
SMART OFFICE – kanceláře a administrativní budovy

SMART SCHOOL – školy a školky

SMART SHOP – prodejní stánky

SMART INDUSTRY – průmysl a energetika

SMART STORAGE – skladovací prostory

FLEXIBILNÍ  
MODULÁRNÍ  
ŘEŠENÍ

PRODUKTOVÝ  
A MATERIÁLOVÝ KATALOG
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Economy Premium

2,5 m / 3 m

2,5 m / 3 m

do 9 m 
se stěnovou vzpěrou

 AX 3
Comfort
 AX 3  SX

Konstrukce
 TYP MODULU

 ŠÍŘKA

2,5 m do 3 m / atyp

 VNITŘNÍ VÝŠKA
2,5 m / 3 m 2,5 m / 3 m

DÉLKA

6 m
do 9 m 
bez vzpěry 

konstrukce

 1
konstrukce AX3



Izolace
Economy Premium

Skladba izolace

Comfort
 PODLAHA

STROP

 OBVODOVÉ STĚNY

140 mm140 mm100 mm

80 mm 180 mm 180 mm

180 - 250 mm
doporučeno 220 mm

140 mm / 180 mm80 mm

izolace
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Comfort

Premium

sádrokarton

Comfort Premium
sádrokarton

Fermacell

 VLHKÉ PROSTORY

sádrokarton

10mm dřevotříska

Vnitřní obložení
 BĚŽNÉ PROSTORY

Economy

- oboustranně laminovaná

Přichycení ke konstrukci 
pomocí nýtů s bílou 
plastovou krytkou.
Spoje řešeny PVC H profilem.

- dvojitý nátěr disperzní barvou

Přichycení pomocí samořezných 
šroubů. Spoje zatmeleny 
a přebroušeny.

Fermacell

- dvojitý nátěr disperzní barvou

Přichycení pomocí samořezných šroubů. 
Spoje zatmeleny a přebroušeny.
Požární odolnost z interiéru do exteriéru.

dřevotříska

10mm PVC
Economy

- PVC deska Simona

Přichycení ke konstrukci 
pomocí nýtů s bílou 
plastovou krytkou.
Spoje řešeny PVC H profilem.

- dvojitý nátěr disperzní barvou
- s úpravou do vlhkého prostředí

Přichycení pomocí samořezných 
šroubů. Spoje zatmeleny 
a přebroušeny.

Fermacell

- dvojitý nátěr disperzní barvou.
 

Objemová hmotnost izolace 
minimálně 37 kg/m3, 
bod tání >1000°C.

chodba obložená laminátovou deskou 

chodba obložená sádrokartonem

obvodové stěny
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Požární odolnost dle požadavku zákazníka / PAVUS certifikace.



Comfort Premium
RAKO ONE

Obklady
RAKO EXTRA

- keramické obklady 200 x 250 mm
- bílá barva
- lepené lepícím tmelem
- spárováno spárovacím tmelem v bílé barvě
- barva spárovacího tmelu je možné změnit 
dle přání zákazníka

- keramické obklady 200 x 400 mm  nebo 
rozměr 300 x 600 mm
- lepené lepícím tmelem
- spárováno spárovacím tmelem v bílé barvě
- barva obkladu a spárovacího tmelu je 
možné změnit dle přání zákazníka

RAKO one bílá

černá mat

RAKO EXTRA
světle šedá mat

bílá mat

hnědošedá

vizualizace RAKO ONE

vizualizace premium vizualizace premium

obvodové stěny
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Comfort Premium
plastové okno

Comfort Premium

Comfort Premium

- bílá barva
- 1780mm x 1200mm
- dvojdílné s gumovým těsněním
- obě křídla otevíravě sklopné
- bílé kování MACO
- bílý parapet s povrchovou 
práškovou úpravou
- trojité izolační prosklení
   4 / 12 / 4 / 12 / 4 mm

- bílá barva
- 1780mm x 1200mm
- dvojdílné s gumovým 
těsněním
- obě křídla otevíravě sklopné
- bílé kování MACO
- bílý parapet s povrchovou 
práškovou úpravou
- trojité izolační prosklení
 4 / 12 / 4 / 12 / 4 mm

plastové okno

Okna
Economy

- bílá barva
- 1780mm x 1200mm
- dvojdílné s gumovým 
těsněním
- obě křídla otevíravě sklopné
- bílé kování MACO
- bílý parapet s povrchovou 
práškovou úpravou
- izolační prosklení 4 / 16 /4 
mm

hliníkové okno

Standartní rozměry: 2000 x 2000 mm, 1055 x 1200 mm, 845 x 1200 mm, 580 x 400 mm
Další rozměry, sítě na okna, zasklení a barva dle přání zákazníka.

