKRYTÝ SPOJ

Dodatočné zateplenie stien : možnosť  FLEXI

2  2mm2  2mm

2  2mm2  2mm

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Množstvo panelov v balíku
[ ks ]
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ThermaStyle PRO

ThermaStyle PRO je stenový sendvičový panel s 
polystyrénovým jadrom (EPS), ktorý môže byť montovaný 
do nosnej konštrukcie s pomocou spojky, ktorá nie je 
viditeľná zo stany fasády. Vďaka tomu je povrch stien zo 
systému ThermaStyle PRO jednoliaty a neprerušovaný 
spojovacími prvkami. Panely ThermaStyle Pro je možné 
montovať štandardným spôsobom, t.j. priamo naskrz do 
nosnej konštrukcie - drevenej, oceľovej alebo 
železobetónovej.
Univerzálny charakter panelov ThermaStyle PRO umožňuje 
rýchle, veľmi lacné a trvácne povstanie ľahkej stavby steny 
s rôznym určením.

PROFILOVANIE / MONTÁŽSTENOVÝ PANEL EPS

ThermaStyle PRO M
Profilovanie Mikroprofilované

ThermaStyle PRO T
Trapézové profilovanie

ThermaStyle PRO L
Lineárne profilovanie

Rada: Spájajúc klampiarske prvky vzájomne 
je nutné pamätať, aby sa prekrývali čo 
najmenej 50 mm (spájanie po dĺžke). Takýto 
základ je nevyhnutný, aby sme predchádzali 
prenikaniu vlhkosti. Taktiež musíte pamätať, aby 
pri objednávaní ste brali do úvahy sumár dĺžok 
jednotlivých základných častí.
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1190 mm

Dostupné možnosti

• FLEXI - panel s vnútorným elastickým obložením (juta),

    alebo bez vnútorného obloženia

ThS

Spájanie panelov po dĺžke

spojka WŁOZAMOT
samorezné skrutky

kontaktná lišta
pena PUR

tesniaca vrstva

Vertikálne uloženie panelov

spojka WŁOZAMOT
samorezné skrutky

pena PUR
tesniaca vrstva

PRECHODOVÝ SPOJ SKRYTÝ SPOJ

Dodatočné zateplenie stien : možnosť  FLEXI

2  2mm2  2mm

2  2mm2  2mm

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Množstvo panelov v balíku
[ ks ]
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PENA PUR

HMOTA

ThermaStyle PRO SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

1.1 - Montáž so spojkou WŁOZAMOT

1.2 - Spojenie panelov so spojkou WŁOZAMOT

1.3 - Alternatívna montáž

2.1 - Montáž do nosného stĺpa

2.2 - Montáž ďalšieho segmentu panelov

HMOTA

Využitie spojky WŁOZAMOT umožňuje predísť viditeľným 
spojom montáže na fasáde budovy. Spojka je umiestnená v 
mieste vystupovania drážky (podpery). 
Na povrch podpery pripevnite akustickú pásku. Spojku typu 
WŁOZAMOT vsunte na pero panelu. Spojka sa zakladá do 
vnútra pera. Mala by sa oprieť o jadro panelu. Do 
montážneho otvoru spojky WŁOZAMOT namontujte 
vhodnú samoreznú skrutku z ponuky EuroPanels. 
Nezabudnite, že skrutka bude vedená pod uhlom mimo 
zámku panela podľa profilovania spojky WŁOZAMOT.
Nepoužívajte nadmernú silu pri doskrutkovaní panelu ku 
väznici, aby montovanie nespôsobilo zlomenie alebo 
zohnutie pera panela.

Po namontovaní prvého panelu, nasledujúci panel mal by byť 
na predchádzajúci natesno dosunutý s prvkom pero - drážka. 
Pred spojením, s časťou jadra nasledujúceho panelu, 
priliehajúcej do miesta vyčnievania spojky WŁOZAMOT, 
odstráňte nožom časť polystyrénu tak, aby ste umožnili 
schovanie spojky. Môžete to urobiť, ak panely sú v balíku (pred 
montážou), ak poznáte rozloženie podpier a dĺžku spojky 
WŁOZAMOT s toleranciou po 2 cm z každej strany. Týka sa 
to aj strešných panelov ThermaDeck PRO.

Namontujte panely zatláčajúc ich spôsobom, ktorý zabezpečí 
plné zloženie zámkov ako aj tesnosť panelov. Následne 
primontujte natesno panel do podpery z druhej strany 
zámku, ako na obrázku 1.1. Pre zlepšenie tesnosti spoja, cez 
stred jadra môžete naniesť tenký pásik polyuretánovej peny a 
dodatočne utesniť zámok panelu s tesniacou hmotou.

Tradičný spôsob montáže je montovanie panelov na skrz, 
bezprostredne do podpernej konštrukcie, s použitím 
montážnych skrutiek. V konečnom dôsledku budú na fasáde 
viditeľné hlavy skrutiek, ktoré môžete zakryť vhodnými 
klobúčikmi dostupnými v ponuke EuroPanels.

Stenové panely ThermaStyle PRO s oceľovým povrchom 
môžete taktiež montovať v horizontálnej orientácii, najlepšie 
jednopodpernej.

Na povrchu nosného profilu (stĺpa) naneste akustickú pásku. 
Pripravte si jednotlivé panely, spojky typu WŁOZAMOT a 
skrutky. Priložte prvý panel ku konštrukcii perom otočeným 
dohora. Na vnútorné pero pripevnite spojku typu 
WŁOZAMOT,  vopred odrezanú ku hrane panelu. Následne, 
s použitím vhodnej skrutky z ponuky EuroPanels, pripevnite 
panel do nosného profilu. Správne rozloženie skrutiek je 
okolo 40 - 50 mm od hrany panelu.

Priložte nasledujúci panel, pamätajte že je nutné zachovať 20 
mm dilatáciu na styk panelov a opakujte túto činnosť 
montáže.

Podobne, ako v prípade vertikálnej montáže s použitím 
spojky WŁOZAMOT (pozri obr. 1.2), odstráňte časť 
polystyrénu zo styčnej plochy nasledujúceho panelu. Nasuňte 
nasledujúci panel. Zistite, či nasledujúci panel spočíva  celou 
svojou váhou na predošlej ploche ako aj či zámky sú uložené 
rovno na celej ploche, tak aby sa zabezpečilo tesné 
doliehanie panelov.

Zamontujte panel po druhej strane zámku (pera), opakujúc 
činnosť z predošlého kroku.

Pre zlepšenie tesnosti spoja pred spojením panelov aplikujte 
tesniacu hmotu do drážky nasledujúceho panelu.

Po ukončení montáže panelov do konštrukcie odstráňte 
ochrannú fóliu. Dilatačný priestor vyplňte nízkorozťažnou 
montážnou penou z ponuky EuroPanels.
Na ukončenie spoja panelov použite lištu spoju 019, ktorá sa 
montuje do vonkajšej strany panelu vhodnými skrutkami z 
ponuky EuroPanels.
Hranu oplechovania po celej dĺžke utesnite hmotou.

