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prOfiL 
SPOLEČNOSTI

DEKMETAL se zabývá výrobou a dodávkami plechových střešních  
a fasádních systémů včetně zakázkové výroby z plechu. 
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• Více než 150 realizovaných fasád ročně

• Více než 3 000 tun materiálu skladem

• Realizace v České republice, Slovensku, 
Německu, Polsku, Rusku, Anglii, Norsku 
a Africe

• Moderní strojní vybavení

• Obchodní zastoupení v České republice, 
Německu, na Slovensku a v Polsku

• Sesterská společnost největšího dodavatele 
stavebních materiálů v České republice –
Stavebnin DEK

DEKMETAL s.r.o. je členem skupiny DEK a.s., největšího 
dodavatele stavebních materiálů v Čechách a předního 
dodavatele na Slovensku.

DEKMETAL se zabývá výrobou a dodávkami plechových střešních 
a fasádních systémů včetně zakázkové výroby z plechu. 

Svým partnerům nabízí profesionální návrhy funkčních, technicky 
propracovaných a estetických řešení odpovídajících individuálním 
požadavkům investorů, architektů a projektantů. 

Velkou předností společnosti DEKMETAL je komplexní servis 
založený na pružných dodacích podmínkách a technické podpoře 
po celý průběh realizace. Obchodníci a technici společnosti 
DEKMETAL působí v Čechách, na Moravě, na Slovensku, v Německu 
a Polsku a dokáží tak velice rychle reagovat na požadavky 
realizačních firem či stavby.
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zázemí siLné
SPOLEČNOSTI

Holding DEK tvoří skupina fi rem zabývajících se dodávkami materiálů 
a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Mateřská 
společnost DEK a.s. zabezpečuje pro dceřiné společnosti servisní 
činnosti ekonomické, IT, personální, marketingové a provozní povahy. 

Skupina DEK se důsledně orientuje na prospěch a spokojenost 
zákazníků. Kromě konkurenčních cen a dodacích podmínek staví 
svou strategii na vysoké odbornosti a profesionalitě a na komplexním 
poradenském servisu při dodávkách stavebních materiálů. 

Největší společností holdingu jsou Stavebniny DEK a.s.. Dlouhodobě 
zaujímají přední místo mezi dodavateli stavebních materiálů v České 
republice. Ve Slovenské republice patří k významným dodavatelům 
materiálů pro střechy, fasády a izolace. Stavebniny DEK provozují 
61 poboček v ČR a 16 v SR. 

Celkový obrat skupiny v roce 2016 dosáhl téměř 11,6 mld. Kč. 
V současné době zaměstnává více než 1 700 zaměstnanců. 

Holdingová společnost DEK a.s. 100% vlastní fi rmy: 
STAVEBNINY DEK a.s., STAVEBNINY DEK s.r.o. (Slovensko), 
DEKMETAL s.r.o., DEKWOOD s.r.o., DEKPROJEKT s.r.o., 
G SERVIS CZ s.r.o. a ARGOS ELEKTRO a.s.

pobočky Stavebnin DEK
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strOjní 
vyBavení

VÝROBNÍ ZÁVOD VYBAVENÝ 
NEJMODERNĚJŠÍMI TECHNOLOGIEMI
DEKMETAL disponuje novou unikátní výrobní linkou pro výrobu ukončovacích 
profilů plochých střech, fasádních systémů a dalších atypických výrobků z plechu 
na přání zákazníka, a to až do délky 6 m.

Základní výrobní možnosti: dělení, výsek a perforace tabulí plechu až do tloušťky 
3 mm, střih a ohyb až do délky 6 m, rovnání tabulí plechu odvíjených ze svitků 
i jednotlivých dílů na rovnacích levelerech.

Výroba běžných klempířských prvků fasádních a střešních systémů, speciálních 
lišt i atypických prvků na zakázku dle individuálních představ zákazníků.

Výrobní linka Ukončovací střešní profily a fasádní systém 
Válcovací linka MAXIDEK 
Válcovací linka TR 18 a CR 40 
Válcovací linka TR 35, 50 a CR 18 
Válcovací linka hřebenáče MAXIDEK 
Vysekávací lis TRUMPF 
Ohýbací centrum SALVAGNINI 
Ohýbačka JORNS 6 m 
Ohýbačka SCHRÖDER 3 m 
Nůžky CIDAN 3 m 
Nůžky SCHRÖDER 4 m 
Rovnačka a dělička JORNS 
Strojní vybavení pro výrobu maloformátové krytiny DEKTILE

DALŠÍ STROJNÍ VYBAVENÍ:
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SLUŽBy
KOMPLEXNÍ TECHNICKÉ 
A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Společnost DeKmeTAL má silné zázemí technických pracovníků, kteří 
vám pomohou s návrhem fasády od úplného začátku návrhu přes její 
realizaci k finálnímu odevzdání díla.

PRVOTNÍ NÁVRH RASTRU FASÁDY
Pokud si nejste jisti správným rastrem (spárořezem) vaší 
fasády, naši obchodníci a technici vám rádi při jeho návrhu 
pomohou. Optimální rastr vytvoří nejen ideální kompaktní 
vzhled, ale optimalizuje i náklady na pohledové prvky.

KLADEČSKÝ PLÁN
Po výběru optimálního rastru je potřebné připravit kladečský 
plán fasády tak, aby všechny pohledové prvky byly správně 
umístěné na své místo.  Pro minimalizaci chyb při montáži je 
již při výrobě každý pohledový prvek v souladu s kladečským 
plánem označen přesným popisem. K dispozici je veškerá 
potřebná dokumentace pro montážní firmu.

MONTÁŽNÍ DETAILY
Veškeré základní detaily, jako např. detaily založení, lemování 
oken, atik, napojení na další konstrukce a pod., jsou volně 
ke stažení na stránkách www.dekmetal.cz. 
Tyto detaily jsou vždy technikem společnosti DEKMETAL 
aktualizovány, doplněny a popřípadě přizpůsobeny přímo 
na míru konkrétního stavebního díla.

ZAMĚŘENÍ
Protože je fasádní systém DEKMETAL vyráběn a dodáván 
na míru každé stavby, je nutné přesné zaměření stavby a revize 
všech použitých detailů. Díky dlouholetým zkušenostem 
techniků DEKMETAL precizní zaměření stavby zabezpečí 
rychlejší a jednodušší montáž pro realizační firmu a také 
minimalizaci chyb spojených s opětovnou výrobou prvků přímo 
ve výrobním závodě.