 ROLETY

PVC roleta
Economy

Hliníková roleta

 ŽALUZIE

Hliníkové horizontální interiérové ALU horizontálně exteriérové

- elektrický navíječ

ALU trojskloplastové trojskloplastové dvojsklo

- plastová roleta
- šedá barva
- ruční ovládání
- výška 145 mm

PVC roleta
- plastová roleta
- elektrické ovládání
- výška 145 mm

Barva dle výběru zákazníka.

- elektrické ovládání

Barva dle výběru zákazníka.

výplň otvorů
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Comfort
Hörmann ZK
875 x 2000 mm

Hörmann MZ 
875 x 2000 mm

Premium

Dveře
Economy

- pozinkované
- hladké provedení 
- lakované dle RAL
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek 
- gumový háček nebo jiná 
zarážka

Průchozí rozměr:
800 x 1950 mm

 EXTERIÉR JEDNOKŘÍDLÉ

- pozinkované
- izolované
- hladké provedení 
- lakované dle RAL
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek 
- integrované samozavírání
- gumový háček nebo jiná 
zarážka
Průchozí rozměr:
805 x 1944 mm

Hliníkové dveře
1191 x 2097 mm
- bílé RAL 9016
- VSG izolační prosklení
- otevírání ven
- dveřní samozavírač s aretací
- hliníková zárubeň
- gumové těsnění
- cylindrický zámek

Průchozí rozměr:
1000 x 2000 mm

Hörmann ZK

Prosklení VSG, kování ALU/nerez dle přání zákazníka.
Možnost dodat bezpečnostní vložky BT3, BT4, samozavírač nebo panikové kování, el. zámky. 

výplň otvorů
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Comfort
Hörmann ZK
2000 x 2000 mm

Hörmann MZ 
1900 x 2000 mm

Premium

875 x 2000 mm

- dutinková  dřevotříska
- dřevěné dveře v ocelové zárubni 
- HPL folie, bílá barva
- 2 panty
- nerez rozeta, klika
gumové těsnění a doraz
- cylindrický zámek + 3 klíče

875 x 2125 mm

- plná výplň
- dřevěné dveře v ocelové 
zárubni 
- HPL folie, bílá barva
- 3 panty
- nerez rozeta, klika
gumové těsnění a doraz
- cylindrický zámek + 3 klíče

PremiumEconomy

- pozinkované
- lakované dle RAL
- hladké provedení 
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek 
- gumový háček nebo jiná 
zarážka

Průchozí rozměr:
1930 x 1950 mm

EXTERIÉR DVOUKŘÍDLÉ

- pozinkované
- lakované dle RAL
- izolované
- hladké provedení 
- obložková ocelová zárubeň
- gumové těsnění
- PVC klika a štítek
- cylindrický zámek 
- integrované samozavírání
- gumový háček nebo jiná 
zarážka
Průchozí rozměr:
1830 x 1944 mm

Hliníkové dveře
2259 x 2097 mm

ComfortEconomy  
INTERIÉR JEDNOKŘÍDLÉ

Průchozí rozměr
jednokřídlých dveří:
800 x 1950 mm dveře comfort

Prosklení, kování ALU/nerez dle přání zákazníka.
Možnost dodat bezpečnostní vložky BT3, BT4
nebo samozavírač.

výplň otvorů
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- bílé RAL 9016
-VSG izolační prosklení
- otevírání ven
- dveřní samozavírač s aretací
- hliníková zárubeň
- gumové těsnění
- cylindrický zámek

Průchozí rozměr:
2000 x 2000 mm



TARKETT 1,5mm

Comfort Premium
TARKETT STANDART 
2mm

Premium

Podlaha

PVC BĚŽNÉ PROSTORY

Economy

- barva šedá 189

PVC třída R9, K4, 
položená v pásech, 
celoplošně lepená 
disperzním lepidlem, 
ve spojích svařená. 

- barva šedá 383

Dle EN 649:
- třída pro průmysl 
43
- třída pro obchodní 
použití 34.