Pri horizontálnej montáži v použitím spojky WŁOZAMOT 
(skrytý spoj), pre ukončenie spoja namiesto oplechovania 
môžete použiť hliníkovú lištu typu T.

Alternatívnym spôsobom montáže stenových panelov v 
horizontálnej dispozícii je priama montáž panelov naskrz 
skrutkami do konštrukcie (bez spojky WŁOZAMOT).

2.3 - Montáž lišty spoja 019

1.0 - VARIANT MONTÁŽE - VERTIKÁLNA DISPOZÍCIA 2.0 - Montáž v horizontálnej dispozícii

Rada: Pri skrutkovaní panelov sa snažte 
vyhnúť prílišnému dotláčaniu skrutiek, čo môže 
spôsobiť viditeľné preliačenie panelu. Skrutka sa 
má skrutkovať do momentu otočenia gumenej 
podložky.

ThS

dilatácia 20 mm

HMOTA019

PE
N

A 
PU

R
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PENA PUR

HMOTA

ThermaStyle PRO SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

1.1 - Montáž so spojkou WŁOZAMOT

1.2 - Spojenie panelov so spojkou WŁOZAMOT

1.3 - Alternatívna montáž

2.1 - Montáž do nosného stĺpa

2.2 - Montáž ďalšieho segmentu panelov

HMOTA

Využitie spojky WŁOZAMOT umožňuje predísť viditeľným 
spojom montáže na fasáde budovy. Spojka je umiestnená v 
mieste vystupovania drážky (podpery). 
Na povrch podpery pripevnite akustickú pásku. Spojku typu 
WŁOZAMOT vsunte na pero panelu. Spojka sa zakladá do 
vnútra pera. Mala by sa oprieť o jadro panelu. Do 
montážneho otvoru spojky WŁOZAMOT namontujte 
vhodnú samoreznú skrutku z ponuky EuroPanels. 
Nezabudnite, že skrutka bude vedená pod uhlom mimo 
zámku panela podľa profilovania spojky WŁOZAMOT.
Nepoužívajte nadmernú silu pri doskrutkovaní panelu ku 
väznici, aby montovanie nespôsobilo zlomenie alebo 
zohnutie pera panela.

Po namontovaní prvého panelu, nasledujúci panel mal by byť 
na predchádzajúci natesno dosunutý s prvkom pero - drážka. 
Pred spojením, s časťou jadra nasledujúceho panelu, 
priliehajúcej do miesta vyčnievania spojky WŁOZAMOT, 
odstráňte nožom časť polystyrénu tak, aby ste umožnili 
schovanie spojky. Môžete to urobiť, ak panely sú v balíku (pred 
montážou), ak poznáte rozloženie podpier a dĺžku spojky 
WŁOZAMOT s toleranciou po 2 cm z každej strany. Týka sa 
to aj strešných panelov ThermaDeck PRO.

Namontujte panely zatláčajúc ich spôsobom, ktorý zabezpečí 
plné zloženie zámkov ako aj tesnosť panelov. Následne 
primontujte natesno panel do podpery z druhej strany 
zámku, ako na obrázku 1.1. Pre zlepšenie tesnosti spoja, cez 
stred jadra môžete naniesť tenký pásik polyuretánovej peny a 
dodatočne utesniť zámok panelu s tesniacou hmotou.

Tradičný spôsob montáže je montovanie panelov na skrz, 
bezprostredne do podpernej konštrukcie, s použitím 
montážnych skrutiek. V konečnom dôsledku budú na fasáde 
viditeľné hlavy skrutiek, ktoré môžete zakryť vhodnými 
klobúčikmi dostupnými v ponuke EuroPanels.

Stenové panely ThermaStyle PRO s oceľovým povrchom 
môžete taktiež montovať v horizontálnej orientácii, najlepšie 
jednopodpernej.

Na povrchu nosného profilu (stĺpa) naneste akustickú pásku. 
Pripravte si jednotlivé panely, spojky typu WŁOZAMOT a 
skrutky. Priložte prvý panel ku konštrukcii perom otočeným 
dohora. Na vnútorné pero pripevnite spojku typu 
WŁOZAMOT,  vopred odrezanú ku hrane panelu. Následne, 
s použitím vhodnej skrutky z ponuky EuroPanels, pripevnite 
panel do nosného profilu. Správne rozloženie skrutiek je 
okolo 40 - 50 mm od hrany panelu.

Priložte nasledujúci panel, pamätajte že je nutné zachovať 20 
mm dilatáciu na styk panelov a opakujte túto činnosť 
montáže.

Podobne, ako v prípade vertikálnej montáže s použitím 
spojky WŁOZAMOT (pozri obr. 1.2), odstráňte časť 
polystyrénu zo styčnej plochy nasledujúceho panelu. Nasuňte 
nasledujúci panel. Zistite, či nasledujúci panel spočíva  celou 
svojou váhou na predošlej ploche ako aj či zámky sú uložené 
rovno na celej ploche, tak aby sa zabezpečilo tesné 
doliehanie panelov.

Zamontujte panel po druhej strane zámku (pera), opakujúc 
činnosť z predošlého kroku.

Pre zlepšenie tesnosti spoja pred spojením panelov aplikujte 
tesniacu hmotu do drážky nasledujúceho panelu.

Po ukončení montáže panelov do konštrukcie odstráňte 
ochrannú fóliu. Dilatačný priestor vyplňte nízkorozťažnou 
montážnou penou z ponuky EuroPanels.
Na ukončenie spoja panelov použite lištu spoju 019, ktorá sa 
montuje do vonkajšej strany panelu vhodnými skrutkami z 
ponuky EuroPanels.
Hranu oplechovania po celej dĺžke utesnite hmotou.

Pri horizontálnej montáži v použitím spojky WŁOZAMOT 
(skrytý spoj), pre ukončenie spoja namiesto oplechovania 
môžete použiť hliníkovú lištu typu T.

Alternatívnym spôsobom montáže stenových panelov v 
horizontálnej dispozícii je priama montáž panelov naskrz 
skrutkami do konštrukcie (bez spojky WŁOZAMOT).

2.3 - Montáž lišty spoja 019

1.0 - VARIANT MONTÁŽE - VERTIKÁLNA DISPOZÍCIA 2.0 - Montáž v horizontálnej dispozícii

Rada: Pri skrutkovaní panelov sa snažte 
vyhnúť prílišnému dotláčaniu skrutiek, čo môže 
spôsobiť viditeľné preliačenie panelu. Skrutka sa 
má skrutkovať do momentu otočenia gumenej 
podložky.

ThS

dilatácia 20 mm
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PolDeck TD

PolDeck TD je strešný sendvičový panel s jadrom z pevnej 

polyuretánovej peny (PUR) montovanej do nosnej konštrukcie s 

pomocou prestupovej spojky, ktorá prechádza celou hrúbkou 

panelu. PoDeck TD je panel univerzálneho charakteru a je vhodný 

pre objekty s rôznym určením so sklonom strechy najmenej 4° 

(7%) pre panely bez prerušenia alebo 6° (10%) pre panely spájané 

po dĺžke, alebo s presvetľovacími prvkami.