DOKUMENTY ONLINE
Všechny potřebné dokumenty od prohlášení o shodě 
jednotlivých výrobků přes typické detaily až po montážní 
příručky najdete volně ke stažení na stránkách  
www.dekmetal.cz.

MONTÁŽ
Společnost DEKMETAL je obchodně výrobní společnost 
a neposkytuje montáž fasád. Spolupracujeme však s mnoha 
realizačními společnostmi, zabezpečujeme jim pravidelné 
školení a odborné poradenství. Rádi vám realizační firmu 
doporučíme. I pro nové realizační firmy vždy před realizací 
nové fasády zabezpečujeme odborné školení.

DOPRAVA
Součástí dodávky fasádního systému je i zajištění dopravy 
z výrobního závodu Dřísy přímo na stavbu nebo pobočku 
Stavebnin DEK.

CENY SLUŽEB

Prvotní konzultace a návrh vhodnosti použití konstrukce 
a pohledových prvků fasády

zdarma

Montážní dokumentace (kladečský plán roštu a pohledových 
prvků, technické detaily na míru)

3–5 % z ceny díla dle složitosti projektu

Zaměření fasády pro tvorbu výrobní dokumentace 8 000–12 000 Kč dle složitosti projektu a počtu návštěv technika
Typové detaily, montážní návody a certifikace zdarma ke stažení na www.dekmetal.cz
Zaškolení realizační firmy v ceně dodávky projektu
Doprava cena dle místa stavby a rozsahu projektu (EXW Dřísy)
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Fasádní kazety DEKCASSETTE® jsou čtvercové nebo obdélníkové ohýbané prvky, které 
se připevňují šrouby k nosnému roštu. Vyrábí se ve variantě se systémem do sebe 
zapadajících zámků bez viditelných spojů, nebo s přiznanými spoji pro techničtější vzhled.

Kazety DEKCASSETTE® se vyrábí přímo na míru každé fasády a přizpůsobí se originalitě  
architektonického návrhu každého stavebního díla.

fasádní 
Kazety
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PRVEK CENA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní kazeta DEKCASSETTE® IDEAL 800–1 100
Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B1)) 120–200 (140–250)
Dvousměrný rošt DKM2A 250–400
Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému
Perforace plochy kazet2) (příplatek) 50–500
Atypické tvary kazet (příplatek) od 200 Kč/ks

1) rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení kazet 
2) do délky kazet 1 950 mm

1 400–1 800 Kč    
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet - ostění - nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy i členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

JEDINEČNÝ DESIGN S HLADKOU SPÁROU 
Spára kazety IDEAL je hladká bez viditelných kotvicích prvků 
s regulovatelnou šířkou samotné spáry.

VARIABILITA  
Celá produktová řada DEKCASSETTE® včetně kazety IDEAL 
poskytuje široký výběr materiálů, barev a jejich kombinací.

IDEÁLNÍ ZÁMEK 
Nový zámek kazety IDEAL poskytuje rychlý odvod vody, větší 
prostorovou tuhost a elegantní vzhled.

fasádní 
Kazety ideaL

PRO IDEÁLNÍ FASÁDU

DEKCASSETTE® IDEAL je nejnovějším 
produktem řady DEKMETAL DEKCASSETTE®. 
Kazeta IDEAL je výsledkem několikaletého 
vývoje a testování s využitím zkušeností 
ze samotných realizací. Přináší nový typ zámku, 
větší prostorovou tuhost kazety a možnost výroby 
kazet až do délky 6 metrů při zachování širokého 
výběru materiálů a barevných kombinací. 
Lakované prvky jsou při výrobě, přepravě 
a montáži chráněny ochrannou fólií.

NÁŠ TIP!
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DEKCASSETTE® IDEAL

ROZMĚRY KAZET (mm)
skladebná délka D 150–6 000
skladebná výška V 100–650 (800*)
celková délka d D + Sv
celková výška v V + Sh + 35
hloubka 32
horizontální spára Sh 5–35

vertikální spára Sv 5–50
tloušťka plechu 0,75* / 1,00 / 1,20*

* výroba kazety výšky 650–800 mm a použití tl. plechu 
0,75 mm a 1,20 mm po konzultaci s výrobcem
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FASÁDNÍ 
KAZETY standard

PRO TECHNICKÝ VZHLED

PRVEK CENA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní kazeta DEKCASSETTE® STANDARD 700–1 100
Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B1)) 120–200 (140–250)
Dvousměrný rošt DKM2A 250–400
Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému
Obloukové plochy (příplatek) 200–300

Perforace plochy kazet2) (příplatek) 50–500
Atypické tvary kazet (příplatek) od 200 Kč/ks

1) rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení kazet 
2) do délky kazet 1 950 mm

1 400–1 800 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy i členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

TECHNICKÝ DESIGN 
Díky viditelným spojovacím prvkům má fasáda z kazet STANDARD 
jednoduchý industriální vzhled.

SNADNÁ DEMONTÁŽ  
Kazety DEKCASSETTE® STANDARD je možné demontovat lokálně 
kdekoliv v ploše fasády.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI 
Jako všechny produkty linie DEKCASSETTE® je i kazeta STANDARD 
dodávána v mnoha materiálových a barevných variantách.

DEKCASSETTE® STANDARD je variantou 
produktové linie DEKMETAL DEKCASSETTE®, 
která zabezpečí originální funkcionalistický vzhled 
vašich fasád.

Jako jediná z této skupiny produktů má 
přiznané připevňovací prvky a pevnou šířku 
spáry. Samotná velikost kazet je však plně 
přizpůsobitelná požadavkům a přáním architekta 
či investora. Lakované prvky jsou při výrobě, 
přepravě a montáži chráněny ochrannou fólií.
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DEKCASSETTE® STANDARD

ROZMĚRY KAZET (mm)
skladebná délka D 400–6 000
skladebná výška V 100–500 (800*)
celková délka d D + 23
celková výška v V + 23
hloubka 30
horizontální spára Sh 27

vertikální spára Sv 27
tloušťka plechu 0,75* / 1,00 / 1,20*

* výroba kazety výšky 500–800 mm a použití tl. plechu 
0,75 mm a 1,20 mm po konzultaci s výrobcem
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FASÁDNÍ 
KAZETY

PRO KLASICKÝ VZHLED

Le

PRVEK CenA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní kazeta DEKCASSETTE® Le 700–1 100
Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B1)) 120–200 (140–250)
Dvousměrný rošt DKM2A 250–400
Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému
Obloukové plochy (příplatek) 200–300

Perforace plochy kazet2) (příplatek) 50–500
Atypické tvary kazet (příplatek) od 200 Kč/ks

1) rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení kazet 
2) do délky kazet 1 950 mm

1 400–1 800 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy i členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

OBLÍBENÁ VOLBA 
Donedávna jeden z nejoblíbenějších pohledových prvků 
pro provětrávané fasády DEKMETAL.