TARKETT Veneto XF 
2mm

PVC VLHKÉ PROSTORY - protiskluzné podlahoviny

Economy Comfort

- barva šedá 189
- protiskluz R9

TARKETT Granit 
Multisafe 2,5mm

- barva šedá 383
- protiskluz R10

VENETO Sicuro XF 
2mm

Pro všechny kategorie - okopová soklovací lišta S60, bílá, life TOP 5012 + protiskluz R10

Granit Multisafe 383

Veneto 671

Veneto 663

Veneto Sicuro 911

podlaha
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TARKETT 1,5mm

Economy Comfort Premium
PODLAHOVÁ DESKA

dřevotříska 19 mm CETRIS 22 mm

CETRIS 22 mm
pro vlhké prostory

CETRIS 22 mm



Comfort Premium

Comfort Premium

černá mat

DLAŽBA 

RAKO 300x300mm

- barva dle výběru zákazníka
- protiskluzná třída R-10 B

RAKO EXTRA 600x600mm

- TAURUS
- protiskluzná třída R-10, hladký povrch

K podlahové desce lepeno tmelem, spárováno spárovacím tmelem. Spoje podlahy a stěny 
jsou tmeleny silikonovým tmelem.

KOBEREC

zátěžový koberec kobercové čtverce

- barva dle přání zákazníka - barva dle přání zákazníka

granit

RAKO EXTRA

světle šedá mat

bílá mat

hnědošedá

METRO LF antracit METRO LF šedá šedábéžová

antracit

biskay sahara
RAKO TAURUS

podlaha
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Comfort

- držák na toaletní papír
- plastová wc štětka

 

příslušenství  premium

WC s plastovou 
nádržkou

- porcelán
- zadní rovný vývod 
- plastová nádržka na vodu
- bílá barva

+ prkénko Topolino, bílé 

 

realizace závěsné wc s příslušenstvím

Comfort

- držák toaletního papíru s 
krytem
- wc štětka
- další příslušenství na přání 
zákazníka

Toalety
PremiumEconomy

ZÁCHODOVÁ MÍSA

- porcelán
- zadní rovný vývod 
- porcelánová nádržka na vodu
- bílá barva

+ prkénko JIKA LYRA PLUS, bílé
 

- porcelán
- závěsné wc
- splachovací tlačítko 
- bílá barva

+ sedátko s automatickým 
spouštěním, bílá barva
 

PremiumEconomy
PŘÍSLUŠENSTVÍ

WC s keramickou 
nádržkou

závěsné WC

plastové nerez chromové

 příslušenství comfort

- zásobník toaletního papíru 
- wc štětka

sanita
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příslušenství economy



Pisoáry
Comfort

Comfort Premium

ECCO Ideal Standard
PremiumEconomy

JIKA Golem Geberit Smyle
- porcelán
- bílá barva
- 350 x 320 mm
- tlakový ventil pro spláchnutí 
vody

 

- porcelán
- bílá barva
- 305 x 340 mm
- s radarovým splachováním

 

- porcelán
- bílá barva
- 350 x 580 mm
- s elektronickým splachováním

 

JIKA Golem Geberit SmyleECCO Ideal Standart

ZÁSTĚNA ZA PISOÁR

PVC 550 x 1520 mm PVC Geberit 440 x 740 mm

- bílá barva
- spodní stojna

- alpská bílá

Comfort
porcelánová výlevka s mřížkou 
- baterie na teplou a studenou vodu

 
Premium

VÝLEVKY

nerezová výlevka včetně mřížky
- Sanela Lanškroun
- baterie na teplou a studenou vodu

 

výlevka Sanela nerez

sanita
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Comfort
Böhme system

PremiumEconomy
HPL system LTD system

- volný prostor u podlahy 
a u stropu
- deska z 28 mm laminátové 
dřevotřísky
- hliníkový rám
- dveře s bílou PVC klikou 
a zámkem 
s možností uzavření z vnitřní 
strany kabiny

 

WC kabina

- volný prostor u podlahy 
a u stropu
- deska z 12 mm HPL desky 
FUNDERMAX
- hliníkový rám
- dveře s bílou PVC klikou
 a zámkem volno/obsazeno
s možností uzavření z vnitřní 
strany kabiny

 Barva kabiny bílá nebo dle přání 
zákazníka.

