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profil
spoločnosti

Dekmetal sa zaoberá výrobou a dodávkami strešných a fasádnych systémov vrátane
zákazkovej výroby z plechu.

4

5

profil
spoločnosti

DEKMETAL s.r.o. je členom skupiny DEK a.s. (Stavebniny
DEK), ktorý je popredným dodávateľom stavebných materiálov
na Slovensku a v Českej republike.

DEKMETAL sa zaoberá výrobou a dodávkami strešných a fasádnych
systémov vrátane zákazkovej výroby z plechu.
Svojim partnerom ponúka profesionálne návrhy funkčných, technicky
prepracovaných a estetických riešení odpovedajúcich individuálnym
požiadavkám investorov, architektov a projektantov.
Veľkou prednosťou spoločnosti DEKMETAL je komplexný servis
založený na pružných dodacích podmienkach a technickej podpore
počas celého priebehu realizácie. Obchodníci a technici spoločnosti
DEKMETAL pôsobia na Slovensku, v Českej republike, Nemecku
a Poľsku.

• Viac ako 150 realizovaných fasád ročne
• Viac ako 3 000 ton materiálu skladom
• Realizácie na Slovensku, v Českej republike,
Nemecku, Poľsku, Rusku, Anglicku, Nórsku
a Afrike
• Vybavenie modernými strojmi
• Obchodné zastúpenie v 4 krajinách
(Slovensko, Česká republika, Nemecko,
Poľsko)
• Sesterská spoločnosť popredného
dodávateľa stavebných materiálov v SR
a ČR – Stavebniny DEK
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spoločnosti

zázemie silnej
spoločnosti

pobočky Stavebnín DEK

Stavebniny DEK a.s. sú najväčšou spoločnosťou českého holdingu
DEK a.s., ktorá sa zaoberá dodávkami materiálov a služieb pre
stavebníctvo a výrobou stavebných materiálov. Spoločnosť sa
od založenia zameriava na vysokú odbornosť vo výbere optimálnych
stavebných materiálov a v ich správnej aplikácii a poskytuje špičkový
servis pri ich dodávke. Stavebniny DEK disponujú sieťou 61 pobočiek
v Českej republike a 16 pobočiek v Slovenskej republike.
Stavebniny DEK a.s. boli založené v roku 1993 pod názvom
DEKTRADE s.r.o. Sortiment a záber činností sa v priebehu rokov
rozširoval a spoločnosť sa postupne stala najväčším dodávateľom
stavebných materiálov a rešpektovaným špecialistom v dodávkach
profesionálnym zákazníkom v Českej a Slovenskej republike. V roku
2007 sa transformovala do holdingovej štruktúry pod názvom
DEK a.s. Aktivity spojené s výrobou špecializovaných stavebných
materiálov, poskytovaním služieb, rovnako ako aj s obchodnou
činnosťou na Slovensku, boli vyčlenené do samostatných
spoločností.
celkový obrat skupiny DEK dosiahol v roku 2016 takmer 430 mil. €
a počet zamestnancov presahuje 1700.
holdingová spoločnosť DEK a.s. 100 % vlastní firmy:
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.
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Strojné
vybavenie

Výrobný závod vybavený
najmodernejšími technológiami
DEKMETAL disponuje novou unikátnou linkou pre výrobu ukončovacích profilov
plochých striech, fasádnych výrobkov a ďalších atypických výrobkov z plechu až
do dĺžky 6 m.
Základné výrobné možnosti: delenie, výsek a perforácie plechových tabúl až
do hrúbky 3 mm, strihanie a ohyb až do dĺžky 6 m, rovnanie tabúl plechu odvíjaných
zo zvitku plechu aj jednotlivých dielov na rovnacích leveleroch.
Výroba bežných klampiarskych prvkov fasádnych a strešných systémov, špeciálnych
líšt aj atypických prvkov na zákazku podľa individuálnych predstáv zákazníkov.
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Ďalšie strojné
vybavenie:

Výrobná linka pre Ukončovacie strešné profily a fasádne systémy
Valcovacia linka MAXIDEK
Valcovacia linka TR 18 a CR 40
Valcovacia linka TR 35, 50 a CR 18
Valcovacia linka hrebenáča MAXIDEK
Lis na vysekávanie TRUMPF
Ohýbacie centrum SALVAGNINI
Ohýbačka JORNS 6 m
Ohýbačka SCHRÖDER 3 m
Nožnice CIDAN 3 m
Nožnice SCHRÖDER 4 m
Rovnačka a delička JORNS
Strojné vybavenie pre výrobu maloformátovej krytiny DEKTILE
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Služby
KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ
A OBCHODNÉ PORADENSTVO

Spoločnosť DEKMETAL má silné zázemie odborných technických
pracovníkov, ktorý Vám pomôžu s projektom fasády od prvotných
návrhov, počas realizácie až k finálnemu odovzdaniu diela.

PRVOTNÝ NÁVRH RASTRA FASÁDY

DOKUMENTY ONLINE

Pokiaľ si nie ste istý správnym rastrom (škárorezom) vašej
fasády, naši obchodníci a technici vám radi pomôžu s jeho
návrhom. Optimálny raster vytvorí nielen ideálny kompaktný
vzhľad, ale podieľa sa aj na optimalizácii nákladov pohľadových
prvkov.

Všetky potrebné dokumenty od prehlásenia o vlastnostiach
jednotlivých výrobkov cez typické detaily až po montážne
príručky je možné voľne stiahnuť na stránkach:
www.dekmetal.cz/dokumenty-ke-stazeni.

KLADAČSKÝ PLÁN

MONTÁŽ

Po výbere optimálneho rastra je potrebné pripraviť kladačský
plán fasády tak, aby všetky pohľadové prvky boli správne
umiestnené. Pre minimalizovanie chýb pri montáži je už pri
výrobe každý pohľadový prvok označený presným popisom
v súlade s kladačským plánom. Pre montážne firmy sú
k dispozícii všetky potrebné montážne dokumenty.

Spoločnosť DEKMETAL je obchodnou a výrobnou
spoločnosťou a neposkytuje montáž fasád. Spolupracujeme
však s mnohými realizačnými spoločnosťami, zabezpečujeme
im pravidelné školenia a odborné poradenstvo. Pre všetky
(aj nové) realizačné firmy vždy pred realizáciou novej fasády
zabezpečujeme odborné školenie. Radi vám montážnu
spoločnosť odporučíme.

MONTÁŽNE DETAILY

DOPRAVA

Všetky naše základné detaily (napr. detail založenia, lemovania
okien, atík, napojenia na ďalšie konštrukcie a pod.) sú
k dispozícii bezplatne na stránkach www.dekmetal.cz. Všetky
tieto detaily sú následne naším technikom aktualizované,
doplnené a prípadne prispôsobené na mieru pre konkrétne
stavebné dielo.

Súčasťou dodávky fasádneho systému je aj zabezpečenie
dopravy z výrobného areálu Dřísy (ČR) priamo na stavbu alebo
na pobočku Stavebnín DEK (16 pobočiek v SR).