KLASICKÁ SPÁRA  
Elegantní design čistých rovných spár bez viditelných kotvicích prvků.

VARIABILITA 
Různé barvy, materiály a velikosti kazet i spár jsou dostupné u všech 
modelů řady DEKCASSETTE®.

Fasádní kazeta DEKCASSETTE® LE je 
obdélníkový prvek s převažujícím délkovým 
rozměrem se systémem do sebe zapadajících 
zámků. Kazeta se připevňuje šrouby k nosnému 
roštu zavlečením spodní hrany do zámku kazety 
již připevněné a šroubováním horní hrany. 
Připevňovací prvky jsou skryté. Spáry mezi 
kazetami jsou volitelné v rozmezí 5–50 mm. 
Lakované prvky jsou při výrobě, přepravě 
a montáži chráněny ochrannou fólií.
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DEKCASSETTE® LE

ROZMĚRY KAZET (mm)
skladebná délka D d + Sv

skladebná výška V 150–450
celková délka d 150–3 000
celková výška v V + 55 + Sh

hloubka 30
horizontální spára Sh 5–50

vertikální spára Sv 5–50
tloušťka plechu 0,75* (pro V < 250 mm) 

1,00 (pro V < 450 mm)

* použití tl. plechu 0,75 mm po konzultaci 
s výrobcem
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FASÁDNÍ 
KAZETY

PRVEK CenA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní kazeta DEKCASSETTE® SPECIAL 700–1 100
Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B*) 120–200 (140–250)
Dvousměrný rošt DKM2A 250–400
Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému
Perforace plochy kazet (příplatek) 50–500
Atypické tvary kazet (příplatek) od 200 Kč/ks

*rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení kazet

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy i členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

1 400–1 800 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

PRO SPECIFICKÝ DESIGN

speciaL
SPECIÁLNÍ ZKOSENÁ HRANA HORIZONTÁLNÍ SPÁRY 
Tento tvar kazety SPECIAL přidá fasádě specifický nezaměnitelný 
vzhled.

VARIABILITA 
Celá produktová řada DEKCASSETTE® včetně kazety SPECIAL 
poskytuje široký výběr materiálů, barev a jejich kombinací.

Fasádní kazeta DEKCASSETTE® SPECIAL je 
čtvercový nebo obdélníkový ohýbaný prvek se 
systémem do sebe zapadajících zámků, který 
se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Spodní 
hrana kazety se zavléká do zámku již připevněné 
kazety a horní hrana se přišroubuje k nosnému 
roštu. Připevňovací šrouby jsou skryté v zámku 
kazety, čímž vzniká na fasádě pravidelný rastr 
elegantních spár. Šířka horizontálních spár je 
10–30 mm a vertikální spáry mohou být 5–50 mm. 
Lakované prvky jsou při výrobě, přepravě 
a montáži chráněny ochrannou fólií.
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DEKCASSETTE® SPECIAL

ROZMĚRY KAZET (mm)
skladebná délka D d + Sv

skladebná výška V 150–500
celková délka d 150–1 950*

celková výška v V + Sh + 22
hloubka 30
horizontální spára Sh 10–30

vertikální spára Sv 5–50
tloušťka plechu 1,00

* délku nad 1 950 mm (max. 3 000 mm) konzultovat 
s výrobcem
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DEKLAMELLA® je obdélníkový prvek s převažujícím jedním rozměrem, systémem do sebe 
zapadajících zámků a s možností tvarování pohledové plochy u řady Deklamella® for Architect.

Lamela se připevňuje šrouby k nosnému roštu zavlečením spodní hrany do zámku lamely 
již připevněné a šroubováním horní hrany. Do svislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí 
T profil, případně dilatační vložka. Připevňovací prvky jsou skryté. Spáry mezi lamelami jsou 
nastavitelné na 5–50 mm. Prvky jsou při výrobě, přepravě a montáži chráněny ochrannou fólií.

fasádní 
LameLy
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ideaL
JEDINEČNÝ DESIGN BEZ SVISLÝCH SPÁR 
Zámek lamely IDEAL poskytuje rychlý odvod vody, větší prostorovou 
tuhost a elegantní vzhled bez viditelných kotvicích prvků.

VARIABILITA  
Celá produktová řada včetně lamel IDEAL poskytuje široký výběr 
materiálů, barev a jejich kombinací.

NEKONEČNĚ DLOUHÁ 
Pomocí speciální vložky (max. každých 6 m) je možné vytvořit efekt 
nekonečně dlouhé lamely.

PRVEK CenA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní lamela DEKLAMELLA® IDEAL 650–1 050
Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B1)) 120–200 (140–250)
Dvousměrný rošt DKM2A 250–400
Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému
Perforace plochy lamel2) (příplatek) 50–500
Atypické tvary lamel (příplatek) od 200 Kč/ks

1) rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení lamel 
2) do délky lamel 1 950 mm

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy i členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

1 350–1 750 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

DEKLAMELLA® IDEAL poskytuje čistý elegantní 
vzhled pohledového prvku. Boční strany lamely 
IDEAL jsou otevřené a pohledová strana má 
jednoduchý rovný design. Spojovací prvky jsou 
skryté v zámku lamely. Lamela IDEAL se může 
napojovat pomocí přechodového prvku, který 
vytvoří efekt nekonečné lamely, anebo pomocí 
svislého T-profilu. Lakované prvky jsou při výrobě, 
přepravě a montáži chráněny ochrannou fólií.

IDEÁLNÍ SYSTÉM LAMEL

fasádní 
LameLy
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DEKLAMELLA® IDEAL

ROZMĚRY LAMEL (mm)
skladebná délka D 150–6,000
skladebná výška V 100–3001)

celková délka d D + Sv
celková výška v V + Sh + 35
hloubka 32
horizontální spára Sh 5–35

vertikální spára Sv dělicí T-profi l nebo
dilatační vložka

tloušťka plechu 0,752) / 1,00

1) Větší výšky výrobku konzultovat s výrobcem
2) Použití tl. plechu 0,75 mm po konzultaci
    s výrobcem
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Speciální řada designových lamel DEKLAMELLA® 
FOR ARCHITECT umožňuje vytvořit estetický 
a výjimečně členitý vzhled fasády. Představy 
architektů a investorů tak nejsou omezeny 
klasickými tvary hladkých lamel a umožní větší 
kreativitu návrhu a realizace fasády při zachování 
dostupné ceny. Lakované prvky jsou při výrobě, 
přepravě a montáži chráněny ochrannou fólií.

