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STROPNÍ PANELY FILIGRAN4.1.2

4 STROPNÍ KONSTRUKCE

POUŽITÍ
Velkoplošné prefabrikované panely 
Filigran představují progresivní techno-
logii monolitických železobetonových 
konstrukcí. Slučují v sobě jak nosnou 
funkci (spodní výztuž), tak i funkci 
ztraceného bednění. Filigránové stropní 
panely (známé také pod názvem Predal) 
vyráběné dle dodané dokumentace jsou 
vhodné pro veškeré objekty bytové, 
průmyslové a občanské výstavby. 
Na vyžádání dokumentaci zabezpečí 
dodavatel.

KONSTRUKCE, VARIANTY
Technologie výroby na dlouhých dra-
hách umožňuje dodávat prvky v poža-
dované délce, max. šířky 2 400 mm 
a při výšce desky 50–80 mm. Desky 
s vyčnívající žebříčkovou výztuží 
ve směru rozponu stropní konstrukce 
obsahují spodní statickou výztuž. Dle 
individuálních požadavků mohou být 
jednosměrně, výjimečně obousměrně 
vyztužené, obdélníkového nebo jiných 
tvarů, opatřené prostupy a instalačními 
otvory. Manipulace se provádí jeřá-
bem, a to uchycením závěsných háků 
ve 4 bodech za styčníky při horní pásnici 
příhradoviny. Doporučuje se použití 
vahadla.

MATERIÁL
• beton pevnostní třídy C 20/25 – 

C 30/37, vyztužený prostorovou 
výztuží, svařovanou sítím

ÚNOSNOST, PROSTUPY, 
KONZOLY A ŘÍMSY
pro výrobu je nutné dodat výrobní 
dokumentaci včetně statického návrhu 
(možnost zajištění dodavatelem)

ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU
• panely SPF se na stavbě podepírají 

ližinami a stojkami dle projektu po 
1,5–1,8 m

• po osazení panelů SPF a dodání 
stanovené výztuže se dobetonuje 
horní vrstva

• dle projektové dokumentace

ÚPRAVY POVRCHŮ
• podhled panelů SPF je hladký, po 

začištění spár vyhovuje pro aplikaci 
tenkovrstvé omítky, po zatmelení 
nátěru či nástřiku interiérovou 
barvou

• horní plocha desky s vyčnívající 
výztuží je zdrsněná pro zajištění 
lepší soudržnosti s monolitickou 
stropní deskou

Osvědčení a předpisy
• ES Prohlášení o shodě Prefa Brno a.s.
• Certifikát systému jakosti 

dle ČSN EN ISO 9001

Balení
• volně, jednotlivé vrstvy nad sebou 

proloženy
• skladování do výšky 1,5 m bez 

omezení

Manipulace a doprava
• výrobce zajišťuje na požádání

Strop složený z panelů FILIGRAN

Lze vyrobit oblouky Lze vyrobit šikmé řezy

Označení panelu Filigran: 

značka/délka/šířka/tloušťka

SPF L/B/5

SPF L/B/6

SPF L/B/7

SPF L/B/8

Panel FILIGRAN s výstuží

Otvory pro schodiště

DESKA FILIGRAN – ZÁVOD KUŘIM 
A ZÁVOD HODONÍN

značka
rozměry [mm] hmotnost

[kg/m2]Lmax Bmax H

SPF L/B/5 7 500 2 400 50 125

SPF L/B/6 7 500 2 400 60 150

SPF L/B/7 7 500 2 400 70 175

SPF L/B/8 7 500 2 400 80 200

Pozn.: V místě L a B je nutné doplnit délku a šířku v cm. Lmax je doporučená maximální délka 
(hledisko přepravy, zastojkování). Výrobce doporučuje výšku prvku 60 mm.

Z EKONOMICKÝCH DŮVODŮ DOPORUČUJEME PŘEDEM PROJEDNAT VHODNÉ TYPY 
PROSTOROVÝCH NOSNÍKŮ A SVAŘOVANÝCH SÍTÍ.

B

H

ŽB deska
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