ZAMERANIE
Fasádny systém DEKMETAL je vždy vyrábaný a dodávaný
na mieru pre konkrétnu stavbu, a preto je nutné presné
zameranie stavby a revízia všetkých použitých detailov. Vďaka
dlhoročným skúsenostiam technikov DEKMETAL, precízne
zameranie stavby zabezpečí rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž
pre realizačnú firmu a taktiež zamedzí chybám vo výrobe.

Ceny služieb
Prvotná konzultácia a posúdenie použitia konštrukcie
a pohľadových prvkov fasády
Montážna dokumentácia (kladačský plán roštu a pohľadových
prvkov, technické detaily na mieru)
Zameranie fasády pre tvorbu výrobnej dokumentácie
Typové detaily, montážne návody a certifikáty
Zaškolenie realizačnej firmy
Doprava
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zadarmo
3–5 % z celkovej ceny diela podľa zložitosti projektu
250–450 €, cena podľa zložitosti projektu a počtu návštev technika
stiahnutie zadarmo na stránkach www.dekmetal.cz
v cene dodávky projektu
cena kalkulovaná podľa miesta stavby a rozsahu dodávok
(EXW Dřísy, vzdialené približne 25 km od Prahy, ČR)
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fasádne kazety

Fasádne
kazety

Fasádne kazety DEKcASSETTE® sú štvorcové alebo obdĺžnikové ohýbané prvky, ktoré
sa pripevňujú skrutkami k nosnému roštu. Vyrábajú sa vo variante so systémom do seba
zapadajúcich zámkov bez viditeľných spojov, alebo s priznanými spojmi pre technickejší
vzhľad.
Kazety DEKcASSETTE® sa vyrábajú priamo na mieru každej fasády a prispôsobia sa
originalite architektonického návrhu každého stavebného diela.

16

17

Fasádne
kazety

ideal

fasádne kazety

pre ideálnu fasádu

NÁŠ

TIP!

DEKCASETTE® IDEAL je najnovším produktom
rady DEKMETAL DEKCASSETTE®.
Kazeta IDEAL je výsledkom niekoľkoročného
vývoja a testovania s využitím skúseností zo
samotných realizácií. Prináša nový typ zámku,
väčšiu priestorovú tuhosť kazety a možnosť
výroby kaziet až do 6 metrov a to pri zachovaní
širokého výberu materiálov a farebných
kombinácií. Lakované prvky sú pri výrobe,
preprave a montáži chránené ochrannou fóliou.

JEDINEČNÝ DESIGN S HLADKOU ŠKÁROU
Škára kazety IDEAL je hladká bez viditeľných kotviacich prvkov
a s regulovateľnou šírkou samotnej škáry.
VARIABILITA
Celá produktová rada DEKCASSETTE® vrátane kazety IDEAL
poskytuje široký výber materiálov, farieb a ich kombinácií.
IDEÁLNY ZÁMOK
Nový zámok kazety IDEAL poskytuje rýchly odvod vody, väčšiu
priestorovú tuhosť a elegantný vzhľad.

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

45–75 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Prvok

Cena bez dph
(€/m2)
Fasádna kazeta DEKCASSETTE® IDEAL
30–41
1)
5–8 (6–10)
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B )
Dvojsmerný rošt DKM2A
10–15
Lemovacie prvky (parapet, ostenie, nadpražie...) v cene systému
2–19
Perforácie plochy kaziet2) (príplatok)
Atypické tvary kaziet (príplatok)
od 8 €/ks
1) rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie kaziet
2) do dĺžky kaziet 1 950 mm
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fasádne kazety

DEKcASSETTE® iDEAL
ROzMERy KAziET
skladobná dĺžka D
skladobná výška V
celková dĺžka d
celková výška v
hĺbka
horizontálna škára Sh

(mm)
150–6 000
100–650 (800*)
D + Sv
V + Sh + 35
32
5–35

vertikálna škára Sv
hrúbka plechu

5–50
0,75* / 1,00 / 1,20*

* výroba kazety výšky 650–800 mm a použitie hrúbky
plechu 0,75 mm a 1,20 mm po konzultácii s výrobcom
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Fasádne
kazety

standard

fasádne kazety

pre technický vzhľad

DEKCASSETTE® STANDARD je variantom
produktovej línie DEKMETAL DEKCASSETTE®,
ktorý zabezpečí originálny funkcionalistický
vzhľad vašich fasád.
Kazeta STANDARD ako jediná z tejto skupiny
produktov má priznané pripevňovacie prvky
a pevnú šírku škáry. Samotná veľkosť kaziet je
však prispôsobiteľná požiadavkám a prianiam
architekta či investora. Lakované prvky sú pri
výrobe, preprave a montáži chránené ochrannou
fóliou.

TECHNICKÝ DESIGN
Vďaka viditeľným spojovacím prvkom má fasáda z kaziet STANDARD
jednoduchý industriálny vzhľad.
JEDNODUCHÁ DEMONTÁŽ
Kazety DEKCASSETTE® STANDARD je možné demontovať kdekoľvek
na fasádnej ploche.
ŠIROKÉ MOŽNOSTI
Všetky produkty rady DEKCASSETTE® vrátane kazety STANDARD sú
dostupné v mnohých materiálových a farebných variantoch.

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

40–75 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Prvok

Cena bez dph
(€/m2)
Fasádna kazeta DEKCASSETTE® STANDARD 26–41
5–8 (6–10)
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B1))
Dvojsmerný rošt DKM2A
10–15
Lemovacie prvky(parapet, ostenie, nadpražie... )v cene systému
Oblúkové plochy (príplatok)
8–12
Perforácie plochy kaziet2) (príplatok)
Atypické tvary kaziet (príplatok)

2–19
od 8 €/ks

1) rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie kaziet
2) do dĺžky kaziet 1 950 mm
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fasádne kazety

DEKcASSETTE® STANDARD
ROzMERy KAziET
skladobná dĺžka D
skladobná výška V
celková dĺžka d
celková výška v
hĺbka
horizontálna škára Sh

(mm)
400–6 000
100–500 (800*)
D + 23
V + 23
30
27

vertikálna škára Sv
hrúbka plechu

27
0,75* / 1,00 / 1,20*

* výroba kazety výšky 500–800 mm a použitie hrúbky
plechu 0,75 mm a 1,20 mm po konzultácii s výrobcom
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Fasádne
kazety

le

fasádne kazety

pre klasický vzhľad

Fasádna kazeta DEKCASSETTE® LE je
obdĺžnikový prvok s prevažujúcim dĺžkovým
rozmerom a so systémom do seba zapadajúcich
zámkov. Spodná hrana kazety sa zasúva
do zámku už pripevnenej kazety a horná hrana
sa priskrutkuje k nosnému roštu. Pripevňovacie
prvky sú skryté v zámku kazety a tým pádom nie
sú na fasáde viditeľné. Šírka samotných škár
môže byť v rozmedzí 5-50 mm. Lakované prvky
sú pri výrobe, preprave a montáži chránené
ochrannou fóliou.