PRO UNIKÁTNÍ VZHLED

fasádní 
LameLy fOr 

arcHitect 1 400–2 000 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění. 

Ceny roštů včetně příplatků jsou shodné jako u DEKLAMELLA® IDEAL.

CenA
SYSTÉMU

UNO

CINQUE

nOVe

DUE

SEI

DIECI

TRe

SETTE

UNDICI

QUATTRO

OTTO

DODICI
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Pohledový prvek DEKPROFILE® TR a CR vytváří na fasádě moderní industriální vzhled 
dostupný pro každého. Profil trapézového a vlnitého tvaru je nejen vhodný pro průmyslové 
haly, ale je možno jej použít téměř pro jakoukoliv budovu jako finančně dostupnější řešení. 
Výhodou použití těchto profilů je zvýraznění přesné a čisté linie objektu. Je možná i kombinace 
s ostatními pohledovými prvky řady DEKCASSETTE®. Samotné profily je možné orientovat 
vertikálně, horizontálně a dokonce i v diagonálním směru. Větší tvarovou variabilitu pak nabízí 
jedinečná řada DEKPROFILE® FOR ARCHITECT.

fasádní 
prOfiLy
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cr(18 / 40)

PRVEK CenA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní profil CR 
18/76/1 064

SP 25 LESK 0,50 mm 299
SP 35 TEX 0,50 mm 319
PU 50 MAX 0,50 mm 329
SP 25 LESK 0,63 mm 339

Fasádní profil CR 
40/160/960

SP 25 LESK 0,63 mm 399

Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B*) 120–200 (140–250)

Dvousměrný rošt DKM2A 250–400

Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému

*rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení fasádních profilů

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy i členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

800–1 100 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

DEKPROFILE® CR je vlnitý plechový profil 
sinusového průřezu. Tento typ profilu se 
vyrábí ve dvou variantách dle výšky vlny 
(18 nebo 40 mm). Základní překrytí profilu je 
o jednu vlnu.

DEKPROFILE® CR je možné využít pro opláštění 
všech typů budov bez omezení. DEKPROFILE® 
CR je možné kombinovat s dalšími pohledovými 
prvky DEKMETAL, popřípadě s jinými fasádními 
systémy (např. kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS). Lakované prvky jsou 
při výrobě, přepravě a montáži chráněny 
ochrannou fólií.

PRO TECHNICKÝ VZHLED

fasádní 
prOfiLy

PRŮMYSLOVÝ DESIGN 
Fasády, kde je použit trapézový nebo vlnitý profil, vytvářejí 
jednoduchý industriální ráz s přesnými a čistými liniemi.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A PŘÍZNIVÁ CENA 
Fasády realizované těmito prvky se vyznačují jednoduchou a rychlou 
montáží a jsou nejdostupnější variantou fasádního systému 
DEKMETAL.

STANDARDY A BAREVNÉ MOŽNOSTI 
Profilované vlnité plechy CR18 mohou být dodávány v tloušťkách 
od 0,50–1,00 mm. Skladem běžně 25 barevných variant ve třech 
povrchových úpravách. CR40 se vyrábí pouze v tloušťce 0,63 mm.
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ROZMĚRY PROFILŮ CR 18 (mm) CR 40 (mm)
výška vlny 18 40
osová vzdálenost vln 76 160
skladebná šířka profilu 1 064 960
celková šířka profilu 1 102 1 100
maximální délka profilu1) 15 000 9 000
minimální délka profilu 500 500

standardní tl. materiálu2) 0,5–1,00 0,63
minimální sklon střechy3) 8 ° 8 °

1) Pro transport nákladním vozidlem je možné používat délky 
max. 13,5 m. Doporučená manipulační délka je do 6 m.

2) Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech, nutno 
konzultovat s dodavatelem.

3) Možné použití i pro menší sklon střech za předpokladu 
dodatečných opatření, nutno konzultovat s výrobcem.

odvodňovací drážka

RAL

RAL

RAL

CR 18 R
(střešní profil)

CR 18 W
(stěnový profil)

CR 40
(shodný tvar pro stěnový  
i střešní profil)

DEKPROFILE® CR(18 / 40)

 

46 47

fa
s

á
d

n
í p

r
o

fi
ly



DEKPROFILE® TR je trapézový plechový profil, 
který společnost DEKMETAL vyrábí ve třech 
variantách dle výšky vlny (18, 35 nebo 50 mm).
Tyto profily se ve stavebnictví také používají jako 
střešní krytina. Základní překrytí profilu je o jednu 
vlnu.

DEKPROFILE® TR je možné využít pro opláštění 
všech typů budov bez omezení. DEKPROFILE® 
CR je možné kombinovat s dalšími pohledovými 
prvky DEKMETAL, popřípadě s jinými fasádními 
systémy (např. kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS). Lakované prvky jsou 
při výrobě, přepravě a montáži chráněny 
ochrannou fólií.

600–900 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

CENA SYSTÉMU
Fasádní systém DEKMETAL je možné dodat v mnoha materiálových 
i barevných variantách. Všechny uváděné ceny jsou orientační. Cena 
systému se odvíjí od tl. plechu, materiálu, barvy, členitosti a celkové 
složitosti konkrétní stavby.

PRO TECHNICKÝ VZHLED

tr(18 / 35 / 50)fasádní 
prOfiLy

PRŮMYSLOVÝ DESIGN 
Fasády, kde je použit trapézový nebo vlnitý profil, vytváří jednoduchý 
industriální ráz s přesnými a čistými liniemi fasády objektu.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A PŘÍZNIVÁ CENA 
Fasády realizované těmito prvky se vyznačují jednoduchou a rychlou 
montáží a jsou nejdostupnější variantou fasádního systému 
DEKMETAL.

STANDARDY A BAREVNÉ MOŽNOSTI 
Profilované trapézové plechy TR18 mohou být dodávány v tloušťkách 
0,50–0,63 mm. Materiál v tloušťce 0,5 mm skladem ve 25 barevných 
variantách ve třech povrchových úpravách. TR35 se vyrábí 
v tloušťkách 0,5–1,00 mm a TR50 0,63–1,00 mm.

