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OPLÁŠTĚNÍ
KONTEJNEROVÝCH 

SYSTÉMů



KONTEJNEROVÉ SYSTÉMY

VZOROVÝ PROJEKT
TOHOTO KONTEJNERU

VOLNĚ KE STAŽENÍ

• Cenová nabídka

• Kladečský plán

• Řešení detailů

• Vizualizace
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OBSaH DODÁVKY:

KOMPLEXNÍ SYSTÉM

POSTUP MONTÁŽE:

Osazená sestava modulů, připravená pro montáž fasádního opláštění
Instalace bodových systémových konzol  (A nebo L konzoly), nebo 
přímá montáž profi lů (bez nutnosti rektifi kace nerovností)
Montáž liniových profi lů a jejich ustavení do roviny
Instalace lemovacích profi lů a lišt (zakládací lišta, atikové příponky atd.)
Rozměření obkladových profi lů a jejich formátování na potřebný rozměr 
(pouze řada Dekprofi le)
Lemování prostupů a otvorových výplní (pouze řada Dekprofi le)
Montáž přesných pohledových výrobků (řada Dekcassette, Deklamella)
Finální vzhled fasádního opláštění systémem Dekmetal původní 
sestavy kontejnerových modulů

Řešení opláštění kontejnerových systémů s fasádním obkladem 
DEKMETAL představuje rychlé, vysoce estetické, moderní a cenově 
dostupné řešení. Hlavní výhodou fasádního systému DEKMETAL je jeho 
absolutní variabilita. Všechny prvky jsou vyráběné na míru konkrétního 
projektu a dokáží se přizpůsobit všem kontejnerovým a modulovým 
systémům.

Systém opláštění DEKMETAL je vhodný jednak pro nově vyrobené 
kontejnery tak i pro dodatečné rekonstrukce a revitalizace použitých 
starších systémů kontejnerů a obytných buněk, kterým dodá elegantní a 
moderní vzhled. 

Použitím všech systémových a esteticko-technicky vhodných lemovacích 
prvků je fi nální produkt opláštění samotného mobilního domu či složené 
kontejnerové sestavy k nerozeznání od zděných či jiných typů nemovitých 
staveb.
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Kontejnerový modul (sestava modulů)
Nosná konzola (např. konzola A160)
Liniový profi l Z50 (základní povrchová úprava)
Tepelná izolace (volitelná)
Doplňková pojistná fólie (volitelná)
Profi l omega 50 (základní povrchová úprava)
Profi l omega 80 (pohledová lakovaná úprava)
Lemovací lišty a profi ly
Obkladové prvky 
(Dekcassette, Deklamella, Dekprofi le)
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SKLaDBa SYSTÉMU:

Pohledové prvky DEKMETAL v široké nabídce materiálů a barev
Kompletní systém podkonstrukce a veškerého spojovacího materiálu
Lemovací systémové prvky (ostění, nadpraží, parapety, atiky, zakládací 
lišty, rohové prvky atd.)
Technický návrh opláštění
Kompletní montážní dokumentace opláštění, včetně kladečských plánů 
a všech konstrukčních detailů
Zaměření stavby vlastním technikem
Montážní návod a zaškolení montážní fi rmy
Technická podpora během realizace opláštění
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DEKLAMELLA
DEKLAMELLA® je obdélníkový prvek s převažujícím jedním 
rozměrem, systémem do sebe zapadajících zámků a s možností 
tvarování pohledové plochy u řady Deklamella® for Architect. 
Do svislé spáry mezi lamely se vkládá dělící T profi l, případně 
dilatační vložka. Připevňovací prvky jsou skryté.

1350 - 1750 Kč
cena za m2 bez DPH

POHLEDOVÉ PRVKY

DEKPROFILE
DEKPROFILE® je trapézový anebo vlnitý plechový profi l, který se 
vyrábí ve variantách dle výšky vlny TR 18,35,50 a CR 18,40. Základní 
překrytí profi lu je o jednu vlnu. Větší tvarovou variabilitu pak nabízí 
jedinečná řada DEKPROFILE® FOR ARCHITECT.

600 - 1100 Kč
cena za m2 bez DPH

DEKCASSETTE
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.

1400 - 1800 Kč
cena za m2 bez DPH
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VÝROBNÍ AREÁL:

DEKMETAL s.r.o.
Hlavní 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

KONTaKTY