OBĽÚBENÁ VOĽBA
DEKCASSETTE® LE bola do uvedenia kaziet IDEAL jedna
z najobľúbenejších pohľadových kaziet DEKMETAL.
KLASICKÁ ŠKÁRA
Elegantný design čistých rovných škár bez viditeľných kotviacich
prvkov.
VARIABILITA
Rôzne farby, materiály ako aj prispôsobiteľná veľkosť kaziet a ich škár
je dostupná aj pre DEKCASSETTE® LE.

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

45–75 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Prvok
Fasádna kazeta DEKCASSETTE® LE
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B1))
Dvojsmerný rošt DKM2A
Lemovacie prvky(parapet, ostenie, nadpražie...)
Oblúkové plochy (príplatok)

Cena BEZ DPH
(€/m2)
26–41
5–8 (6–10)
10–15
v cene systému
8–12

Perforácie plochy kaziet2) (príplatok)
Atypické tvary kaziet (príplatok)

2–19
od 8 €/ks

1) rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie kaziet
2) do dĺžky kaziet 1 950 mm
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fasádne kazety

DEKcASSETTE® LE
ROzMERy KAziET
skladobná dĺžka D
skladobná výška V
celková dĺžka d
celková výška v
hĺbka
horizontálna škára Sh

(mm)
d + Sv
150–450
150–3 000
V + 55 + Sh
30
5–50

vertikálna škára Sv
hrúbka plechu

5–50
0,75*
1,00 (pre prípad: 250 < V < 450 mm)

* použitie hrúbky plechu 0,75 mm po konzultácii s výrobcom
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Fasádne
kazety

special

fasádne kazety

pre špecifický design

Fasádna kazeta DEKCASSETTE® SPECIAL je
štvorcový prípadne obdĺžnikový ohýbaný prvok
so systémom do seba zapadajúcich zámkov,
ktorý sa pripevňuje skrutkami k nosnému roštu.
Spodná hrana kazety sa zasúva do zámku
už pripevnenej kazety a horná hrana sa
priskrutkuje k nosnému roštu. Pripevňovacie
prvky sú skryté v zámku kazety, a tým vzniká
na fasáde pravidelný raster elegantných škár.
Šírka horizontálnych škár je voliteľná v rozmedzí
10-30 mm a vertikálne škáry môžu mať 5-50 mm.
Lakované prvky sú pri výrobe, preprave a montáži
chránené ochrannou fóliou.

ŠPECIÁLNA SKOSENÁ HRANA HORIZONTÁLNEJ ŠKÁRY
Tento tvar kazety SPECIAL pridá fasáde špecifický nezameniteľný
vzhľad.
VARIABILITA
Celá produktová rada DEKCASSETTE® vrátane kazety STANDARD
poskytuje výber mnohých materiálových, farebných variant a ich
kombinácií.

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

45–75 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Prvok

Cena BEZ DPH
(€/m2)
Fasádna kazeta DEKCASSETTE® SPECIAL
26–41
*
5–8 (6–10)
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B )
Dvojsmerný rošt DKM2A
10–15
Lemovacie prvky(parapet, ostenie, nadpražie... ) v cene systému
Perforácie plochy kaziet (príplatok)
2–19
Atypické tvary kaziet (príplatok)
od 8 €/ks
* rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie kaziet
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fasádne kazety

DEKcASSETTE® SPEciAL

ROzMERy KAziET
skladobná dĺžka D
skladobná výška V
celková dĺžka d
celková výška v
hĺbka
horizontálna škára Sh

(mm)
d + Sv
150–500
150–1 950*
V + Sh + 22
30
10–30

vertikálna škára Sv
hrúbka plechu

5–50
1,00

* dĺžku nad 1 950 mm (max. 3 000 mm) konzultovať
s výrobcom
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fasádne lamely

Fasádne
lamely

DEKLAMELLA® je obdĺžnikový prvok s prevažujúcim dĺžkovým rozmerom, systémom do seba
zapadajúcich zámkov a s možnosťou tvarovania pohľadovej plochy pri rade Deklamella for Architect.
Lamela sa pripevňuje skrutkami k nosnému roštu. Spodná hrana lamely sa zasúva do zámku
už pripevnenej lamely a horná hrana sa priskrutkuje k nosnému roštu. Pripevňovacie prvky sú
ukryté v zámku lamely a na fasáde nie sú viditeľné. Horizontálne škáry medzi lamelami sú voliteľné
v rozmedzí 5-50 mm. Do zvislej škáry priľahlých lamiel sa vkladá deliaci T-profil, prípadne dilatačná
vložka. Prvky sú pri výrobe, preprave a montáži chránené ochrannou fóliou.
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fasádne
lamely

ideal

fasádne lamely

ideálny systém lamiel

DEKLAMELLA® IDEAL poskytuje elegantný a čistý
vzhľad pohľadového prvku. Bočné strany lamiel
IDEAL sú otvorené a pohľadová strana poskytuje
čistý rovný dizajn. Spojovacie prvky sú ukryté
v zámku lamiel a na fasáde nie sú viditeľné.
Spájanie priľahlých lamiel je možné riešiť v dvoch
variantoch. Dilatačná vložka vkladaná medzi
lamely vytvorí efekt nekonečne dlhého pásu,
T-profil naopak napomáha členeniu fasády
zvislými líniami. Lakované prvky sú pri výrobe,
preprave a montáži chránené ochrannou fóliou.

ELEGANTNÝ DESIGN BEZ VIDITEĽNÝCH SKRUTIEK
Lamela IDEAL má nový vylepšený zámok lamely, ktorý poskytuje
rýchly odvod vody, zlepšuje jej priestorovú tuhosť a to so skrytými
pripevňovacími skrutkami.
VARIABILITA
Celá produktová rada DEKLAMELLA® vrátane lamely IDEAL
poskytuje výber mnohých materiálových, farebných variant a ich
kombinácií.
NEKONEČNE DLHÁ
Špeciálna dilatačná vložka (vkladá sa max. každých 6 m) umožňuje
vytvoriť efekt nekonečne dlhej lamely.