Ceny prvků na další straně.
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DEKPROFILE® TR(50 / 35 / 18)

ROZMĚRY PROFILŮ TR 18 (mm) TR 35 (mm) TR 50 (mm)
výška vlny 18 35 48

osová vzdálenost vln 137,5 207 262,5
skladebná šířka profilu 1 100 1 035 1 050
celková šířka profilu 1 155 1 070 1 088
maximální délka profilu1) 9 000 15 000 15 000
minimální délka profilu 500 500 500

standardní tl. materiálu2) 0,5–0,63 0,5–1,00 0,63–1,25
minimální sklon střechy3) 8 ° 8 ° 8 °

1) Pro transport nákladním vozidlem je možné používat délky 
max. 13,5 m. Doporučená manipulační délka je do 6 m.

2) Některé tloušťky nabízíme jen ve vybraných odstínech, 
nutno konzultovat s dodavatelem.

3) Možné použití i pro menší sklon střech za předpokladu 
dodatečných opatření, nutno konzultovat s výrobcem.

R

TR 18 TR 35 TR 50 CENY PRVKŮ

WA

Fasádní s prolisem

WB+
WA+

WB

Fasádní

Střešní

Trapézový profil

PRVEK CenA  BEZ DPH 
(Kč/m2)

Fasádní profil 
TR 18/137,5/1 100

SP 25 LESK 0,50 mm 259
SP 35 TEX 0,50 mm 279
PU 50 MAX 0,50 mm 289
SP 25 LESK 0,63 mm 319

Fasádní profil 
TR 35/207/1 035

SP 25 LESK 0,50 mm 279

SP 35 TEX 0,50 mm 299
PU 50 MAX 0,50 mm 309
SP 25 LESK 0,63 mm 319
SP 25 LESK 0,75 mm 359
SP 25 LESK 1,00 mm 439

Fasádní profil 
TR 50/262,5/1 050

SP 25 LESK 0,63 mm 319
SP 25 LESK 0,75 mm 359
SP 25 LESK 1,00 mm 439

Jednosměrný rošt DKM1A (DKM1B*) 120–200 (140–250)
Dvousměrný rošt DKM2A 250–400
Lemovací prvky (parapet, ostění, nadpraží… ) v ceně systému

*rošt DKM1B je určen pro vertikální kladení fasádních profilů
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fasádní
prOfiLy

DEKPROFILE® FOR ARCHITECT je navržen 
jako speciální designová řada profi lovaných 
pohledových prvků doplňující standardní řadu 
DEKPROFILE® TR a CR. Použití těchto profi lů 
vytváří na fasádě nevšední estetický vzhled.

Ve výrobních možnostech společnosti 
DEKMETAL je také možnost přizpůsobit rozměry 
jednotlivých profi lů dle potřeb stavby či vyrobit 
speciální tvar profi lu dle požadavků architekta 
či investora. Lakované prvky jsou při výrobě, 
přepravě a montáži chráněny ochrannou fólií.

800–1 400 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena včetně lemování otvorů (parapet-ostění-nadpraží), 
horních-spodních-svislých klempířských ukončení, nosného roštu, 
spojovacích prvků opláštění.

Ceny roštů včetně příplatků jsou shodné jako u DEKPROFILE® CR.

CENA SYSTÉMU

PRO NEZAMĚNITELNÝ VZHLED

fOr
arcHitect

CLASSICOCIMA

VALLeSEGA

CASACAnTO
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 � základní a speciální materiály 

 � barvy, dekory a imitace

 � atypické tvary a perforace

 � podhledy

materiáLy, Barvy,
atypicKá prOvedení 

m
at

e
R

Iá
Ly

, b
a

R
v

y,
at

yP
. P

R
O

v
e

d
e

n
í

54 55



záKLadní
materiáLy

speciáLní
materiáLy

ŠIROKÝ VÝBĚR MOŽNOSTÍ PRO JEDINEČNÉ LUXUSNÍ FASÁDY

PLECHY S ORGANICKÝM POVLAKEM
Žárově pokovené ocelové plechy opatřené organickým povlakem

KOVOVÝ POVLAK: 
 � Z275 g/m2

 � ZM140 g/m2

ORGANICKÝ POVLAK:
 � Polyester SP 25 mikronů
 � Polyester SP 35 mikronů texturovaný povrch
 � Polyuretan s polyamidem PU 50 mikronů
 � PVDF 25(35) mikronů, SDP 35(50) mikronů

TITANZINKOVÉ PLECHY
Slitina elektrolytického zinku a přísad mědi a titanu. Povrchové úpravy: 
přírodní lesklý, předzvětralý modrošedý a předzvětralý břidlicově šedý

HLINÍKOVÉ PLECHY
Jsou dodávány jako čistý hliník Al99,5 (EN AW 1050), popřípadě jako 
slitina Al Mn0,5Mg0,5 (EN AW 3105) či Al Mn1,0Mg0,5 (EN AW 3005) 
nejčastěji s povrchovou úpravou v podobě organických povlaků, 
podobně jako u ocelových plechů. 

MĚDĚNÉ PLECHY
Jsou dodávány s čistotou 99,9 % jako přírodní, popřípadě 
v předzvětralé formě.

POVĚTRNOSTNĚ ODOLNÁ  
OCeL CORTen
Materiál se sníženým obsahem uhlíku obohacený o měď a fosfor.
Plechové obklady z tohoto materiálu získávají již do jednoho měsíce 
po aplikaci charakteristickou, velmi působivou patinu přírodní rzi. 
V posledních letech je architekty tento typ povrchové úpravy velmi 
vyhledávaným materiálem pro pro svůj nezaměnitelný design.
Svým matným hrubým povrchem se tento materiál výrazně odlišuje 
od vzhledu jiných fasádních pohledových prvků.