- volný prostor u podlahy 
a u stropu
- deska z 28 mm LTD desky
- hliníkový rám
- dveře s ALU klikou 
a zámkem volno/obsazeno
s možností uzavření z vnitřní 
strany kabiny

Barva kabiny bílá nebo dle 
přání zákazníka.
 

realizace HPL Systém

 LTD Systém tmavě šedá

 LTD Systém modrá

sanita
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Comfort
Sprchový box PVC
800 x 800 mm

PremiumEconomy

- šedá barva
- pevné 3 stěny
- vstup z přední části zakrytý 
závěsem
- vodovodní směšovací baterie 
na teplou a studenou vodu
- odpadní sifon
 

Sprchy
Sprchový box 
910 x 910 mm Sprchový kout

- TEICO DORA
- shrnovací dveře
- čelní vstup
- páková vodovodní 
směšovací baterie na teplou 
a studenou vodu
- odpadní sifon
- vanička a opláštěný 
podstavec
 

- skleněné sprchové dveře
- čelní vstup
- keramický obklad
- páková vodovodní 
směšovací baterie na teplou a 
studenou vodu
- odpadní sifon
- odvodňovací žlab nerez 
včetně krycí mřížky

Sprchový kout z fermacell 
nebo sádrokartonových 
příček, tmelené a přebroušené 
spoje.

 

realizace Economy realizace Premium

realizace Premium - pohled do sprchového koutu

Možnost dodání mycích 
žlabů nebo podlahové 
výpusti.

GULI nerez

sanita
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Umyvadla
Comfort

- porcelán
- 500 x 400 mm 
- Cersanit President P50
- odpadní sifon Bolema 
- vodovodní směšovací baterie
- 5l ohřívač

bojler 5l Gorenje - příkon 2kW

 

Economy Premium

umyvadlo Cersanit 
President

PremiumEconomy
umyvadlo Geberit 
Selnova

- porcelán
- 500 x 475 mm 
- odpadní sifon chrom
- vodovodní směšovací baterie
- 5l ohřívač

bojler 5l Gorenje - příkon 2kW

 

- porcelán
- 500 x 475 mm 
- odpadní sifon chrom
- vodovodní směšovací baterie

- ohřívač Clage MBH - příkon 
5,7kW

 

umyvadlo Geberit 
Smyle

realizace economy

umyvadlo Geberit smyle

Možnost dodání mycích žlebů.

Comfort
 DÁVKOVAČ MÝDLA

CWS Paradise Foam NTSANELACORMEN CN
- bílá barva
- nástěnný 
  dávkovač
- 500 ml 

- nerez, vnitřní nádoba plast
- nástěnný 
   dávkovač
- 1000 ml 

- bílá barva
- bezdotykový                
dávkovač
- 500 ml 

CWSSanelaCORMEN

sanita
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Economy PremiumComfort
 OSOUŠENÍ RUKOU

vysoušeč Stiebel Eltronzásobník na ručníkykovový háček na ručník
- nerez
- Sanela

Stiebel Eltron

600 x 600 mm

- LED osvětlení Naturel Iluxit
- skleněná polička Jika Pure 
chrom

Comfort
400 x 500 mm

- s PVC bílou poličkou

PremiumEconomy
ZRCADLO

Comfort
viditelné

PremiumEconomy
POTRUBNÍ ROZVODY

zakryté

Zrcadlo Premium s LED osvětlením

skleněná polička Jika Pure chrom

zásobník Sanelakovový dvojháček

sanita
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Premium

baterie Grohe

- eurosmart Cosmopolitan
- nástěnná baterie do předstěny
- chromový sprchový set 
 Tempesa, 2 proudy

Vodovodní baterie
Comfort

jednopáková baterie
- Kludi PURE EASY
- nízkotlaká
- stojánková
- bez odpadové soupravy
- chrom

 

PremiumEconomy
UMYVADLA

bezdotyková baterie

- Schell Celis E HD-M
- stojánková

 

umyvadlová baterie Schellumyvadlová baterie Kludi

Comfort
baterie Kludi
- Kludi PURE EASY
- nástěnná baterie
- chromový sprchový set 
  hadice, růžice a držák

PremiumEconomy
SPRCHY

Comfort

RAV Slezák
- pro nízkotlaký ohřívač s 
otočným ústím 150 mm

 

Economy

DŘEZY

NOVASERVIS GROHE
- chromová baterie s otočným 
ústím 210 mm

 