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

40–70 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Prvok

Cena BEZ DPH
(€/m2)
Fasádna lamela DEKLAMELLA® IDEAL
25–39
1)
5–8 (6–10)
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B )
Dvojsmerný rošt DKM2A
10–15
Lemovacie prvky (parapet, ostenie, nadpražie... ) v cene systému
2–19
Perforácie plochy kaziet2) (príplatok)
Atypické tvary kaziet (príplatok)
od 8 €/ks
1) rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie kaziet
2) do dĺžky kaziet 1 950 mm
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fasádne lamely

DEKLAMELLA® iDEAL
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ROzMERy LAMiEL
skladobná dĺžka D
skladobná výška V
celková dĺžka d
celková výška v
hĺbka
horizontálna škára Sh

(mm)
150–6 000
100–3001)
D + Sv
V + Sh + 35
32
5–35

vertikálna škára Sv

deliaci T-profil alebo
dilatačná vložka
0,752) / 1,00

hrúbka plechu

1) Väčšie výšky výrobku konzultovať s výrobcom
2) Použitie hrúbky plechu 0,75 mm po konzultácii
s výrobcom
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fasádne
lamely

for
architect

fasádne lamely

pre unikátny vzhľad
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Špeciálna produktová rada DEKLAMELLA®
FOR ARCHITECT umožňuje vytvoriť estetický
a výnimočne členitý vzhľad fasády. Predstavy
architektov a investorov nie sú obmedzené
iba na klasické tvary hladkých lamiel
a DEKLAMELLA® FOR ARCHITECT umožní
väčšiu kreativitu návrhu a realizácie fasády pri
zachovaní dostupnej ceny. Lakované prvky sú pri
výrobe, preprave a montáži chránené ochrannou
fóliou.

CENA SYSTÉMU
52–75 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Ceny roštov vrátane príplatkov sú zhodné ako pri
DEKLAMELLA® IDEAL.

UNO

DUE

TRE

QUATTRO

CINQUE

SEI

SETTE

OTTO

NOVE

DIECI

UNDICI

DODICI
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fasádne profily

Fasádne
profily

Pohľadový prvok DEKPROFILE® TR a CR vytvára na fasáde moderný industriálny vzhľad
dostupný pre každého. Profil trapézového a vlnitého prierezu je vhodný nielen pre priemyselné
haly, ale je možné ich využiť takmer pre akúkoľvek budovu ako finančne dostupnejšie riešenie.
Výhodou použitia týchto profilov je zvýraznenie presných a čistých línií objektu. Profily je možné
orientovať horizontálne, vertikálne a dokonca aj v diagonálnom smere. Samozrejmosťou je
možnosť kombinácie s inými pohľadovými prvkami DEKMETAL. Väčšiu tvarovú variabilitu
ponúka jedinečná rada DEKPROFILE® FOR ARCHITECT.
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fasádne
profily

cr(18 / 40)
pre technický vzhľad

DEKPROFILE® CR je vlnitý plechový profil
sínusového prierezu. Tento typ profilu sa vyrába
v dvoch variantoch podľa výšky vlny
(18 alebo 40 mm). Základné prekrytie profilu je
o jednu vlnu.
DEKPROFILE® CR je možné využiť pre opláštenie
všetkých typov budov bez obmedzenia.
DEKPROFILE® CR je možné kombinovať
s ďalšími pohľadovými prvkami DEKMETAL,
prípadne s inými fasádnymi systémami
(napr. kontaktným zatepľovacím systémom
ETICS). Lakované prvky sú pri výrobe, preprave
a montáži chránené ochrannou fóliou.

PRIEMYSELNÝ DESIGN
Fasády, na ktorých je použitý trapézový alebo vlnitý profil, sa vyznačujú
jednoduchým industriálnym vzhľadom s presnými a čistými líniami.
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A PRIAZNIVÁ CENA
Fasády s pohľadovými prvkami DEKPROFILE sa vyznačujú
jednoduchou a rýchlou montážou a sú najdostupnejším variantom
fasádneho systému DEKMETAL.
ŠTANDARDY A FAREBNÉ MOŽNOSTI
Profilované vlnité plechy CR 18 môžu byť dodávané v hrúbke
0,50–1,00 mm. Skladom je bežne dostupných až 25 farieb v troch
povrchových úpravách. CR 40 sa vyrába iba v hrúbke 0,63 mm.

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

fasádne profily

30–50 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
PRVOK
Fasádny profil CR
18/76/1 064

SP 25 LESK 0,50 mm
SP 35 TEX 0,50 mm
PU 50 MAX 0,50 mm
SP 25 LESK 0,63 mm
SP 25 LESK 0,63 mm

Fasádny profil CR
40/160/960
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B*)
Dvojsmerný rošt DKM2A

Cena BEZ DPH
(€/m2)
11,99
11,99
12,99
12,99
14,99
5–8 (6–10)
10–15

Lemovacie prvky (parapet, ostenie, nadpražie... ) v cene systému
* rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie fasádnych profilov
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DEKprofile cr(18 / 40)
Rozmery profilov
výška vlny
osová vzdialenosť vĺn
skladobná šírka profilu
celková šírka profilu
maximálna dĺžka profilu1)
minimálna dĺžka profilu

CR 18 (mm)
18
76
1 064
1 102
15 000
500

CR 40 (mm)
40
160
960
1 100
9 000
500

štandardná hr. materiálu2)
minimálny sklon strechy3)

0,5–1,00
8°

0,63
8°

fasádne profily

1) Pre transport nákladným vozidlom je možné používať dĺžky
maximálne do 13,5 m. Doporučená manipulačná dĺžka je do 6 m.
2) Niektoré hrúbky ponúkame iba vo vybraných odtieňoch, nutné
konzultovať s dodávateľom.
3) Možné použitie aj pri menších sklonoch striech za predpokladu
dodatočných opatrení, nutné konzultovať s výrobcom.

odvodňovacia drážka

CR 18 R

RAL

(strešný profil)

CR 18 W

RAL

(stenový profil)

RAL

CR 40
(zhodný tvar pre strešný
aj stenový profil)
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Fasádne
profily

TR(18 / 35 / 50)
Pre technický vzhľad

DEKPROFILE® TR je trapézový plechový profil,
ktorý spoločnosť DEKMETAL vyrába v troch
variantoch podľa výšky profilu
(18, 35 alebo 50 mm). Tieto profily je
v stavebníctve možné využiť ako strešnú krytinu.
Základné prekrytie profilu je o jeden dielik.
DEKPROFILE® TR je možné využiť aj ako
opláštenie všetkých typov budov bez obmedzenia.
DEKPROFILE® TR je možné kombinovať s ďalšími
pohľadovými prvkami DEKMETAL, prípadne
s inými fasádnymi systémami (napr. kontaktným
zatepľovacím systémom ETICS). Lakované prvky
sú pri výrobe, preprave a montáži chránené
ochrannou fóliou.

PRIEMYSELNÝ DESIGN
Fasády, na ktorých je použitý trapézový alebo vlnitý profil, sa
vyznačujú jednoduchým industriálnym vzhľadom s presnými a čistými
líniami.
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A PRIAZNIVÁ CENA
Fasády s pohľadovými prvkami DEKPROFILE® sa vyznačujú
jednoduchou a rýchlou montážou a sú najdostupnejším variantom
fasádneho systému DEKMETAL.
ŠTANDARDY A FAREBNÉ MOŽNOSTI
Profilované trapézové plechy TR 18 môžu byť dodávané v hrúbke
0,50–0,63 mm. Materiál v hrúbke 0,50 mm je bežne dostupný
skladom až v 25 farbách v troch povrchových úpravách. TR 35 sa
vyrába v hrúbke 0,50–1,00 mm a TR 50 v hrúbke 0,63–1,25 mm.

fasádne profily

CENA SYSTÉMU
Fasádny systém DEKMETAL je možné dodať v mnohých
materiálových a farebných variantoch. Všetky uvedené ceny sú
orientačné. Cena systému sa odvíja od hrúbky plechu, materiálu,
farby a celkovej členitosti a zložitosti konkrétnej fasády.