IMITACE NEŽELEZNÝCH KOVŮ,  
KAMENE A DŘEVA
Imitace různých povrchů dřeva a drahých kovů na FeZn popřípadě 
Al je řešením, jak získat atraktivní vzhled přírodního materiálu, 
který ze své povahy vyžaduje pravidelnou údržbu (typicky dřevo), 
je cenově hůře dostupný v dané specifikaci, popřípadě ho není 
možné pro jeho specifické (většinou mechanické) vlastnosti použít 
přímo k aplikaci na fasády. Imitace je většinou tvořena třívrstvým 
polyesterovým lakem o tloušťce 35–40 mikronů s vysokou životností, 
který nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

NEREZ (LESK, BRUS, MIRROR) A JINÉ
Materiálové možnosti společnosti DEKMETAL jsou témeř 
neomezené. Využít můžete například nerez ve variantě lesklé, 
broušené či s povrchovou úpravou jako zrcadlo. Naši technici vám 
rádi poradí při výběru speciálního materiálu a povrchu vhodného 
pro vaši fasádu.
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Barvy 
a dEkORy

BARVY

DEKORY

BÍLÁ ŠEDOBÍLÁ

RAL 9010 |  SP 25 RAL 9002 |  SP 25

ČERVENÁ

RAL 3000 |  SP 25

ALDER BERNSTEIN

SP 35

ŠEDÁ

RAL 7024 |  SP 25

SVĚTLE ŠEDÁ

RAL 7035 |  SP 25

MODRÁ ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

RAL 5010 |  SP 25 RAL 7016 |  SP 25

BEIGE ALDER

SP 35

ŠEDÁ TEXTUROVANÁ

RAL 7024 |  SP 35 TEX

TMAVĚ STŘÍBRNÁ 
(METALICKÁ)

RAL 9007 |  SDP 35

ČERNÁ TEXTUROVANÁ

RAL 9005 |  SP 35 TEX

STŘÍBRNÁ 
(METALICKÁ)

RAL 9006 |  SDP 35

ČERNÁ

RAL 9005 |  SP 25

BĚŽNĚ DOSTUPNÉ SKLADEM Základním a nejvíce využívaným materiálem pro výrobu 
pohledových prvků pro fasády DEKMETAL je ocelový 
pozinkovaný plech s organickým povlakem v tloušťce 
1,00 mm.
Pohledové prvky jsou vyráběny ve variantě konstrukční 
oceli S280-320GD Z275 (ZM140) a povrchové úpravy 
polyester SP 25 mikronů, u metalických barev (RAL 9006 
a 9007) pak jako polyuretan SDP 35 mikronů s korozní 
odolností RC4. Skladem běžně vedeme v této specifi kaci 
12 základních barev a 2 dekory dřeva.
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atypicKé tvary
a SPEcIáLNí mOŽNOSTI

Fasádní systém DEKMETAL se vyznačuje svojí 
variabilitou a přizpůsobivostí. Každá fasáda 
DEKMETAL je připravována na míru podle 
specifi kací daného objektu.

Pohledové prvky a nosný rošt dokáží vytvořit 
speciální tvary podle požadavků architekta, 
projektanta nebo investora. Můžete využít 
následující možnosti:

SPECIÁLNÍ TVAR KAZET
Kazety nemusí mít vždy jen obdelníkový nebo čtvercový tvar, jejich 
hrana může být zešikmená.

příplatek

od 200 Kč
za kus bez DPH; cena závisí na složitosti konkrétní kazety / lamely

PERFORACE
Pohledové prvky je možné perforovat. Perforace múže být 
jednoduchého pravidelného tvaru nebo vytvářet obrazce.

příplatek

50–500 Kč
za m2 bez DPH; cena závisí na hustotě a typu perforace

OBLOUKY
Kazetové pohledové prvky nebo profi ly tvarované do oblouku 
s možnotí vyskládat je až do kruhového půdorysu stavby.

příplatek

200–300 Kč
za m2 bez DPH
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pOdHLedy Nosný rošt pro tyto aplikace (spolu s prvky 
podpůrné konstrukce) je možné přizpůsobit 
požadovaným technickým a estetickým 
parametrům a spolu s variabilními pohledovými 
prvky je možné vytvořit funkční a efektní podhled.

Prvky je možné stejně jako u fasády upravit 
do požadovaných rozměrů a tvarů. Díky 
jednotnému vzhledu fasády i podhledu vznikne 
kompaktní architektonické dílo bez rušivých 
detailů.

BOHATÝ SORTIMENT 
Pro podhledy můžete využít fasádní prvky sérií DEKCASSETTE®, 
DEKLAMELLA®, DEKPROFILE® ve stejném rozsahu barev a materiálů 
jako u fasád.

PRECIZNÍ DETAILY 
Jednoduché, kompaktní a estetické řešení detailů, napojení 
a přechodů nejenom z fasády k podhledu, ale i prostupů svítidel apod.

TECHNICKÁ PODPORA 
Komplexní technická podpora DEKMETAL je dostupná bez omezení, 
služby technika projektu, zaměření stavby, kladečské plány a řešení 
technických detailů jsou samozřejmostí i při návrhu a realizaci těchto 
typů podhledů.

Pohledové prvky fasádního systému DEKMETAL 
je možno použít nejen jako obklad svislých 
a zešikmených stěn budov, ale jsou vhodné 
pro použití jako podhled těchto staveb.
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Nosný rošt je nedílnou součástí fasádního systému DEKMETAL. Nosný 
rošt se upevňuje na nosnou konstrukci budovy a přenáší zatížení nejen 
od pohledových prvků a vlastní konstrukce roštu, ale také účinků sání a tlaku 
větru do samotné nosné konstrukce budovy.

nOsný 
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nOsný
rOšt

pevný záKLad 
systému

Nosný rošt je nedílnou součástí fasádního systému DEKMETAL. 
Nosný rošt se upevňuje na nosnou konstrukci budovy a přenáší 
zatížení nejen od pohledových prvků a vlastní konstrukce roštu, 
ale také účinků sání a tlaku větru do samotné nosné konstrukce 
budovy.

Samotný rošt je sestavený z bodových (kusových) prvků (konzol) 
a jednoduchých (pozinkovaných či lakovaných) liniových prvků 
(profily tvaru J, Z a Omega). Díky rektifikaci roštu mezi jeho 
jednotlivými komponenty je možné vyrovnat i základní nerovnosti 
podkladní konstrukce, zateplit objekt s minimalizováním tepelných 
mostů a vytvořit požadovanou provětrávanou mezeru ve skladbě 
fasádního systému. Tato trvale provětrávaná mezera přispívá 
ke zlepšení odvodu difundující vodní páry z interiéru objektu a tím 
zlepšuje vnitřní klima v budově. 

Nosný rošt dokáže najít uplatnění i jako podkladní konstrukce 
pro další obkladové materiály, jako jsou např. velkoplošné deskové 
materiály obchodních značek, například Cetris, Cembrit, Fundermax, 
Alucobond, Reynobond, Alpolic atd., a dále pro obklady ze dřeva, 
ať už na bázi klasických palubkových obkladů, nebo liniových 
laťových obkladů se střídajícími se spárami. 