- eurosmart cosmopolitan
- chrom

 

sprchová baterie Kludi

sprchová baterie Grohe

dřezová baterie Grohe

sanita
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Kuchyně
Comfort

Clage MBH

- délka 1m
- 1 horní skříňka, otvírací dvířka
- 1 spodní skříňka, otvírací 
dvířka
- bílé korpusy skříněk
- dvířka dekor světle šedé,
- pracovní deska dekor cement
- úchyty tulip Marina nerez
- dřez Franke bez odkapu
- bojler 5l

 

MINI kuchyňka
Economy

Kuchyňská linka
- délka 2,4m
- 2x horní skříňka, otvírací dvířka
- 4x spodní skříňka, 
 otvírací dvířka, šuplíky
- bílé korpusy skříněk
- dvířka dekor vanilka,
- pracovní deska dub
- úchyty tulip Marina nerez
-dřez s odkapávací plochou FRANKE

Spotřebiče:
1ks podstavná lednice BOSCH/SIEMENS/AEG
1ks vestavná myčka nádobí 
BOSCH/SIEMENS/AEG
1ks mikrovlnná trouba AEG/ELECTROLUX - 
samostatně stojící
1ks Průtokový ohřívač Clage MBH příkon 5,7kw

realizace comfort

realizace economy

dřez Franke bez odkapu

kuchyně
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Premium

- délka 4m
- 6x horní skříňka, otvírací / výklopná dvířka
- 6x spodní skříňka, otvírací dvířka, šuplíky
- bílé korpusy skříněk
- barva dvířek a pracovní desky dle přání zákazníka
- úchyty tulip RECIFE nerez
-dřez s odkapávací plochou FRANKE
- nerezový sokl
- kování Blum

Spotřebiče:
1ks samostatně stojící lednice
BOSCH/SIEMENS/AEG výšky 2m
1ks vestavná myčka nádobí 
BOSCH/SIEMENS/AEG
1ks vestavná mikrovlnná trouba v horní skříňce 
BOSCH/SIEMENS/AEG
1ks Průtokový ohřívač Clage MBH příkon 5,7kW

Kuchyňská linka na míru dle přání zákazníka

realizace premium

realizace premium

realizace premium

úchyt RECIFE

kuchyně
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- montáž na strop

Ochrana proti přehřátí 
integrované teplotní senzory, 
třída ochrany IP65. 
Povrch přední strany 
aluminium, bílá matná vrstva, 
rámeček Aluminium, bílý. 
Povrchová teplota přední 
strany ~100°C, povrchová 
teplota zadní strany ~50°C.
Regulace on/off nebo 
termostatem.

Nelze v kombinaci s 
podvěšeným stropem.

Comfort Premium

Topení
Comfort Premium

BĚŽNÉ PROSTORY

přímotop 2000W
Economy

Infratopení 600W
- ATLANTIC F125-D 20

přímotop 2000W
- ATLANTIC F125-D 20
- digitální týdenní termostat

VLHKÉ PROSTORY

konvektor 2000W
Economy

podlahové topení
- AEG VH 213 s ventilátorem
- IP 24
- elektronické řízení a regulace

konvektor 2000W
 - topení formou topných 
kabelů pro užití v instalacích
 s vysokým mechanickým 
namáháním (třídy M2 dle IEC 
60800:2009 čl. 4)

Jednožilové jádro ze slaněné 
rezistence, vnitřní izolace ze 
síťovaného polyetylenu, plné 
ochranné opletení z hliníkové 
pásky a měděných 
pocínovaných drátků a PVC 
plášť. 
Včetně programovatelného 
dotykového termostatu
 s podlahovým čidlem.

Žebříkové topidlo bílé barvy.

přímotop ATLANTIC Infratopení

konvektor 2000W žebříkové topidlo

elektroinstalace
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Klimatizace
SAMSUNG Wind Free

- chladící výkon 2,5 kW
- topný výkon 3,2 kW

 

vypínač SEDNA

elektroinstalace

Comfort
VIVAX - R

- chladící výkon 2,6 kW
- topný výkon 2,9 kW

 

Premium

klimatizace VIVAX - R klimatizace SAMSUNG Wind Free

Zásuvky
Schneider Elektric SEDNA 230 V

Comfort
Schneider Elektric ELSO 230V

- čistě bílá barva

PremiumEconomy

Vypínač
Schneider Elektric SEDNA

Comfort
Schneider Elektric ELSO

PremiumEconomy

vypínač ELSO
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- barva dle výběru zákazníka