25–40 €
za m2 bez DPH
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
Ceny prvkov sú uvedené na nasledujúcej strane.
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DEKPROFILE® TR(50 / 35 / 18)
Rozmery profilov
výška vlny

TR 18 (mm) TR 35 (mm) TR 50 (mm)
18
35
48

osová vzdialenosť vĺn
skladobná šírka profilu
celková šírka profilu
maximálna dĺžka profilu1)
minimálna dĺžka profilu

137,5
1 100
1 155
9 000
500

štandardná hr. materiálu2) 0,5–0,63
minimálny sklon strechy3) 8 °

207
1 035
1 070
15 000
500

262,5
1 050
1 088
15 000
500

0,5–1,00
8°

0,63–1,25
8°

fasádne profily

1) Pre transport nákladným vozidlom je možné používať dĺžky
maximálne do 13,5 m. Doporučená manipulačná dĺžka je do 6 m.
2) Niektoré hrúbky ponúkame iba vo vybraných odtieňoch, nutné
konzultovať s dodávateľom.
3) Možné použitie aj pri menších sklonoch striech za predpokladu
dodatočných opatrení, nutné konzultovať s výrobcom.

tr 18

Trapézový profil

tr 35

tr 50

Ceny prvkov
PRVOK

Strešný

Fasádny profil
SP 25 LESK 0,50 mm
TR 18/137,5/1 100 SP 35 TEX 0,50 mm
PU 50 MAX 0,50 mm
SP 25 LESK 0,63 mm
Fasádny profil
SP 25 LESK 0,50 mm
TR 35/207/1 035
SP 35 TEX 0,50 mm

R
Fasádny

wa
wb
Fasádny s prelisom

wa+
wb+

s prelisom

s prelisom

Cena BEZ DPH
(€/m2)
9,99
10,99
10,99
11,99
10,99

11,99
PU 50 MAX 0,50 mm
11,99
SP 25 LESK 0,63 mm
11,99
SP 25 LESK 0,75 mm
13,99
SP 25 LESK 1,00 mm
16,99
Fasádní profil
SP 25 LESK 0,63 mm
11,99
TR 50/262,5/1 050 SP 25 LESK 0,75 mm
13,99
SP 25 LESK 1,00 mm
16,99
*
5–8 (6–10)
Jednosmerný rošt DKM1A (DKM1B )
Dvojsmerný rošt DKM2A
10–15
Lemovacie prvky (parapet, ostenie, nadpražie... ) v cene systému
* rošt DKM1B je určený pre vertikálne ukladanie fasádnych profilov
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Fasádne
prOFily

FOr
arcHitect

Vo výrobných možnostiach spoločnosti
DEKMETAL je aj možnosť prispôsobiť rozmery
jednotlivých profilov podľa potrieb stavby,
prípadne vyrobiť špeciálny prierez profilu podľa
požiadaviek architekta či investora. Lakované
prvky sú pri výrobe, preprave a montáži chránené
ochrannou fóliou.

cENA SySTéMU
30–52 €
za m2 bez DPh
Projektová cena vrátane lemovania otvorov (parapet – ostenie –
nadpražie), horných - spodných – zvislých klampiarskych ukončení,
nosného roštu, spojovacích prvkov opláštenia.
ceny roštov vrátane príplatkov sú rovnaké ako pri DEKPROFiLE® cR.

CANTO

cASA

ciMA

cLASSicO

SEgA

VALLE

fasádne profily

PRE NEzAMENiTEľNý VzhľAD

DEKPROFiLE® FOR ARchiTEcT je navrhnutý
ako špeciálny dizajnový rad profilovaných
pohľadových prvkov dopĺňajúci profily TR
a cR. Použitie profilov FOR ARchiTEcT zaručí
jedinečný a nezameniteľný vzhľad každej takejto
fasády.
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materiály, farby,
atypické možnosti

Materiály, farby,
atypické možnosti

 základné a špeciálne materiály
 farby, dekory a imitácie
 atypické tvary a perforácie
 podhľady
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Základné
materiály

široký výber možností

PLECHY S ORGANICKÝM POVLAKOM
Žiarovo pokované oceľové plechy opatrené organickým povlakom
KOVOVÝ POVLAK:
 Z275 g/m2
 ZM140 g/m2
Organický povlak:

materiály, farby,
atypické možnosti






Polyester SP 25 mikrónov
Polyester SP 35 mikrónov, textúrovaný povrch
Polyuretán s polyamidom PU 50 mikrónov
PVDF 25(35) mikrónov, SDP 35(50) mikrónov

TITANZINKOVé PLECHY
Zliatina elektrolytického zinku a prísad medi a titanu. Povrchové
úpravy: Prírodný lesklý, predzvetraný modro-šedý, predzvetraný
bridlicovo šedý.

HLINÍKOVÉ PLECHY
Sú dodávané ako čistý hliník Al99,5 (EN AW 1050), prípadne
ako zliatina Al Mn0,5Mg0,5 (EN AW 3105) alebo Al Mn1,0Mg0,5
(EN AW 3005). Najčastejšie sú hliníkové plechy dodávané
s povrchovou úpravou v podobe organických povlakov podobne ako
pri oceľových plechoch.

MEDENÉ PLECHY
Sú dodávané s čistotou 99,9% ako prírodný, prípadne v predzvetranej
forme.
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Špeciálne
materiály

Pre jedinečné a luxusné fasády

POVETERNOSTNE ODOLNÁ
OCEĽ CORTEN
Corten je materiál so zníženým obsahom uhlíka obohatený o meď
a fosfor. Plechové obklady z tohoto materiálu získavajú už do jedného
mesiaca po aplikácii charakteristickú a veľmi pôsobivú patinu
prírodnej hrdze.
Aktuálne sa jedná o veľmi moderný a obľúbený materiál , ktorý je
vyhľadávaný mnohými architektami pre svoj nezameniteľný vzhľad.
Fasádne prvky z tohto materiálu sú pre jeho hrubý a matný povrch
výrazne odlišné od iných pohľadových prvkov.

IMITÁCIE NEŽELEZNÝCH KOVOV,
KAMEŇA A DREVA
Imitácie rôznych povrchov dreva a drahých kovov na FeZn poprípade
Al je riešením, ako získať atraktívny vzhľad prírodného materiálu,
ktorý zo svojej podstaty vyžaduje pravidelnú údržbu (typickú pre
drevo), je v danej špecifikácii cenovo horšie dostupný, poprípade
ho pre jeho vlastnosti (zväčša mechanické) nie je možné využiť
na aplikáciu na fasádach. Imitácia je väčšinou tvorená trojvrstvovým
polyesterovým lakom s hrúbkou 35 – 40 mikrónov s vysokou
životnosťou, ktorý nepotrebuje žiadnu špecifickú údržbu.