Nosný rošt systému DEKMETAL je možné použít i pro lepené 
kamenné obklady s maximálním plošným zatížením celé skladby 
do 100 kg/m2 - vhodný návrh roštu nutno konzultovat s technickým 
oddělením DEKMETAL.

Samozřejmostí nosného roštu je jeho certifikace a deklarace 
statických parametrů všech prvků. Fyzické testování podpořené 
numerickou simulací bylo odborně provedeno ve spolupráci 
s Fakultou stavební ČVUT Praha a její certifikovanou laboratoří 
Experimentálního centra a posouzeno nezávislou akreditovanou 
laboratoří v Německu a potvrzeno typovým souhlasem DIBt 
(Deutschen Institut für Bautechnik).

Nosná konstrukce (vzduchotěsná)
Závěsná konzola např. A160
Tepelná izolace ISOVER FASSIL (UNI)
Profil Z50
Doplňková hydroizolační vrstva – fólie  
DeKTen
Profil OM80 lakovaný
Profil OM50 pozinkovaný
Fasádní kazeta DEKCASSETTE® IDEAL
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nOsný
rOšt dKm1a

JEDNOSMĚRNÝ ROŠT SVISLÝ

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se 
připevní závěsné L-konzoly, na které se osadí 
svisle orientované profi ly J50 a J80. Ty pak 
tvoří konstrukční podklad pro pohledové prvky 
fasádního systému DEKMETAL a zároveň 
vytvářejí vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání 
pronikající vzdušné vlhkosti. 

V případě zateplení fasády je vložená minerální 
vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií 
lehkého typu.

120–200 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena zahrnuje:
 � nosné konzoly L
 � svislé profi ly J
 � kotevní techniku
 � spojovací materiál roštu

CenA
SYSTÉMU

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

4.FIXACE TEPELNÉ IZOLACE

2. INSTALACE L KONZOL

5. APLIKACE DOPLŇKOVÉ
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE

3. APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE

6. FIXACE J PROFILY 7. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ

profi l J80

profi l J50

konzola L
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nOsný
rOšt dKm1B

JEDNOSMĚRNÝ ROŠT VODOROVNÝ

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní 
závěsné A-konzoly, na které se osadí vodorovně 
orientované profi ly Z50. Ty pak tvoří konstrukční 
podklad pro pohledové prvky (vlnité a trapézové 
profi ly DEKPROFILE®) fasádního systému 
DEKMETAL a zároveň vytvářejí vzduchovou 
mezeru sloužící k odvětrání pronikající vzdušné 
vlhkosti.

V případě zateplení fasády je vložená minerální 
vata překryta doplňkovou hydroizolační fólií 
lehkého typu.

DKM1B se využívá především při aplikaci 
fasádních prvků DEKMETAL orientovaných 
vertikálně.

140–250 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena zahrnuje:
 � nosné konzoly A
 � vodorovné profi ly Z
 � kotevní techniku
 � spojovací materiál roštu

CenA
SYSTÉMU

1. NOSNÁ KONSTRUKCE

4.APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE

2. INSTALACE A KONZOL

5. FIXACE TEPELNÉ IZOLACE

3. INSTALACE Z PROFILŮ

6. APLIKACE DOPLŇLKOVÉ 
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE

7. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ

profi l Z50

konzola A 
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nOsný
rOšt dKm2a

DVOUSMĚRNÝ ROŠT

Na nosnou konstrukci (stěnu budovy) se připevní 
závěsné A-konzoly, na které se osadí vodorovně 
orientované profi ly Z50. Vodorovné profi ly vytvoří 
svislou rovinu fasády a umožňují eliminovat 
nerovnosti podkladní nosné konstrukce v rozmezí 
± 15 mm. Pro případ nutnosti vyrovnání větších 
nerovností je určen rektifi kační profi l U125.

Podklad pro pohledové prvky tvoří svislé profi ly 
Omega 50 a Omega 80, které zároveň vytvářejí 
vzduchovou mezeru sloužící k odvětrání 
pronikající vlhkosti.

Varianta dvousměrného roštu je díky své zvýšené 
statické únosnosti vhodná i pro výškové budovy 
či pro fasádní opláštění s větším zatížením 
samotným obkladem (nad 30 kg/m2). Taktéž 
je díky zaměnitelnosti svislých prvků (omega 
profi lů) možné na základě požadavku zvětšit šířku 
větrané mezery, která je standardně 30 mm.

250–400 Kč
za m2 bez DPH

Projektová cena zahrnuje:
 � nosné konzoly A
 � vodorovné profi ly Z
 � kotevní techniku
 � spojovací materiál roštu

CenA
SYSTÉMU

4. APLIKACE A FIXACE 
TEPELNÉ IZOLACE

6. INSTALACE OM PROFILŮ5. APLIKACE DOPLŇLKOVÉ 
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE

7. OSAZENÍ POHLEDOVÝCH PRVKŮ

profi l Z50

profi l OM80

profi l OM50

konzola A

1. NOSNÁ KONSTRUKCE 2. INSTALACE A KONZOL 3. INSTALACE Z PROFILŮ
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nOsný
rOšt

PRO JINÉ FASÁDNÍ SYSTÉMY

speciáLní
vyUŽITí ROšTU

Nosný rošt DEKMETAL je možné využít i pro jiné 
fasádní systémy. Použitelný je především 
pro deskové materiály či kamenné obklady. 
Nutnou podmínkou je maximální zatížení celé 
skladby do 100 kg/m2.

Fasádní rošt DEKMETAL je běžně aplikován 
také na stěnové C-kazety, ale je možné jej použít 
i na konstrukci budovy opláštěnou sendvičovými 
panely v rámci její renovace.

Vhodnost použití roštu, popřípadě jeho návrh, 
je nutno konzultovat s technickým oddělením 
DEKMETAL.

OBKLADOVÉ DESKOVÉ MATERIÁLY 
Rošty DEKMETAL jsou použitelné pro fasádní obklad, kde jsou 
použity desky cementotřískové (CETRIS) a cementovláknité 
(CEMBONIT), dále desky typu HPL (FUNDERMAX, KRONOSPAN) 
a jiné.

DŘEVĚNÉ A PLASTOVÉ OBKLADY 
Rošty pro obkladové materiály na bázi dřeva nebo umělého dřeva. 

KÁMEN 
Rošty pro obklad z přírodního nebo umělého kamene pomocí  
desek FERMACELL.

PRVEK CENA BEZ DPH 
(Kč/m2)

Rošt pro montáž na C kazety 100–300
Rošt pod kamenný obklad s deskou FERMACELL 450–550
Rošty DKM1A pro deskové systémy  
(FUNDERMAX, CETRIS...)