   POKIAĽ OBJEDNÁTE PANELY
Veľmi dôležité je zvolenie vhodného pomeru dĺžky panelov určených na montáž, aby ste predišli situácii, že objednáte príliš dlhé panely (zbytočné 
odpady), alebo príliš krátke (čo časom znemožní montáž). Dĺžka panelov by mala byť vyznačená v stavebnom projekte. Môžete ich pomerať aj na 
základe už hotovej konštrukcie. Za pomer zodpovedá objednávajúci.

Hrúbka panelov by mala byť zvolená v súlade s určením budovy a jej očakávním, vzhľadom na tepelnú izoláciu. Najčastejšie pre objekty, v ktorých 
sa očakáva prítomnosť osôb, používame strešné panely s koeficientom prestupu tepla nie väčším ako 0,2 W/m2K. Tento parameter spĺňa panel 
PolDeck TD 100/135 (0,2 W/m2K) alebo hrubší.

Podporná konštrukcia strechy určená na montáž sendvičových panelov môže byť oceľová, drevená alebo železobetónová. Na každý tento typ 
konštrukcie sa používajú iné montážne skrutky z ponuky EuroPanels.
Je vhodné pamätať na zachovanie správneho rozostavenia väzníc, ich profilov, dĺžky a šírky, podľa stavebného projektu. Podporná konštrukcia je 
nosná konštrukcia pre panely, ktoré na ňu prenášajú zaťaženie od snehu, vetra a dažďa.

Kvôli pôsobeniu slnečného žiarenia a veľkému nahrievaniu povrchu strechy, odporúča sa prevedenie strešných panelov v bielej farbe (napr. RAL 
9010) a taktiež použitie dilatácie a spájanie panelov po dĺžke - skracovanie jednotlivých dielov panelov. Takto umožníte správnu činnosť panelov na 
konštrukcii a kompenzáciu zmien v dĺžke panelu.

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKYSTREŠNÝ PANEL PUR

Dostupné možnosti

• AGRO      - panel s dodatočnou antikondenzačnou vrstvou 
• 50-300mm - podrezanie vnútorného obkladu (overpapping) L a P

1065 mm

40 / 75 0,47 10,7 18

60 / 95 0,32 11,5 14

80 / 115 0,24 12,3 10

100 / 135 0,20 13,0 8

120 / 155

145 / 180

165 / 200

0,18

0,15

0,13

13,8

14,8

15,6

8

6

6

Štítové oplechovanie 
uzamykajúca lišta - 024

Nadodkvapový pás

uzatvárajúci U-profil - 009
žľab - 003

utesnenie - 034

Hrebeň

hrebeňové oplechovanie - 027
lišta hrebeňa - 038

tesnenie PGE - 01  

Dvojnásobná podpera pri
spájaní panelov po dĺžke

TD

Systémový presvetľovací svetlík EuroLight

Rada: Strešný svetlík EuroLight je systémovým riešením vyvinutým špeciálne pre potreby panelov TD. Tvarom a šírkou modulov 

zastupuje panel TD a systém montáže poskytuje tesnosť, nosnosť a trvácnosť.

Viac informácií u partnerov EuroPanels a technicko-obchodných informáciách dostupných na www.europanels.pl

3  2mm

*Súčiniteľ tepelnej vodivosti, deklarovaný pri teplote +10° C, λd je 0,021 [ W/m*K ] 

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Množstvo panelov v balíku
[ ks ]
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PolDeck TD

PolDeck TD je strešný sendvičový panel s jadrom z pevnej 

polyuretánovej peny (PUR) montovanej do nosnej konštrukcie s 

pomocou prestupovej spojky, ktorá prechádza celou hrúbkou 

panelu. PoDeck TD je panel univerzálneho charakteru a je vhodný 

pre objekty s rôznym určením so sklonom strechy najmenej 4° 

(7%) pre panely bez prerušenia alebo 6° (10%) pre panely spájané 

po dĺžke, alebo s presvetľovacími prvkami.

   POKIAĽ OBJEDNÁTE PANELY
Veľmi dôležité je zvolenie vhodného pomeru dĺžky panelov určených na montáž, aby ste predišli situácii, že objednáte príliš dlhé panely (zbytočné 
odpady), alebo príliš krátke (čo časom znemožní montáž). Dĺžka panelov by mala byť vyznačená v stavebnom projekte. Môžete ich pomerať aj na 
základe už hotovej konštrukcie. Za pomer zodpovedá objednávajúci.

Hrúbka panelov by mala byť zvolená v súlade s určením budovy a jej očakávním, vzhľadom na tepelnú izoláciu. Najčastejšie pre objekty, v ktorých 
sa očakáva prítomnosť osôb, používame strešné panely s koeficientom prestupu tepla nie väčším ako 0,2 W/m2K. Tento parameter spĺňa panel 
PolDeck TD 100/135 (0,2 W/m2K) alebo hrubší.

Podporná konštrukcia strechy určená na montáž sendvičových panelov môže byť oceľová, drevená alebo železobetónová. Na každý tento typ 
konštrukcie sa používajú iné montážne skrutky z ponuky EuroPanels.
Je vhodné pamätať na zachovanie správneho rozostavenia väzníc, ich profilov, dĺžky a šírky, podľa stavebného projektu. Podporná konštrukcia je 
nosná konštrukcia pre panely, ktoré na ňu prenášajú zaťaženie od snehu, vetra a dažďa.

Kvôli pôsobeniu slnečného žiarenia a veľkému nahrievaniu povrchu strechy, odporúča sa prevedenie strešných panelov v bielej farbe (napr. RAL 
9010) a taktiež použitie dilatácie a spájanie panelov po dĺžke - skracovanie jednotlivých dielov panelov. Takto umožníte správnu činnosť panelov na 
konštrukcii a kompenzáciu zmien v dĺžke panelu.

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKYSTREŠNÝ PANEL PUR

Dostupné možnosti

• AGRO      - panel s dodatočnou antikondenzačnou vrstvou 
• 50-300mm - podrezanie vnútorného obkladu (overpapping) L a P

1065 mm

40 / 75 0,47 10,7 18

60 / 95 0,32 11,5 14

80 / 115 0,24 12,3 10

100 / 135 0,20 13,0 8

120 / 155

145 / 180

165 / 200

0,18

0,15

0,13

13,8

14,8

15,6

8

6

6

Štítové oplechovanie 
uzamykajúca lišta - 024

Nadodkvapový pás

uzatvárajúci U-profil - 009
žľab - 003

utesnenie - 034

Hrebeň

hrebeňové oplechovanie - 027
lišta hrebeňa - 038

tesnenie PGE - 01  

Dvojnásobná podpera pri
spájaní panelov po dĺžke

TD

Systémový presvetľovací svetlík EuroLight

Rada: Strešný svetlík EuroLight je systémovým riešením vyvinutým špeciálne pre potreby panelov TD. Tvarom a šírkou modulov 

zastupuje panel TD a systém montáže poskytuje tesnosť, nosnosť a trvácnosť.