Svítidla

elektroinstalace

Comfort
Steinel XLED home 2 
15W

- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- stříbrné
- 1184 lm

PremiumEconomy
EXTERIÉROVÁ SVÍTIDLA

Steinel XLED home 2

Comfort
LED svítidlo 20W

PremiumEconomy
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DO BĚŽNÝCH PROSTOR

- 2500 lm
ekvivalent 1 x 36W - trubicová žárovka

- 4300 lm, zrcadlová mřížka
ekvivalent 2 x 36W - trubicová žárovka

LED svítidlo 37W

LED svítidlo 30W

- 4400 lm
ekvivalent 1 x 58W - trubicová žárovka

- 6900 lm, zrcadlová mřížka
ekvivalent 2 x 58W - trubicová žárovka

LED svítidlo 58W

LED svítidlo se zrcadlovou mřížkouLED svítidlo 30W
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kulaté venkovní 
světlo 60W

- čidlo na 180° pohyb

Svítidlo 
PANLUX 16W

- bílá barva
- 1760 lm

PANLUX ZEUS

Comfort
LED svítidlo 31W IP65

PremiumEconomy
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DO VLHKÝCH PROSTOR

- 3900 lm  ekvivalent 1 x 58W - trubicová žárovka



Střecha
Comfort

studená střecha

- nosná konstrukce střechy je tvořena 
pozinkovanými  Z profily, na nichž jsou 
připevněny střešní plechy 0,75 mm 
pozinkovaných trapézových profilu
 se spádem 1-2%, včetně rýn + svodu
- montáž na místě 
- záchytný systém proti pádu není součástí

studená / zateplená střecha
Premium

- nosná konstrukce střechy je tvořena černými 
lakovanými Z profily, na nichž jsou připevněny 
střešní plechy 0,75 mm pozinkovaných 
trapézových profilu se spádem 1-2%, včetně rýn 
+ svodu
- montáž na místě 
- záchytný systém proti pádu, kotvení pro 
údržbu studené střechy včetně certifikace je 
součástí

Na přání zákazníka možnost ZELENÉ střechy.

realizace zelené střechy

Vnější stěny
Comfort

trapézový plech
Economy

- 0,6 mm pozinkovaný plech
- hloubka profilu 10 mm

- hladký ocelový panel s EPS jádrem
- tloušťka panelu 21 mm

hladký plech

trapézový plech hladký plech

exteriér
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exteriér

Premium
dodatečné fasády

CEMBRITOVÁ FASÁDA 
- panelová fasáda
- 6 mm tlouštěk desek
- nýtovaná na ocelovou konstrukci

ZÁVĚSNÁ PROVĚTRÁVANÁ 
FASÁDA
- sibiřský modřín profily RHOMBUS
- bez povrchové úpravy
- připevněno na rošt

cembritová fasáda

DODATEČNÉ 
ZATEPLENÍ
- minerální izolace
- polystyren

závěsná provětrávaná fasáda
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DEKPROFILE® CR40
-horizontální vlna
- barva RAL 9010 / 9002 / 7035 / 7016
- tloušťka plechu 0,63 mm
- rošt umožnující montáž integrovaného střešního 
odvodnění, přesah nad střechu modulu 400 mm 
- včetně lemovacích prvků DEKPROFILE 

DEKCASSETTE® IDEAL
-barva RAL 9010 / 9002 / 7035 / 7016;
- obdélníkové kazety (výška cca. 400 mm)
- tloušťka plechu 1 mm
- rošt umožnující montáž integrovaného střešního 
odvodnění, přesah nad střechu modulu 400 mm
- bez viditelných kotvicích prvků
- včetně lemovacích prvků

DEKCASSETTE IDEAL



Comfort

Doplňky

doplňky

- horní strana je krytá lexanem, 
přichyceným ke konstrukci hliníkovou 
lištou a samořeznými šrouby
- bez svislého svodu dešťové vody 

hliníkový přístřešek

Premium

Economy
ocelový přístřešek

- pozinkovaná konstrukce
- horní strana je krytá Lexanem přichyceným 
ke konstrukci hliníkovou lištou a samořeznými 
šrouby
- krátká rýna s nátrubkem
- bez svislého svodu dešťové vody