NEREZ (LESK, BRUS, MIRROR) A INÉ
Materiálové možnosti spoločnosti DEKMETAL sú takmer
neobmedzené. Skvelou voľbou materiálu je napríklad aj nerez
v troch úpravách: lesklej, brúsenej alebo s úpravou ako zrkadlo. Naši
technici vám radi poradia pri výbere špeciálneho materiálu a povrchu
vhodného pre vašu fasádu.
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FarBy
a Dekory

bEŽNE DOSTUPNé SKLADOM

základným a najpoužívanejším materiálom pre výrobu
pohľadových prvkov pre fasády DEKMETAL je oceľový
pozinkovaný plech s hrúbkou 1,00 mm opatrený organickým
povlakom.
Pohľadové prvky sú vyrábané vo variante konštrukčnej ocele
S280-320gD z275 (zM140) a povrchovej úpravy: polyester
SP 25 mikrónov, pri metalických farbách (RAL 9006 a 9007)
s povrchovou úpravou: polyuretán SDP 35 mikrónov
s koróznou odolnosťou Rc4. Skladom bežne vedieme v tejto
špecifikácii 12 základných farieb a 2 dekory dreva.

materiály, farby,
atypické možnosti

FARby
biELA

šEDObiELA

SVETLO šEDá

STRiEbORNá
(METALicKá)

RAL 9010 | SP 25

RAL 9002 | SP 25

RAL 7035 | SP 25

RAL 9006 | SDP 35

TMAVOSTRiEbORNá
(METALicKá)

šEDá

šEDá TEXTÚROVANá

ANTRAciTOVO šEDá

RAL 9007 | SDP 35

RAL 7024 | SP 25

RAL 7024 | SP 35 TEX

RAL 7016 | SP 25

ČiERNA

ČiERNA TEXTÚROVANá

ČERVENá

MODRá

RAL 9005 | SP 25

RAL 9005 | SP 35 TEX

RAL 3000 | SP 25

RAL 5010 | SP 25

DEKORy
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ALDER bERNSTEiN

bEigE ALDER

SP 35

SP 35
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atypické tvary
a Špeciálne možnosti

Fasádny systém DEKMETAL sa vyznačuje
svojou variabilitou a precíznosťou. Každá fasáda
DEKMETAL je pripravovaná na mieru presne
podľa špecifikácií daného objektu.
Pohľadové prvky a nosný rošt dokážu vytvoriť
špeciálne tvary podľa požiadaviek architekta,
projektanta alebo investora. Môžete využiť
nasledujúce možnosti:

ObLÚKy
Kazetové pohľadové prvky alebo profily môžu byť tvarované
do oblúku s možnosťou vyskladať ich až do kruhového pôdorysu
stavby.
príplatok

8–12 €

materiály, farby,
atypické možnosti

za m2 bez DPh

PERFORáciE
Pohľadové prvky je možné perforovať. Perforácia môže byť
jednoduchého pravidelného tvaru alebo vytvárať rôzne obrazce,
prípadne logá.
príplatok

2–19 €
za m2 bez DPh; cena závisí od hustoty, zložitosti a typu perforácie

šPEciáLNy TVAR KAziET A LAMiEL
Kazety a lamely nemusia mať vždy iba štvorcový alebo obdĺžnikový
tvar, ich hrana môže byť aj zošikmená.
príplatok

od 8 €
za kus bez DPh; cena závisí od zložitosti konkrétnej kazety/lamely
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PODHĽADY

Pohľadové prvky fasádneho systému DEKMETAL
je možné použiť nielen ako obklad zvislých plôch,
ale aj vodorovných či naklonených plôch, ako sú
napríklad podhľady.

Nosný rošt pre tieto aplikácie (spolu s prvkami
podpornej konštrukcie) je možné prispôsobiť
požadovaným technickým a estetickým
parametrom a spolu s variabilnými pohľadovými
prvkami je možné vytvoriť funkčný a efektný
podhľad.

PRECÍZNE DETAILY
Detaily sú riešené jednoducho a esteticky. Napojenie a prechod
fasády k podhľadu bude pôsobiť elegantne, rovnako ako riešenie
detailov rozličných prestupov, prechodov či lemovanie svietidiel.
TECHNICKÁ PODPORA
Komplexná technická podpora DEKMETAL je bez obmedzení
dostupná aj pri realizácii podhľadov. Samozrejmosťou sú služby
technika ako zameranie stavby, tvorba kladačských plánov a riešenie
technických detailov.

materiály, farby,
atypické možnosti

Prvky je možné takisto ako pri fasádach
prispôsobiť do požadovaného tvaru a veľkosti.
Vďaka jednotnému vzhľadu fasády a podhľadu
vznikne kompaktné architektonické dielo bez
rušivých detailov.

BOHATÝ SORTIMENT
Pre podhľady je možné využiť prvky sérií DEKCASSETTE®,
DEKLAMELLA®, DEKPROFILE® v plnom rozsahu farieb a materiálov
ako pri fasádach.
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nosný
rošt

nosný rošt

Nosný rošt je nevyhnutnou súčasťou fasádneho systému DEKMETAL.
Rošt sa upevňuje na nosnú konštrukciu budovy a prenáša zaťaženie nielen
od pohľadových prvkov a samotnej konštrukcie roštu, ale aj od účinkov sania
a tlaku vetra do nosnej konštrukcie budovy.
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nosný
rošt

pevný základ
systému

1

Nosná konštrukcia (vzduchotesná)

2

Závesná konzola napr. A160

3

Tepelná izolácia ISOVER FASSIL (UNI)

4

Profil Z50

5

Doplnková hydroizolačná vrstva – fólia
DEKTEN

6

Profil OM80 lakovaný

7

Profil OM50 pozinkovaný

8

Fasádna kazeta DEKCASSETTE® IDEAL

2

1

3
4
5

6

7
8

Nosný rošt je nevyhnutnou súčasťou fasádneho systému DEKMETAL.
Rošt sa upevňuje na nosnú konštrukciu budovy a prenáša zaťaženie
nielen od pohľadových prvkov a samotnej konštrukcie roštu, ale aj
od účinkov sania a tlaku vetra do nosnej konštrukcie budovy.
Samotný rošt je zostavený z bodových (kusových) prvkov (konzol)
a jednoduchých (pozinkovaných alebo lakovaných) líniových prvkov
(profily tvaru J, Z a Omega). Vďaka rektifikácii roštu medzi jeho
jednotlivými komponentami je možné vyrovnať základné nerovnosti
podkladanej konštrukcie, zatepliť objekt s minimalizovaním tepelných
mostov a vytvoriť požadovanú prevetrávanú medzeru v skladbe
fasádneho systému. Táto trvalo prevetrávaná medzera prispieva
k zlepšeniu odvodu difundujúcej vodnej pary z interiéru objektu a tým
zlepšuje vnútornú klímu budovy.