Viac informácií u partnerov EuroPanels a technicko-obchodných informáciách dostupných na www.europanels.pl

3  2mm

*Súčiniteľ tepelnej vodivosti, deklarovaný pri teplote +10° C, λd je 0,021 [ W/m*K ] 

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Množstvo panelov v balíku
[ ks ]
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PolDeck TD

1.2 - Inštalácia zvukovej izolácie na podperách

1.0 - MONTÁŽ PANELOV DO OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

1.3 - Uloženie a montáž panelov na konštrukciu

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

Na povrchu väznice, ktorá sa stýka s vnútornou stranou 
strešného panelu, nalepíte zvukovú izoláciu z ponuky 
EuroPanels. Jej špeciálne vlastnosti dovoľujú vyrovnanie 
styčnej plochy panelu a väzníka, a taktiež zmenšujú voľne 
počuteľné efekty trenia panelu na konštrukcii. Dodatočne, 
páska predchádza poškrabaniu panelov počas montáže 
(presúvanie panelov po konštrukcii) ako aj prenášaniu 
možných ohnísk korózie z konštrukcie na panel v priebehu 
využívania objektu. 

Pri použití vhodného náradia preneste panel z miesta 
skladovania na strechu. Položte prvý panel a pripevnite do 
konštrukcie samoreznými skrutkami z ponuky EuroPanels. 
Pred vŕtaním odstráňte ochrannú fóliu z miesta upevnenia. 
Následne vezmite nasledujúci panel a uložte na predošlý. 
Plech musí rovno priliehať ku povrchu predošlého panelu 
po celej dĺžke. Množstvo bodov montáže by malo byť 
určené v stavebnom projekte.

Dodatočne plech prelisu montuje sa z boku skrutkami do 
plechu každých 300 mm. Pre montáž strešných panelov 
PolDeck TD odporúčame použitie kalot, ktoré plnia 
funkciu podložiek a zlepšujú silu tlaku panelu ku konštrukcii.

2.0 - SPÁJANIE PANELOV PO DĹŽKE

2.1 - Uloženie a montáž prvého panelu

2.2 - Príprava základového panelu

2.3 - Konečná montáž

Ak strešná krokva má značnú dĺžku (viac ako 7m), 
vzhľadom na silu nahrievania povrchu panelov, je vhodné 
sa vyhnúť použitiu panelov s takým veľkým rozpätím. 
Ponúkame spájanie niekoľkých kratších častí panelov po 
dĺžke so zachovaním dilatácie. Je to montáž s tzv. 
podrezom.
Pre takúto montáž sa vyžaduje dvojitý väzník v mieste 
spájania panelov. Na takto pripravenú konštrukciu položte 
prvý panel - t.j. ten, ku ktorému má byť primontovaný 
odkvapový žľab. Následne po celej šírke panelu naneste 
butylovú hmotu vo vzdialenosti okolo 50 mm od hrany 
koncového základu alebo bodovo v mieste spoja panelov 
na kraji väzníka.

Panely prichádzajúce na základ, čiže tie, ktoré majú byť 
umiestnené od strany hrebeňa, sú dodávané s podrezom. 
Podrez obsahuje prerezanie vnútornej vrstvy panela ako aj 
polyuretánového jadra. Pri montáži je vhodné časť 
podrezaného panelu odstrániť tak, aby ostala len horná 
vrstva trapézu. Dĺžka podrezu je 150 - 300 mm v závislosti 
od sklonu strechy :
• 150 mm pre spád viac ako 20%
• 200 mm pre spád 16-20 %
• 250 mm pre spád 11-15 %
• 300 mm pre spád 7-10%

Pred namontovaním panelov naneste na hranu prvého 
panelu malé množstvo nízkorozťažnej montážnej peny.

Následnou činnosťou je naloženie panelov na seba so 
zachovaním 20 mm dilatácie (priestor vyplnený montážnou 
penou). Medzera je nevyhnutná, pretože kompenzuje 
pohyb panelov na konštrukcii.
Naneste butylovú hmotu do spoja základového panelu na 
kraji väzníka. 
Panely primontujte samovreznými skrutkami z ponuky 
EuroPanels, podľa typu väzníka. Dodatočne na každom 
prelise použite farmárske skrutky v mieste styku základového 
plechu s butylovou hmotou (ako na obr. 2.1). Zapamätajte 
si, že v tejto fáze montáže sa nemontujú panely na prelise 
určenom na umiestnenie základu nasledovného panelu.

150-300 mm

dilatácia 20 mm

butylová hmota

kalota (možnosť)

PENA PUR

butylová hmota

dvojitá podpera

TD

1.1 - Odstránenie ochrannej fólie
Ochranná fólia má za úlohu ochrániť povrch panelu pred 
mechanickým poškodením počas transportu. Zároveň sa 
neočakáva jej prítomnosť na povrchu panela počas 
využívania. Ponechanie fólie na povrchu panelov spôsobuje 
jej vulkanizáciu pod vplyvom pôsobenia slnečného 
žiarenia. Môže to spôsobiť stratu záruky na panely. Preto je 
nutné ochrannú fóliu odstrániť v čo najkratšom čase (nie 
dlhšie, ako počas doby jedného mesiaca od dátumu 
výroby panelov).

Rada: Pozor na kovové piliny, ktoré sa 
vyskytujú pri montáži panelov počas vŕtania 
alebo rezania. Všetky piliny je potrebné 
odstrániť, môžu byť zdrojom vzniku korózie. 
Pri odstránení sa vyhnite mechanickému 
tretiu pilinami o povrch panela. Odporúčame 
opláchnuť strechu silným prúdom vody.

skrutky so plechu každých 300 mm 

skrutky

Rada: Skrutky do plechu je vhodné 
používať vtedy, ak je strecha čo najviac nahriatá 
slnečným žiarením.
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4.1 - Montáž uzatváracieho U-profilu 009

4.0 - MONTÁŽ NADODKVAPOVÉHO PÁSU A ZÁVETERNEJ LIŠTY

4.2 - Montáž okapnice 003 a záslepky 034

4.3 - Montáž uzamykajúcej lišty 024

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

Montáž oplechovania nadodkvapového pásu začnite od 
prvotného nastrihnutia do montáže oplechovania 009 a 
003. Nastrihnutie prevádzajte ostrým náradím hneď pod 
horným trapézom rovno po celej dĺžke panelu. Hrúbka 
rezu by mala byť okolo 40 mm. V mieste v ktorom 
očakávate montáž žľabových hákov, odporúčame 
zalepenie z vnútornej strany oplechovania 009 pásom 
plechu s hrúbkou 1 mm.

Do takto pripravenej medzery vsuňte oplechovanie 009. 
Oplechovanie je vyrábané podľa hrúbky daného panelu a 
má jednu hranu zakončenú na ostro a druhú zavinutú do 
vnútra. Oplechovanie vsuňte do vnútra medzery ostrou 
hranou do hora. Čelo oplechovania by sa malo opierať o 
jadro. Oplechovanie primontujte od spodu každých 300 
mm vhodnými skrutkami z ponuky EuroPanels.

