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ÚSPORA
OPROTI KLASICKÉMU ZDĚNÉMU DOMU
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY2

RYCHLE, KVALITNĚ, ÚSPORNĚ

1. RYCHLÁ VÝSTAVBA
hrubá stavba za tři dny 4. Možno realizovat 

V KTERÉMKOLIV 
ROČNÍM OBDOBÍ

2. STĚNY Z TRADIČNÍCH
zdících MATERIÁLŮ

5. MOŽNÉ UMÍSTĚNÍ 
ve svažitém terénu

3. VOLNÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

VÝHODY
• rychlost výstavby
• minimalizace zemních prací
• možné umístění ve složitém terénu
• možnost pracovat souběžně na 

střeše, v patře, v přízemí, na fasádě 
i uvnitř

• levné zdění z nenosného zdiva
• výstavba za klimaticky nepříznivých 

podmínek
• suchý proces výstavby
• volná dispozice objektu
• variabilní řešení obvodového pláště 

domu
• montáž skeletu do jednoho týdne
• optimalizace systému s ohledem 

na cenu

POŠLETE SVŮJ PROJEKT, DO TÝDNE 
OBDRŽÍTE CENOVOU NABÍDKU 
S FUNKČNÍM PROSTOROVÝM MODELEM 
NOSNÝCH PRVKŮ, KTERÉ MAXIMÁLNĚ 
RESPEKTUJÍ PŮVODNÍ ZÁMĚR.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Základem konstrukční soustavy je mon-
tovaný systém využívající železobetonové 
prvky.

Prostory mezi nosnými železobetono-
vými prvky se vyzdívají tradičními zdícími 
materiály případně sedvičovými dřevě-
nými panely.

Konstrukce je založena na monolitických 
patkách. Pro stropy jsou použity před-
pjaté dutinové dílce SPIROLL, které jsou 
standardně uloženy na železobetonových 
průvlacích.

Tento konstrukční systém je možné 
doplnit o balkóny a schodiště. Výhodou 
řešení je, že jednotlivé prvky lze kombi-
novat a konstrukci jednoduše postupně 
doplňovat podle požadavků.

KONSTRUKČNÍ MOŽNOSTI 
• železobetonový skelet
• průběžné sloupy (max. délka 12 m)
• průvlaky (max. délka 6,0 m)
• ztužidla (max. délka 7,0 m)
• stropní panely SPIROLL tl. 200 mm 

(max. délka 8,5 m) s modulovou 
šířkou 1 200 mm a tl. 250 mm (max. 
délka 11 m) s modulovou šířkou 
1 200 mm

• schodiště železobetonové přímé, 
točité – viz katalogový list schodiště 

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU VÁM 
ZAJISTÍME CELOU STAVBU NA KLÍČ.

VARIANTA KITY A KATY

položka jednotka KATY standard KATY mini KATY maxi KITY standard KITY maxi

délka m 12,4 6,4 18,4 8,8 11,2

šířka m 9 9 9 7 9

výška m 6 6 6 6 6

půdorysná plocha m2 111,6 57,7 165,7 61,8 100,9

plocha 2 pater m2 223,4 115,4 331,4 123,4 201,8

objem stavby m3 670,1 346,1 994,1 370 605,4

KATY standard

KITY standard

KATY maxi

KATY mini

KITY maxi