nosný rošt

Nosný rošt je možné využiť aj ako podkladnú konštrukciu pre ďalšie
obkladové materiály, ako sú napr. veľkoplošné doskové materiály
(napr. Cetris, Cembrit, Fundermax, Alucobond, Reynobond, Alpolic
atď.), obklady z dreva, či už na báze palubkových obkladov, alebo
líniových laťkových obkladov so striedajúcimi sa škárami.
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Nosný rošt systému DEKMETAL je možné využiť aj pre lepené
kamenné obklady s maximálnym plošným zaťažením celej skladby
do 100 kg/m2. V tomto prípade je vhodný návrh roštu nutné
konzultovať s technickým oddelením DEKMETAL.
Samozrejmosťou nosného roštu je jeho certifikácia a deklarácia
statických parametrov všetkých jeho prvkov. Fyzické testovanie
podporené numerickou simuláciou bolo odborne vykonané
v spolupráci s „Fakultou stavební ČVUT Praha“ a jej certifikovaným
laboratóriom Experimentálneho centra. Nosný rošt bol ďalej
posúdený nezávislým akreditovaným laboratóriom v Nemecku
a potvrdený typovým súhlasom DIBt (Deutschen Institut für
Bautechnik).
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nOsný
rOšt

dkm1a
jEDNOSMERNý ROšT zViSLý

2. iNšTALáciA L KONzOL

3. APLiKáciA TEPELNEj izOLáciE

4.FiXáciA TEPELNEj izOLáciE

5. APLiKáciA DOPLNKOVEj
hyDROizOLAČNEj FóLiE

6. FiXáciA j PROFiLMi

cENA SySTéMU

V prípade zateplenia fasády je vložená minerálna
vata prekrytá doplnkovou hydroizolačnou fóliou
ľahkého typu.






profil j50
profil j80

5–8 €

konzola L

za m2 bez DPh
Projektová cena zahŕňa:
nosné konzoly L
zvislé profily j
kotevnú techniku
spojovací materiál roštu

nosný rošt

1. NOSNá KONšTRUKciA

Na nosnú konštrukciu (stenu budovy) sa
pripevnia závesné konzoly typu L, na ktoré sa
osadia zvislo orientované profily j50 a j80. Profily
vytvoria konštrukčný podklad pre pohľadové
prvky fasádneho systému DEKMETAL a zároveň
tvoria vzduchovú medzeru slúžiacu k odvetraniu
prenikajúcej vzdušnej vlhkosti.
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7. OSADENiE POhľADOVých PRVKOV
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nOsný
rOšt

dkm1B

jEDNOSMERNý ROšT VODOROVNý

Na nosnú konštrukciu (stenu budovy) sa
pripevnia závesné konzoly typu A, na ktoré sa
osadia vodorovne orientované profily z50. Profily
vytvoria konštrukčný podklad pre pohľadové
prvky fasádneho systému DEKMETAL a zároveň
tvoria vzduchovú medzeru slúžiacu k odvetraniu
prenikajúcej vzdušnej vlhkosti.

cENA SySTéMU

V prípade zateplenia fasády je vložená minerálna
vata prekrytá doplnkovou hydroizolačnou fóliou
ľahkého typu.






DKM1b sa využíva predovšetkým pri aplikácii
pohľadových prvkov orientovaných vertikálne.

2. iNšTALáciA A KONzOL

3. iNšTALáciA z PROFiLOV

4.APLiKáciA TEPELNEj
izOLáciE

5. FiXáciA TEPELNEj izOLáciE

6. APLiKáciA DOPLNKOVEj
hyDROizOLAČNEj FóLiE

6–10 €
za m2 bez DPh
Projektová cena zahŕňa:
nosné konzoly A
vodorovné profily z
kotviacu techniku
spojovací materiál roštu

nosný rošt

1. NOSNá KONšTRUKciA

profil z50
konzola A
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7. OSADENiE POhľADOVých PRVKOV

71

nOsný
rOšt

dkm2a

Na nosnú konštrukciu (stenu budovy) sa
pripevnia závesné konzoly typu A, na ktoré
sa osadia vodorovne orientované profily z50.
Vodorovné profily vytvoria zvislú rovinu fasády
a umožňujú eliminovať nerovnosti podkladnej
nosnej konštrukcie v rozmedzí ± 15 mm. Pre
vyrovnanie väčších nerovnosti je možné využiť
rektifikáciu U125.

DVOjSMERNý ROšT

Podklad pre pohľadové prvky tvoria zvislé profily
Omega 50 a Omega 80, ktoré zároveň vytvárajú
vzduchovú medzeru slúžiacu k odvetraniu
prenikajúcej vlhkosti.

cENA SySTéMU

profil OM50
profil OM80

10–15 €
za m2 bez DPh

profil z50
konzola A

Projektová cena zahŕňa:





nosné konzoly A
vodorovné profily z
kotviacu techniku
spojovací materiál roštu

Variant dvojsmerného roštu je vďaka svojej
zvýšenej statickej únosnosti vhodný aj pre
výškové budovy, či pre fasádne opláštenie
s väčším zaťažením od samotného obkladu (nad
30 kg/m2).Vďaka zameniteľnosti zvislých prvkov
(omega profilov) je možné zvýšiť veľkosť vetranej
medzery, ktorá má štandardne 30 mm.

2. iNšTALáciA A KONzOL

3. iNšTALáciA z PROFiLOV

4. APLiKáciA A FiXáciA TEPELNEj
izOLáciE

5. APLiKáciA DOPLNKOVEj
hyDROizOLAČNEj FóLiE

6. iNšTALáciA OM PROFiLOV

nosný rošt

1. NOSNá KONšTRUKciA
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7. OSADENiE POhľADOVých PRVKOV
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nosný
rošt

šPECIÁLNE
VYUŽITIE ROŠTU
pre iné fasádne systémy

Nosný rošt DEKMETAL je možné využiť aj pre iné
fasádne systémy. Využiteľný je predovšetkým pre
doskové materiály, prípadne kamenné obklady.
Podmienkou pre využitie roštu je maximálne
zaťaženie celej skladby do 100kg/m2.
Fasádny rošt DEKMETAL je bežne aplikovaný aj
na stenové C-kazety a taktiež je možné využiť ho
na konštrukciu budovy opláštenej sendvičovými
panelmi predovšetkým v rámci jej renovácie.
Vhodnosť použitia roštu, prípadne jeho návrh,
je nutné konzultovať s technickým oddelením
DEKMETAL.

OBKLADOVÉ DOSKOVÉ MATERIÁLY
Rošty DEKMETAL sú využiteľné pre fasádny obklad, kde sú použité
dosky cementotrieskové (CETRIS) a cementovláknité (CEMBONIT),
ďalej dosky typu HPL (FUNDERMAX, KRONOSPAN) a iné.
DREVENÉ A PLASTOVÉ OBKLADY
Rošty pre obkladové materiály na báze dreva a umelého dreva.
KAMEŇ
Rošty pre obklad z prírodného či umelého kameňa pomocou dosiek
FERMACELL.