Následným krokom je montáž okapnice 003. Medzi 
vonkajší trapéz strešného panelu a namontované 
oplechovanie 009 vsuňte okapnicu 003. Celok, tj. vonkajší 
povrch panelu, oplechovanie 003 a 009 prevŕtajte a 
zanitujte (dva nity medzi prelismi). Takto pripravený 
nadodkvapový pás tvorí základ pre montáž odkvapového 
systému.

Na vyplnenie ostáva ešte otvorený priestor polyuretánu v 
prelisoch strešného panelu. Na ich zaslepenie použite krycí 
prvok 034, ktorý vsuňte pod prelis panelu a primontujte 
vhodnými skrutkami z ponuky EuroPanels.

3.0 - MONTÁŽ HREBEŇA

3.1 - Montáž tesnenia PE-G01

3.2 - Montáž hrebeňa

3.3 - Montáž vonkajšieho hrebeňa 027

Pri sedlovej streche panely musia v hrebeni zachovať 
vzdialenosť najmenej 20 mm od hrany vnútorného 
obloženia, to je nevyhnutné pre prácu panelov na 
konštrukcii (dilatačná vzdialenosť). Priestor medzi panelmi 
môžete vyplniť polystyrénom alebo polyuretánovou 
penou.
Na takto pripravené panely uložte tesnenie PE-G01. Jedno 
tesnenie je určené pre jeden strešný panel. Toto zopakujte 
aj pri paneloch na opačnej strane spádu. Umiestnenie 
tesnenia by malo zodpovedať hrane hrebeňového 
oplechovania.

Na tesnenie PE-G01 umiestnite hrebeňovú lištu 038 (tzv. 
hrebeň). Jeden hrebeň pripadá na jeden strešný panel. 
Hrebeň prekrýva tesnenie a vyrovnáva povrch prestupov 
panelov tvoriac rovinu. Činnosť opakujte na paneloch z 
opačnej strany spádu.
Na uzavretie hrebeňa z vnútornej strany slúži 
oplechovanie 006, ktoré priskrutkujte na vnútornú plochu 
panelu vhodnými skrutkami z ponuky EuroPanels.

Na rovinu hrebeňa panelov priložte hrebeňové 
oplechovanie a pripevnite do každého prelisu skrutkami z 
ponuky EuroPanels. Môže to byť vnútorný hrebenáč 027 
(plochý) alebo 005 (vyvýšený).

Zároveň sa odporúča uloženie takého množstva kompletov 
tesnení a hrebeňov, ktoré zodpovedá dĺžke oplechovania 
vnútorného hrebeňa - zvyčajne sú to tri komplety na 
oplechovanie s dĺžkou 2500 mm.

20mm

009

003

034

PE-G01

038

027

024

Montáž štítového oplechovania 024, t.j. záveternej lišty, 
začínajte od skrátenia previsu základu strešnej krytiny. 
Previs je vhodné skrátiť na polovicu jej šírky. Na ostatnú 
časť plechu pripevnite oplechovanie 024. Montáž začnite 
od strany odkvapu tak, aby následné časti oplechovania 
024 nadchádzali na predošlé, zhodne so smerom spádu 
strechy. V prvej fáze montáže oplechovanie 024 by mal 
pretŕčať okolo 70 mm za hranu nadodkvapového pásu. 
Následne odstrihnite hornú aj dolnú časť oplechovania 024 
nechávajúc vysunutý bočný prvok, ktorý nakoniec zahnite 
do stredu oplechovania uzatvárajúc medzeru. Celok 
namontujte vhodnými skrutkami a utesnite špeciálnou 
penou z ponuky EuroPanels.

006

TD
HMO

TA
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od strany odkvapu tak, aby následné časti oplechovania 
024 nadchádzali na predošlé, zhodne so smerom spádu 
strechy. V prvej fáze montáže oplechovanie 024 by mal 
pretŕčať okolo 70 mm za hranu nadodkvapového pásu. 
Následne odstrihnite hornú aj dolnú časť oplechovania 024 
nechávajúc vysunutý bočný prvok, ktorý nakoniec zahnite 
do stredu oplechovania uzatvárajúc medzeru. Celok 
namontujte vhodnými skrutkami a utesnite špeciálnou 
penou z ponuky EuroPanels.
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PolDeck MD

PolDeck MD je strešný sendvičový panel s jadrom z pevnej 

polyuretánovej peny (PUR), vnútorné obloženie z laminátu alebo 

juty, ktorá je montovaná na nosnú konštrukciu pomocou spojky 

prechádzajúcej celou hrúbkou panela. Vnútorná strana panela je  

plechová ako pri štandardných strešných paneloch TD. Panel 

PolDeck MD je panel hlavne na použitie v hospodárskych 

objektoch,  kde dochádza ku koncentrácii amoniaku alebo tam, kde 

je nutnosť zateplenia už existujúcej strechy. Panel PolDeck MD je 

vhodný na použitie v záhradníctve, skladoch, kravínoch, kurínoch a 

v objektoch so sklonom strechy najmenej 4° (7%) pre panely v 

celku, alebo 6° (10%) pre panely spájané po dĺžke, so svetlíkami a 

iné. Obloženie z laminátu / kompozitu je možné umývať 

vysokotlakou hadicou.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKYSTREŠNÝ PANEL PUR

Vnútorné obloženie

• FLEXI      -   vnútorný panel s obložením z kompozitu
• LAMINÁT -  vnútorný panel s obložením z laminátu

1060 mm

40 / 75 0,59 6,47 18

60 / 95 0,41 7,23 14

80 / 115 0,30 7,98 10

100 / 135 0,24 8,74 8

120 / 155 0,20 9,50 8

MD

1060 mm1060 mm

35
  1 m

m

• Nízka nasiakavosť vody - menej ako 1%

•  Odolnosť voči chemikáliám a biologickým činiteľom :

 - kyseliny / veľmi dobrá

 - alkoholy / veľmi dobrá

 - zásady / dobrá

 - rozpúšťadlá / dobrá

 - amoniak / veľmi dobrá

 - plesne / veľmi dobrá

•  Povrch laminátu umožňuje umývanie vysokotlakovou hadicou

•  Pracovná teplota od -40°C do 110°C

•  Požiarna odolnosť : nekvapká trieda M / francúzska

    Výhody panelov PolDeck MD - obloženie LAMINÁT

LAMINÁT

FLEXI

Vnútorné obloženie vyrobené 

z laminátu

Vnútorné obloženie vyrobené 

z kompozitu

    Príklady použitia PolDeck MD:

• Chlievy

•  Kravíny

•  Kuríny

•  Husiarne

•  Sklady ovocia a zeleniny

•  Ostatné objekty s obsahom amoniaku v ovzduší

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení
[ ks ]
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PolDeck BD

PolDeck BD je najnovší a najpokrokovejší technologický prvok v 

ponuke sendvičových panelov EuroPanels. PolDeck BD je strešný 

sendvičový panel vyrobený v atraktívnej forme strešnej krytiny. 