250–350

Rošty DKM2A pro deskové systémy  
(FUNDERMAX, CETRIS...)

350–450

CENA SYSTÉMU

PŘÍKLAD SKLADBY ROŠTU DEKMETAL A OBKLADU  
Z CIHLOVÝCH PÁSKŮ ČI KAMENE

Závěsná konzola A160
Tepelná izolace ISOVER FASSIL 160 mm
Profil Z50
doplňková hydroizolační vrstva – fólie DEKTEN PRO PLUS
profil Om80 pozinkovaný
profil Om50 pozinkovaný
Cementovláknitá deska Fermacell Powerpanel H2O
Šrouby Fermacell Powerpanel 3,9×40 mm
Přechodový můstek Quick-mix QG
Lepicí hmota Quick-mix DEK-RKS
Spárovací hmota Quick-mix FMX
Cihelný pásek CRH FB Carmine WDF
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nOsný
rOšt

prvKy fasádníHO 
rOštu

Z PROFIL

L KONZOLA

J PROFIL

PRVKY ROŠTU PRO FASÁDNÍ 
SYSTÉM DEKMETAL

DOPLŇKOVÉ PRVKY ROŠTU PRO JINÉ SYSTÉMY 
(CETRIS, CEMBRIT, FUNDERMAX...)

OM PROFIL

A KONZOLA

L KONZOLA CENA BEZ DPH 
(Kč/ks)

60 11
80 13
100 15
120 17
140 19
160 21
180 23
200 25

J PROFIL CenA BEZ DPH
(Kč/bm)

50 65
80* 75
50 RAL stand.* 86
80 RAL stand.* 99

Z PROFIL CenA BEZ DPH 
(Kč/bm)

50 65
65 68

A KONZOLA CenA  BEZ DPH 
(Kč/ks)

60 27
80 35
100 35
120 40
140 43
160 46
180 46
200 51

OM PROFIL CenA BEZ DPH 
(Kč/bm)

50/30 106
80/30* 113
50/30 RAL* 136
80/30 RAL* 147
50/40* 117
80/40* 132
50/40 RAL* 152
80/40 RAL* 174

J PROFIL CENA BEZ DPH 
(Kč/bm)

J30* 53
J40* 58
J55* 63
J70* 70
J75* 73
J55 RAL stand.* 88
J75 RAL stand.* 97

OM PROFIL CENA BEZ DPH 
(Kč/bm)

OM30/30* 100
OM40/30* 104
OM70/30* 110
OM110/30* 131
OM150/30* 153
OM70/30 RAL stand.* 165
OM110/30 RAL stand.* 195
OM150/30 RAL stand.* 202
OM110/40 RAL stand.* 200
OM150/40 RAL stand.* 208

Z PROFIL CENA BEZ DPH 
(Kč/bm)

Z30 (38x30x38)* 60
Z40 (36x40x36)* 62

* na objednávku
Všechny liniové profi ly jsou standardně dodávány v délce 3,05 m. Po konzultaci s výrobcem je možné dodat i jiné atypické rozměry 
a délky prvků.
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Společnost DEKMETAL s.r.o. je držitelem veškerých potřebných certifikátů 
včetně ISO 9001 a aktivně se podílí na tvorbě norem ve stavebním oboru. 

Všechny certifikáty jsou dostupné volně k nahlédnutí na webových stránkách 
www.dekmetal.cz. Příklady vybraných certifikátů naleznete na následujících 
stránkách.
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
DEKCASSETTE® IDEAL

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
DEKLAMELLA® IDEAL

CERTIFIKACE JAKOSTI ISO 9001:2008 OSVĚDČENÍ O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY 
PRO NOSNÝ ROŠT (EN 1090)
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CE ŠTÍTEKDIBT – TYPOVÝ SOUHLASPROTOKOL O KLASIFIKACI
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
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 � Tento katalog, přestože obsahuje ceny jednotlivých 
produktů, skladeb a služeb, neslouží jako ceník.

 � Uvedené ceny v katalogu jsou projektové a slouží 
pro rychlou orientaci zákazníků, projektantů, 
architeků a investorů, a jsou nezávazné a právně 
nevymahatelné.

 � Uvedené ceny nenahrazují nabídku, kupní smlouvu, 
ani potvrzení o přijetí objednávky.

 � Změna cen a veškeré tiskové chyby v tomto katalogu 
vyhrazeny. Pro aktuální informace o cenách kontaktujte 
naše obchodní zástupce, kteří připraví nabídku 
pro konkrétní projekt dle dodaných projekčních 
podkladů.

 � Veškeré obchodní nabídky zpracovávají obchodní 
zástupci společnosti DEKMETAL zdarma.

 � Všechny uvedené ceny v katalogu jsou bez 21% DPH.

 � Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (VOPP) 
naleznete na: 
https://dekmetal.cz/data/obchodni-dokumenty/
vseobecne-podminky-prodavajiciho.pdf

 � Certifikáty jsou vyobrazeny pouze náhledem 
titulní strany certifikátu. Veškeré informace, které 
jsou v těchto náhledech vyobrazeny slouží pouze 
k informativním účelům a nesmí být bez souhlasu 
společnosti DEKMETAL s.r.o. žádným způsobem 
publikovány. Všechny certifikáty je možné distribuovat 
jenom jako nedělitelný celek a jsou k dispozici 
na vyžádaní u výrobce.

Všechny certifikáty a dokumenty ke stažení naleznete 
na https://dekmetal.cz/dokumenty-ke-stazeni

všeOBecná ustanOvení 
a dOPLňUjící INFORmacE:
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OBCHODNÍ A TECHNICKÉ KANCELÁŘE: 
ČECHY
cechy@dekmetal.cz

mORAVA
morava@dekmetal.cz

SLOVENSKO
slovensko@dekmetal.sk

NĚMECKO
info@dekmetal.de

POLSKO 
info@dekmetal.pl

www.dekmetal.cz

kontaktní osoba:

KOntaKty Podrobné rozdělení jednotlivých regionů  
a kontakty na naše obchodní manažery najdete 
na webových stránkách v sekci kontakty. 
V případě jakýchkoli požadavků se na nás 
neváhejte obrátit, rádi vám vyjdeme vstříc.

VÝROBNÍ AREÁL:
DEKMETAL s.r.o.
Dřísy 286
277 14 Dřísy
Česká republika

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 326 971 775
e-mail: info@dekmetal.cz
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