CENA SYSTÉMU
Prvok

1

2

6

9

3

5

nosný rošt

7
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10

8
4

11
12

Rošt pre montáž na C kazety
Rošt pod kamenný obklad s doskou FERMACELL
Rošty DKM1A pre doskové systémy
Rošty DKM2A pre doskové systémy

Cena BEZ DPH
(€/m2)
4–12
17–27
10–16
13–20

Príklad skladby roštu DEKMETAL a obkladu z tehlových
pások či kameňa
1

Závesná konzola A160

2

Tepelná izolácia ISOVER FASSIL 160 mm

3

Profil Z50

4

doplnková hydroizolačná vrstva – fólia DEKTEN PRO PLUS

5

profil OM80 pozinkovaný

6

profil OM50 pozinkovaný

7

Cementovláknitá doska Fermacell Powerpanel H2O

8

Skrutky Fermacell Powerpanel 3,9×40 mm

9

Prechodový mostík Quick-mix QG

10

Lepiaca hmota Quick-mix DEK-RKS

11

Škárovacia hmota Quick-mix FMX

12

Tehlové pásky CRH FB Carmine WDF
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nOsný
rOšt

prvky FasádneHO
rOštu

PRVKy ROšTU PRE FASáDNy
SySTéM DEKMETAL
j PROFiL
50
80*
50 RAL štand.*
80 RAL štand.*

OM PROFiL

z PROFiL

OM PROFiL

j PROFiL

50/30
80/30*
50/30 RAL*
80/30 RAL*
50/40*
80/40*
50/40 RAL*
80/40 RAL*

cENA bEz DPh
(€/bm)
2,41
2,78
3,19
3,67

cENA bEz DPh
(€/bm)
3,93
4,19
5,04
5,44
4,33
4,89
5,63
6,44

L KONzOLA
60
80
100
120
140
160
180
200

z PROFiL
50
65

cENA bEz DPh
(€/ks)
0,41
0,48
0,56
0,63
0,70
0,78
0,85
0,93

A KONzOLA
60
80
100
120
140
160
180
200

cENA bEz DPh
(€/ks)
1,00
1,30
1,30
1,48
1,59
1,70
1,70
1,89

cENA bEz DPh
(€/bm)
2,37
2,51

DOPLNKOVé PRVKy ROšTU PRE iNé SySTéMy
(cETRiS, cEMbRiT, FUNDERMAX... )
j PROFiL

nosný rošt

L KONzOLA

A KONzOLA

j30*
j40*
j55*
j70*
j75*
j55 RAL štand.*
j75 RAL štand.*

cENA bEz DPh
(€/bm)
1,96
2,15
2,33
2,59
2,70
3,26
3,59

OM PROFiL
OM30/30*
OM40/30*
OM70/30*
OM110/30*
OM150/30*
OM70/30 RAL štand.*
OM110/30 RAL štand.*
OM150/30 RAL štand.*
OM110/40 RAL štand.*
OM150/40 RAL štand.*

cENA bEz DPh
(€/bm)
3,70
3,85
4,07
4,85
5,67
6,11
7,22
7,48
7,41
7,70

z PROFiL
z30 (38x30x38)*
z40 (36x40x36)*

cENA bEz DPh
(€/bm)
2,22
2,30

* na objednávku
Všetky líniové profily sú štandardne dodávané v dĺžke 3,05 m. Po konzultácii s výrobcom je možné dodať aj iné atypické rozmery a dĺžky
prvkov.
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certifikáty
a kontakty

Spoločnosť DEKMETAL s.r.o. je držiteľom všetkých potrebných certifikátov
vrátane ISO 9001. Aktívne sa podieľame na tvorbe noriem v stavebnom
priemysle.

certifikáty
a kontakty

Všetky certifikáty sú dostupné k nahliadnutiu na webových stránkach
www.dekmetal.cz. Príklady vybraných certifikátov nájdete na nasledujúcich
stránkach.
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PREhLáSENiE O VLASTNOSTiAch
DEKLAMELLA® iDEAL

cERTiFiKáT iSO 9001:2008

OSVEDČENiE O zhODE RiADENiA VýROby
PRE NOSNý ROšT (EN 1090)

certifikáty
a kontakty

PREhLáSENiE O VLASTNOSTiAch
DEKcASSETTE® iDEAL
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DibT – TyPOVý SÚhLAS

cE šTíTOK

certifikáty
a kontakty

PROTOKOL O KLASiFiKácii POŽiARNEj ODOLNOSTi
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

 Tento katalóg aj napriek tomu, že obsahuje ceny
jednotlivých produktov, skladieb a služieb neslúži ako
cenník.
 Uvedené ceny v katalógu sú projektové a slúžia
na rýchlu orientáciu pre zákazníkov, projektantov,
architektov a investorov. Všetky uvádzané ceny sú
orientačné, nezáväzné a právne nevymáhateľné.
 Uvádzané ceny nenahrádzajú cenovú ponuku, kúpnu
zmluvu ani potvrdenie o prijatí objednávky.
 Zmena cien a všetky tlačové chyby v tomto katalógu
sú vyhradené. Pre aktuálne informácie o cenách
kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorý
pripravia cenovú ponuku pre konkrétny projekt
na základe dodaných projekčných podkladov.
 Všetky obchodné ponuky spracovávajú zástupcovia
spoločnosti DEKMETAL zadarmo.
 Všetky uvedené ceny v katalógu sú bez 20 % DPH
 Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho
(VOPP) nájdete na: https://dekmetal.cz/data/obchodnidokumenty/vseobecne-podminky-prodavajiciho.pdf
 Všetky vyobrazené certifikáty sú iba náhľad titulnej
strany daných certifikátov. Všetky informácie,
ktoré sú v týchto náhľadoch zobrazené slúžia
iba k informatívnym účelom a nesmú byť bez
súhlasu spoločnosti DEKMETAL s.r.o. žiadnym
spôsobom publikované. Všetky certifikáty je možné
distribuovať iba ako nedeliteľný celok a sú k dispozícii
na vyžiadanie u výrobcu.

certifikáty
a kontakty

Všetky dokumenty a certifikáty je možné stiahnuť na adrese:
https://dekmetal.cz/dokumenty-ke-stazeni
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kontakty

Podrobné rozdelenie jednotlivých regiónov
a kontakty na našich obchodných zástupcov
nájdete na webových stránkach v sekcii kontakty.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek sa na nás
neváhajte obrátiť, radi vám pomôžeme.

www.dekmetal.cz
SÍDLO SPOLOČNOSTI:
DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
Česká republika
tel.: +420 326 971 775
e-mail: info@dekmetal.cz

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

obchodné a technické kancelárie:
ČECHY
cechy@dekmetal.cz

NEMECKO
info@dekmetal.de

MORAVA
morava@dekmetal.cz

POĽSKO
info@dekmetal.pl

SLOVENSKO
slovensko@dekmetal.sk

certifikáty
a kontakty

kontaktná osoba:
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