Použitie jadra z pevnej polyuretánovej peny PUR umožňuje dokonalé 

vyplnenie všetkých "zákutí" profilovania, čím je produkt 

charakterizovaný ako výrobok s veľmi výhodnými vlastnosťami 

izolačnými ako aj pevnostnými. Ďalšou výhodou je rýchla montáž 

skrutkami naprieč do konštrukcie, ktorá môže byť drevená, oceľová 

alebo betónová.

PolDeck BD je určený pre všetky objekty zo segmentu rodinného 

stavebníctva a taktiež všade tam, kde strešná krytina je viditeľná a je 

dôležitým prvkom architektúry (napr. agrostavebníctvo)

Vyžaduje minimálny spád strechy (21%).

Prečo sa oplatí vybrať strešné pokrytie z panelov PolDeck BD:

• Veľmi vysoká estetika, trvácnosť a najnovšia technológia

• Vysoká tepelná izolácia

• Veľké úspory súvisiace s výrazne rýchlejšou a ľahšou montážou (v porovnaní s tradičným systémom: zložených s kotvením jednotlivých 
elementov na konštrukciu objektu: tabule plechu, tepelná izolácia, parotesná zábrana, atď.)

• Kompozitný charakter – celé prekrytie strechy spolu s tepelnou izoláciou je dodané na komplet v kvalite priamo z fabriky.

• Možnosť montovania strešných okien a solárnych systémov, atď.

• Menšie náklady na podpornú konštrukciu.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKYSTREŠNÝ PANEL PUR

Dostupné možnosti

• AGRO - panel s dodatočnou antikondenzačnou vrstvou

80 / 105 0,26 11,0 8

100 / 125 0,21 11,8 7

120 / 145 0,19 12,6 6

BD

Prečo sa oplatí vybrať strešné pokrytie z panelov PolDeck BD:

Vzhľadom na vzor profilovania odrážajúci tvar strešnej krytiny, spôsob zadávania dĺžok pri objednávaní panelu PolDeck BD sa líši od 

typického objednávania sendvičových panelov (ako napr. PolDeck TD).
 
Pre panely PolDeck BD je základnou jednotkou dĺžky počet modulov. Rezanie panelov sa odohráva tak ako je zobrazené na nákrese nižšie. 
Pretože každý modu je dlhý 330 mm, celková dĺžka je násobkom modulov.

Dĺžka panela = množstvo panelov x 330 mm. Príklad : 30 * 330 = 9 900 mm

Ak poznáte očakávanú dĺžku krokvy, môžete to porátať aj nasledovne ( so zaokrúhlením na celé moduly) :

napr. 7800mm / 330mm = 23,63 takže 24 modulov (konečná dĺžka panelu bude 7920mm).

Minimálna dĺžka panelov PolDeck BD : 1980 mm (6 modulov)
Maximálna dĺžka panelov PolDeck BD : 11880 mm (36 modulov)

NOVINKA!

1100 mm

1100 mm1100 mm

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla pre steny Uc *
[ W / (m2 * K) ]

Hmotnosť panelu
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení
[ ks ]
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REI 30

pre systém ThermaMembrane FR

ThermaMembrane

ThermaMembrane FR je najpokročilejšia verzia všetkých 
ponúkaných systémov, určených pre hydro-termo izoláciu plochých 
striech - to je ThermaMembrane FR. Spája v sebe doteraz 
prezentované výhody, ako aj nízku vlastnú hmotnosť, vysokú tepelnú 
izoláciu, tesnosť a trvácnosť v čase, jednoduchosť montáže, najvyššia 
predpismi požadovaná ohňovzdornosť na úrovni REI 30 a to bez 
vrstvy sklenného vlákna.
To je všeobecne najpokročilejší systém ľahkých striech pre ploché 
strechy, ktorý ponúka integrovanú funkciu hydroizolácie a izolácie v 
jednovrstvovej krytine.

ThermaMembrane je optimálne riešenie hydroizolácie a 
tepelnej izolácie väčšiny plochých striech, tak ako aj nových, i 
existujúcich (modernizovaných).
Systém je montovaný mechanicky do oceľového podkladu alebo do 
betónového a montáž sa vykonáva len v samotnej styčnej línii a nie 
na celom povrchu, ako v prípade ThermaBitum (FR). Prestup 
základu membrány PVC vystupuje po dĺžke každého panelu a 
dovoľuje prekrytie a utesnenie línie kotvenia, ktorá využíva techniku 
elektrického zahrievania s vnútorným obložením PVC s nasledujúcim 
panelom, ktorý už nie je prekrytý žiadnym iným ukončovacím 
materiálom. 
Takto dosiahnete najjednoduchší a najoptimálnejší vo všeobecnosti 
spôsob hydroizolácie a tepelnej izolácie plochých striech pri 
zadaných parametroch tepelných a pevnostných.

 Prečo ThermaMembrane ?
- požiarna odolnosť : REI 30 bez vrstvy sklenného vlákna

- požiarna trieda : B-s2, d0 / B-s3, d0

- odolnosť voči pôsobeniu vnútorného ohňa : Broof

- skutočný jednovrstvový systém hydroizolácie (vnútorný obklad z PVC membrány je integrovaný s termoizolačným jadrom PIR panelov)

- mechanická montáž v styku panelov

- miesto elektrického zahrievania základov s mebránou PVC je len v mieste styku panelov

- odolnosť voči extrémnym teplotám, tlaku a UV žiareniu

- garantovaná tesnosť a trvácnosť v čase

- je možné použiť na nové ako aj už existujúce ploché strechy

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTIIZOLAČNÉ PANELY PIR

TB

Panely TM/TM FR sú montované bezprostredne na existujúce podložie

(strecha, polystyrén).

Dôležitým prvkom je požitie parotesnej izolácie.

Panely sa ukladajú po dĺžke spádu strechy na tzv. tehličky.

Miesto pozdĺžneho styku je zabezpečené zahrievným prestupom základu membrány zo

susedného panelu.

Miesto priečneho styku sa zabezpečuje prostredníctvom zahriatia 100 mm pasu membrány.Na montovanie sa používajú systémové doplnky - teleskopy.

Panely dostupné v typoch:

- ThermaMembrane

- ThermaMembrane FR

NOVINKA!

Panely ThermaMembrane sú skupinou nových výrobkov firmy 

EuroPanels. Sú to panely určené na izoláciu už existujúcich striech v rámci 

termomodernizácie budov, ako aj na prevedenie strešných krytín v 

novovznikajúcich objektoch.

