TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ
POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

lehký prosklívací materiál
pou ití na pergoly, p íst e ky, svislé st ny...
jednoduchá montá
vysoká odolnost proti náraz m a krupobití
skv lá mechanická odolnost, prakticky nerozbitné
mo nost ohýbání za studena (rmin 4000 mm)
dlouhodobá ivotnost - odolává kodlivým vliv m UV zá ení

www.zenit.cz

Trapézové a vlnité desky z polykarbonátu

Extrémn vysoká odolnost proti nárazu zaru uje, e desky jsou bezpe né, prakticky
nerozbitné, ve srovnání s ostatními pou ívanými materiály a zasklívacími systémy.
Jednostranný koextrudovaný UV ltr zabra uje stárnutí a po kozování desky
slune ním UV zá ením. Výborné vlastnosti polykarbonátu zaru ují zachovávání
mechanických a optických vlastností po dlouhou dobu.
B n dostupné jsou ve dvou základních barevných odstínech iré a hn dé
(kou ové) barv , povrchy nabízíme hladké i s krupi kou, která láme sv telný
paprsek. Nov nabízíme tyto desky i v teplore exním provedení, tzn. materiál
propou tí sv tlo, ale odrá í velkou ást tepelné slo ky slune ního zá ení ( edápr svitná, ozna ení Athermic).
Vlastnosti:
odolné nárazu prakticky nerozbitné
pr hledné a 89% prostupnost sv tla
odolné pov trnostním vliv m a UV zá ení své vlastnosti si udr í léta
p ed UV zá ením chrání lépe ne slune ní clony
nízká hmotnost
snadné opracování a instalace pomocí b ných nástroj
dobré hodnocení z hlediska po áru p i ho ení neemitují toxické plyny
teplotní rozsah pou ití od -100 °C do +120 °C
záruka 10 let dle podmínek výrobce

1045 mm (strukturovaný povrch) / 1265 mm (hladký povrch)

76 mm

18 mm

Vysoká pr hlednost, dobrý prostup sv tla a velmi jednoduchá montá jsou jen
nepatrnou ástí výhod, které tento materiál nabízí. P i montá i se vyu ívá
jen p í ných latí, co znamená, e konstrukci v t iny pergol není pot eba nijak
upravovat.

Montá ní postup:
Nejprve zvolte povrch desek:
desky s krupi kou (strukturovaný povrch), í e 1045 mm
desky s hladkým povrchem, í e 1265 mm

tl. 0,8mm

1045 mm (strukturovaný povrch)
76 mm

18 mm

Vlnovky a trapézy v kombinaci s d ev nou, ocelovou nebo hliníkovou konstrukcí
jsou ideálním e ením pro r zné p íst e ky a zast e ení.

tl. 2,6mm

í e a délka zast e ení pergoly
í kou pergoly rozumíme ást podél domu. Naopak délkou rozumíme vzdálenost
od st ny domu ke konci pergoly (sm r, kudy stéká de ová voda).
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í ka
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Desky standardn dodáváme v délkách: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm,
6000 mm a 7000 mm.

Pou ití:
pergoly, p íst e ky, altány
oblouková zast e ení a prosv tlovací pásy (rmin 4000 mm)
oblo ení vn j ích plá
d lící p í ky
p íst e ky proti de ti
autobusové zastávky
ve keré drobné zast e ení
Barvy:
irá
hn dá / bronz / kou ová
teplore exní Athermic

P i montá i doporu ujeme p ekládat o 1 - 2 vrcholy.
To je pot eba brát v potaz p i výpo tu celkové í ky
zast e ení pergoly i po tu spojovacího materiálu.
Rozte mezi lat mi by m la init maximáln 800 mm, minimální sklon konstrukce
5° tj. 90 mm/m.

10 let
ZÁRUKA

max
800 mm

U horní a spodní lat roubujte desky v ka dém druhém vrcholu
(tj. 7 ks na ka dou la a desku í e 1045 mm resp. 9 ks u desek í e 1265 mm),

u st edových latí v ka dém t etím vrcholu
(tj. 5 ks na ka dou la a desku í e 1045 mm resp. 6 ks u desek í e 1265 mm).

otvor 10 mm

konstrukce

roub
podlo ka

distan ní
podlo ka

upevn ní na vrcholu (st echy)

podlo ka

roub

otvor 10 mm

konstrukce

upevn ní v dolní ásti (st ny)

Zaji ujeme poradenství, formátování a rozvoz po celé R.
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