 - konstrukce z pozinkovaného 
rámu
- barva RAL dle barvy kontejneru
- horní strana z tvrzeného 
plexiskla
- svod dešťové vody s rýnou
 

exklusiv přístřešek

ALU přístřešek

Premium
Atika 500 mm 

Comfort

- pohledová část atik je z pozinkovaného
plechu 1,5 mm
- V 500 mm a opatřena nástřikem dle RAL, 
metalické barvy za příplatek
- tvar ohybu je přizpůsoben tak, aby do něj bylo 
možno vložit držáky, které se upevní 
na střešním profilu
- Držáky (3 kusy/2 m) jsou vyrobeny 
z pozinkovaného plechu 4 mm 

PŘÍSTŘEŠKY

ATIKA Exclusiv přístřešek
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- rozebíratelný podlahový přechod s PVC 
podlahovinou a "h" profily
- podlahové přechody - mezi dveřmi 
- nerezový práh.

doplňky

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ
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Comfort
podlahový přechod hladký podlahový přechod

Premium

- hladké podlahové přechody v celé sestavě 
- dokončení spoje podlahoviny na přechodech 
mezi jednotkami je možné až na místě

PODLAHOVÉ PŘECHODY
Economy

- pozinkované schodiště umístěné ve 
schodišťových rámech se zábradlím 
- povrch schodišťových stupňů 
vyroben z ALU slzičkového plechu 
3mm, povrch ostatních pochozích 
ploch z plechu 4mm
- barva schodiště lakovaná v RAL 
dle barvy sestavy
- poslední patro schodišťové věže 
zastřešeno, obložení stropu  
z lakovaných trapézových plechů 
0,6mm

Comfort Premium
ocelové
schodiště

Economy
zastřešená schodišťová 
věž / atypy

- pozinkované
- schodište je opatřeno 
podestou a zábradlím 
- nášlapnice  z 
pozinkovaných 
pororoštu 
velikost oka roštu 
- 34 x 38 mm
 

schodišťová věž

- pozinkované schodiště 
umístěné ve schodišťových 
rámech se zábradlím
- povrch schodišťových
stupňů vyroben z ALU 
slzičkového plechu 3mm, 
povrch ostatních pochozích 
ploch z plechu 4mm
- barva schodiště lakovaná 
v RAL dle barvy sestavy

přechod z H profilu hladký přechod

schodiště economy schodiště premium schodiště premium - ATYP



doplňky

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ
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-dvouramenné ocelové vnitřní 
schodiště s podestou a 
oboustranným nerezovým 
madlem
- nalakované dle RAL
- obložení konstrukce schodiště 
z boku a ze spodu 2x10 mm 
Fermacell deskou
- stupnice z Cetris 22 mm
- schody a podesta jsou pokryté 
podlahovinou použitou v sestavě, 
případně keramická dlažba

Comfort Premium
schodiště 
se zábradlím

Economy
schodiště s 
oboustranným madlem

- dvouramenné ocelové 
vnitřní schodiště s 
podestou 
a zábradlím
- nastříkané lakem dle 
stupnice RAL
- stupnice z překližky, 
pokryté PVC-podlahovou 
krytinou
- schodiště bez podstupnic 
 

schodiště se zábradlím 
a madlem

- dvouramenné ocelové vnitřní 
schodiště s podestou, 
zábradlím 
a nerezovým madlem
- nastříkané lakem dle stupnice 
RAL
- stupnice z překližky, pokryté 
PVC-podlahovou krytinou. 
Včetně podstupnic.

SKLENĚNÁ PŘÍČKA

schodiště premiumschodiště comfort

- skleněná příčka do interiéru dle přání zákazníka
- libovolný rozměr
- rámové i bezrámové řešení
- kalené bezpečnostní sklo

 

rámové řešení bezrámové řešení



Poznámky





ALGECO s.r.o. 
Olšík 586 • 763 64  Spytihněv 
info.cz@algeco.com • www.algeco.cz
trnava.sk@algeco.com • www.algeco.sk

CZ  +420 733 690 207
SK  +421 911 705 276 

Zastoupení pro ČR a SK

ALGECO - VÁŠ DODAVATEL MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ      
VÝROBA - PRONÁJEM - PRODEJ
CZ PRAHA - BRNO - OSTRAVA - SPYTIHNĚV - STARÉ MĚSTO

SK TRNAVA - ZVOLEN - PREŠOV