Montážne rady

1000±2 mm

1120 mm

1035±2 mm

80 

Dostupné hrúbky
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla
[ W / (m2K) ]

Množstvo panelov v balíku
[ ks ]

0,30 14

100 0,25 11

120 0,20 9

140 0,18 8

175 0,14 6

TM TM FR
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80 

Dostupné hrúbky
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla
[ W / (m2K) ]

Počet panelov v balení
[ ks ]

0,30 14

100 0,25 11

120 0,20 9

60* 0,41 18

REI 30
pre systém ThermaBitum FR 

ThermaBitum

ThermaBitum je produkt určený hlavne pre termomodernizáciu 

už existujúcich strešných krytín, striech, pre ktoré je najdôležitejším 

faktorom zlepšenie izolácie budov najmä v kontexte nových čoraz viac 

požadujúcich predpisov v tomto segmente. Je možné použitie tohto 

panelu na strešné prekrytie bez triedy požiarnej odolnosti v 

novovznikajúcich objektoch, na ktoré nie sú kladené také vysoké 

požiadavky.

ThermaBitum FR je výrobok s veľmi vysokými parametrami 

požiarnej odolnosti, nehorľavý pri zachovaní identických parametrov v 

rozsahu izolácie. Panely majú použitie najmä v novovznikajúcich 

objektoch, ktoré vyžadujú veľmi dobrú požiarnu odolnosť. Táto skupina 

výrobkov má nasledovnú klasifikáciu :

   REI 30

   B-s3,d0

   Broof(t1)

Spojenie veľmi dobrých izolačných vlastností s vysokými vyššie 

deklarovanými požiarnými parametrami činia tento produkt ako veľmi 

moderný a vyhľadávaný na trhu stavebných materiálov.

 Prečo ThermaBitum ?
- montáž s použitím horáka (bez obavy z topenia izolácie)

- výnimočná odolnosť voči extrémnym teplotám

- najviac izolujúce jadro zo všetkých použitých v stavebníctve

- jednoduché zakončovanie a montáž (dostrihávanie, montovanie a zhrievanie)

- montáž na existujúce prekrytia - typ nosnej konštrukcie : betónová, oceľová, drevená

- koncové, jednovrstvové krytie vrchnou asfaltovou vrstvou (prvok dodávaného systému)

- štandardne výrobok obsahuje štarovací styk (na dlhšom boku) s prekrytím vlny asfaltu (50mm).

- priečny spoj je spájaný na čelo (dodatočne v styku je vhodné použiť polyureránovú penu a prekryť pásikom s pásom z podkladovej lepenky).

- kompletný systém hotový na monáž

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTIIZOLAČNÉ PANELY PIR/PUR

TM

PANELY DOSTUPNÉ V TYPOCH :

- ThermaBitum

- ThermaBitum FR

140 0,18 8

175 0,14 6

TB TB FR

Panely ThermaBitum sú skupinou nových výrobkov firmy 

EuroPanels. Sú to panely na izoláciu už existujúcich striech pri potrebe 

termoizolácie budov, ako aj na prevedenie strešných krytín v novo 

ThermaBitum je víťazom Zlatej medaily na XXIII Ročníku 
Medzinárodného veľtrhu stavebníctva BUDMA 2014.

1025 mm

1100 mm

1060±2 mm

 Montážne rady

Vertikálna izolácia základov

1050 mm

1100 mm

1080±2 mm

TYP A

ThermaBitum ( hrúbky: 80, 100, 120, 140 i 175 mm )

ThermaBitum FR ( všetky hrúbky )

ThermaBitum ( hrúbka 60 mm )

TYP B

* Styk pero-drážka, priamy

pre systém na trapézovom plechu

pre systém na trapézovom plechu

v rozsahu požiarnej odolnosti strechy je tento produkt v 

kategórii ideálneho materiálu na ploché strechy so spádom 

0 - 20°.

Panely TB/TB FR sa montujú  bezprostredne na už existujú-
ci podklad (strecha, stropy). Dôležitým elementom je 
aplikácia parotesnej izolácie. Panely sa ukladajú po dĺžke v 
spáde strechy.
 

Na kotvenie sa využívajú systémové doplnky. Plechové 
ukončenia odvádzajúce vodu do žľabov sa inštalujú pred 
montovaním vrchnej lepenky.

Vrchná modifikovaná lepenka sa montuje priamo na povrch 
TB/TB FR za použitia horákov (lepené za tepla).

1. Odkrytie základu, prirodzené vysušenie (1-2 týždne) 
doplnenie nerovnosti cementovou maltou.

2. Zabezpečené povrchu základu proti vlhkosti asfaltovým 
náterom.

3. Montáž izolačnej dosky ThermaBitum (lepenie pomocou 
PUR peny).

4. Montáž dodatočnej nopovej fólie ako ochranná vrstva 
vonkajšieho obkladu.

5. Utesnenie povrchu – utesniť miesta spojov panelov 
medzi sebou aj so základom (stena objektu).

6. Zasypanie výkopu, ukončenie pomocou zámkovej 
dlažby, atď.
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Dostupné hrúbky
[ mm ]

Koeficient prestupu tepla
[ W / (m2K) ]

Počet panelov v balení
[ ks ]

0,30 14

100 0,25 11

120 0,20 9

60* 0,41 18

REI 30
pre systém ThermaBitum FR 

ThermaBitum

ThermaBitum je produkt určený hlavne pre termomodernizáciu 
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aplikácia parotesnej izolácie. Panely sa ukladajú po dĺžke v 
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Na kotvenie sa využívajú systémové doplnky. Plechové 
ukončenia odvádzajúce vodu do žľabov sa inštalujú pred 
montovaním vrchnej lepenky.

Vrchná modifikovaná lepenka sa montuje priamo na povrch 
TB/TB FR za použitia horákov (lepené za tepla).

1. Odkrytie základu, prirodzené vysušenie (1-2 týždne) 
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dlažby, atď.



www.europanels.pl38 39EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY

ThD

ThermaDeck PRO

ThermaDeck PRO je strešný sendvičový panel s jadrom z 
polystyrénu EPS. Môže byť montovaný do nosnej konštrukcie v 
zostave skladajúcej sa zo skrytej spojky WŁOZAMOT a skrutky (tzv. 
skryté kotvenie) alebo priamo priečnou skrutkou naprieč (tzv. viditeľné 
kotvenie).

Panely ThermaDeck PRO sú určené na použitie ako strešné prekrytie 
na všetky typy budov, kde sklon strešnej konštrukcie v smere spádu je 
4° (7%) pre prekrytia skladajúce sa z jednotlivých panelov (do 7m) 
alebo 6° (10%) pre panely spájané po dĺžke s inštalovanými 
presvetľovacími panelmi.

SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKYSTREŠNÝ PANEL EPS

Koeficient prestupu tepla Uc
[ W / (m2 * K) ]

Dostupné hrúbky panelov
[ mm ]

Váha
[ kg / m2 ]

Počet panelov v balení
[ ks ]

ThermaDeck PRO T
Trapézové profilovanie

Dostupné typy:

• FLEXI - panel s vnútornou elastickou výplňou (juta)

1190 mm

100 0,38 10,2 7-8

125 0,31 10,6 7

150 0,26 11,1 6

200 0,20 11,9 4-5

250 0,16 12,8 4

300 0,13 13,6 3

Riešenie hrebeňa

vnútorný hrebeň - 006
vonkajší hrebeň s držiakom - 005A

tesné nity oceľové

PRECHODOVÝ SPOJ SKRYTÝ SPOJ

2  2mm 2  2mm
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ThermaDeck PRO SPOSÓB MONTA¯U / AKCESORIA

EUROPEJSKIE      P£YTY WARSTWOWE

1.1 - Príprava prvého panela

1.2 - Napojenie základného panelu

1.3 - Ukončenie montáže

min. 300 mm

www.europanels.pl40 41

2.1 - Uloženie Z-profilov a plechové ukončenie 006

2.2 - Montáž Z- profilov 

2.3 - Osadenie hrebeňa 005A

1.0 - SPÁJANIE PANELOV PO DĹŽKE 2.0 - DETAILY PRI HREBENI THERMADECK PRO 

HMOTA

HMOTA

PE
NA PU

R

005A

V prípade strešnej konštrukcie dlhšej ako 7 m, vzhľadom na 
parametre  technické a prevádzkové 
odporúča sa delenie celkovej dĺžky na kratšie kusy a taktiež 
spájanie ich medzi sebou pomocou dvojitej konštrukcie so 
zachovaním dilatácie. Má to súvis s prácou tepelnoizolačných 
sendvičových panelov vplyvom slnečného žiarenia. S toho 
istého dôvodu je nutné aby farebná škála sendvičových 
panelov neprekročila I. skupinu farieb (odporúčame veľmi 
svetlé farby, RAL 9010).

Na podpornú konštrukciu nalepte akustickú pásku. Panely 
spájané po dĺžke sa montujú v smere od žľabu ku hrebeňu. 
Uložte prvú dosku na konštrukciu spojom v smere montáže. 
Naneste silikónový tmel na miestach spoja na hrebeni.

Na základových paneloch sa nachádza tzv. podrezanie, ktoré 
obsahuje prerezanie vnútorného obkladu a časti jadra panelu. 
Pred montážou odstráňte prerezané elementy vnútorného 
obkladu a jadra, aby finálne ostala iba vlna základného 
obloženia (samý plech). Dĺžka základu  je minimálne 300 mm, 
čím je väčšia, tým uhol sklonu strechy je menší.
O detailoch použitia sa vyjadruje projektant. Takto pripravený 
panel sa osadí s dodržaním odstupu 20 mm medzi panelmi 
(dilatácia). Dilatačný otvor sa vypení nízkorozťažnou PUR 
penou. Bočný spoj panelov sa utesní  pomocou hmoty.

Teraz treba ukotviť panel do podpornej konštrukcie. Najprv 
sa ukotví panel na vnútornej časti panelu v hrbe. Následne po 
tom použite oceľové nity, ktoré sa rozmiestňujú vo dvoch 
líniach, súbežne s pásmi tesniacej hmoty: na hrebeni a pri 
spoji panelov. Medzery medzi nitmi: každých 200 mm.

Následne umiestnite spojky WŁOZAMOT na okrajoch 
panelov nad väznicami. Priskrutkujte do konštrukcie 
adekvátnymi skrutkami z ponuky EuroPanels. Následné 
panely sa nakladajú a kotvia súbežne v smere montáže, 
opakujúc predošlé kroky.

Uzatvorenie sedlovej strechy môžete ukončiť viacerými 
spôsobmi. Prezentovaný sa opiera spojením ukončenia 005A 
– vonkajšieho hrebeňa so Z-profilom. Tento spôsob sa 
odporúča pri paneloch ThermaDeck PRO. Pri uložení 
hrebeňa, strešné panely musia mať dilatáciu 20 mm medzi 
vnútorným obložením. Voľný priestor medzi panelmi 
dotesníte polystyrénom alebo nízkorozťažnou penou. Po 
uchytení strešných panelov ukotvíte vnútorný hrebeň 
(ukončenie 006). Pre vyznačenie línií ukotvenia Z- profilov, 
ukončenie vonkajšieho hrebeňa priložte na panel (tak ako 
bude osadená na finál) a označte miesto ukotvenia Z-profilu.

Z- profil 005 umiestnite na vyznačenej línií a prinitujte nitmi. 
Dávajte pozor na smer montáže Z- profilu. Musí zakrývať 
vnútro hrebeňa a musí umožniť jeho montáž. Nity sa potom 
zakrývajú cez stred Z- profilu (smerom od stredu hrebeňa).

Na koniec osaďte vonkajší hrebeň. Začnite od jednej strany 
nasúvajúc ho na Z-profil. Následne ho ukotvite na opačnej 
strane nasúvajúc ho na druhý Z- profil. Po osadení hrebeňa 
mal by tesne doliehať na oboch stranách Z- profilov. Ak je 
hrebeň voľný musíte opraviť ukotvenie jedného Z- profilu.

006

ThD

Rada: Konečnou etapou montáže je 
nitovanie falcov pomocou oceľových nitov v 
mieste osadenie spojov WŁOZAMOT. Kovové 
hobliny vznikajúce vŕtaním otvorov treba 
bezodkladne odstrániť!

200 mm

ThermaDeck PRO SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY
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ThermaDeck PRO SPÔSOB MONTÁŽE / DOPLNKY

EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY
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Príklady realizácií OBJEKTY ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV EUROPANELS

PolTherma DS
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PolTherma DS
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Príklady realizácií

EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY

OBJEKTY ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV EUROPANELS

PolTherma PS

PolTherma CSPolTherma TS

ThermaStyle PRO
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PolTherma PS

PolTherma CSPolTherma TS

ThermaStyle PRO



www.europanels.pl46 47

Príklady realizácií

EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY

OBJEKTY ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV EUROPANELS

ThermaMembrane FR 

PolDeck TD ThermaDeck PRO

ThermaBitum FR
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Príklady realizácií

EURÓPSKE      SENDVIČOVÉ PANELY

OBJEKTY ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV EUROPANELS

ThermaMembrane FR 

PolDeck TD ThermaDeck PRO

ThermaBitum FR
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EURÓPSKE SENDVIČOVÉ PANELY

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA PRODUKTAMI A DOPLNKAMI

VÝROBCA SENDVIČOVÝCH PANELOV

VÝROBCE  SENDVIČOVÝCH PANELŮ

EuroPanels Sp. z o.o.

Inflancka 5/81

00-189 Warszawa

www.europanels.pl

Máte dotazy? Poptávku? Nabídku spolupráce?

Rádi Vám vyhovíme 

prostřednictvím  našeho  partnera  v  České  Republice

Zahradníčkova 1125/16

150 00 Praha 5

Česká republika

Kancelář: Ovčárecká 1452

280 02 Kolín

kontakt@sinex.cz

www.sinex.cz

Sinex Partner s.r.o.

KolínPraha

www.europanels.pl

Všechna práva vyhrazena. Tyto informace nejsou totožné s technickou dokumentací. Prezentovaný obsah a obrázky jsou jen ilustrati vní a informati vní. Montáž panelů musí být v souladu s projektem 
a o technických detailech rozhoduje projektant. EuroPanels neodpovídá za rozdíly mezi obsahem informací a aktuálními produkty. EuroPanels si vyhrazuje právo změnit nabídku bez předchozího 
upozornění. Informace nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona.


