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Nosné roletové a žaluziové překlady HELUZ

Proč zvolit nosné roletové a žaluziové překlady?
Chcete mít stínicí techniku vyřešenu elegantně a účinně? Pak při stavbě využijte speciální nosné roletové
a žaluziové překlady HELUZ. Tyto nosné překlady vám umožní snadné a rychlé osazení venkovních stínicích
systémů.
Nosné žaluziové a roletové překlady HELUZ se vyrábí v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm a výšce
238 mm. Překlady tvoří schránku pro osazení venkovních rolet nebo žaluzií. Součástí překladů je tepelná
izolace. Pohledové strany jsou cihelné a tvoří vhodný podklad pro nanášení omítek.
Venkovní stínicí systémy lze do překladu montovat až po úplném dokončení stavby kdykoli během jejího
užívání.
Roletový a žaluziový překlad HELUZ je kompletní výrobek, který se nemusí na stavbě pracně skládat
z několika prvků, pouze se osadí na zdivo do lože z cementové malty. Je okamžitě nosný a lze jej přímo
zatížit stropní konstrukcí. Při stavbě tak neztrácíte čas.
Další výhody:
•

maximální komfort

•

díky použití stínicí techniky osazené do schránky
v překladu snížíte tepelné ztráty budovy, omezíte
pronikání hluku zvenčí, zabráníte přehřívání místností v letních měsících a zajistíte si větší soukromí

•

bezpečnost

•

do překladu je možné namontovat venkovní rolety
nebo žaluzie s ručním nebo elektrickým ovládáním

•

rychlost výstavby

•

snadná údržba

•

prostor s roletou je chráněn proti nečistotám hustými kartáčky, údržba se pak provádí odnímatelnou
klapkou.

•

překlad je vhodný i pro obvodové nosné zdivo
s vnějším zateplovacím systémem. Přesah překladu je až 150 mm

Varianty venkovních stínících systémů
Venkovní roleta
a síť proti hmyzu
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Venkovní žaluzie

Venkovní roleta

www.heluz.cz, www.heluz.sk

nosné překlady heluz

Proč zvolit nosné roletové a žaluziové překlady?
Kvalitní překlady u oken a dveří jsou důležitou podmínkou pro správné fungování celé stavby. Nabízíme keramické překlady nad okna a dveře vhodné pro vnější i vnitřní stěny. V sortimentu najdete jak
nosné překlady tak ploché. Pohledové strany překladů mají cihelné provedení a tvoří vhodný podklad pro
omítku. Oba typy překladů umožňují ruční montáž. Při použití v obvodových stěnách se z důvodu zvýšení
tepelněizolačních vlastností překlady kombinují s izolantem o tloušťce min. 90 mm.
Další výhody:
překlad je plně staticky únosný – po osazení do cementové malty lze překlad přímo zatížit
bez nutnosti podepření v montážním stavu, nadezdívky a nadbetonování

•

překlad je vyráběn v modulovém systému HELUZ – výška 238 mm + 12 mm malty (výškový
modul systému HELUZ je 250 mm)

•

v obvodovém zdivu se překlady kombinují s izolantem v tloušťce min 120 mm z důvodu dosažení požadovaných tepelněizolačních vlastností

•

pohledové strany překladu mají cihelné provedení – vhodný podklad pod omítku

•

snadná manipulace umožňuje i ruční montáž, šetří čas výstavby a náklady na vybavenost
staveniště

238 mm

•

www.heluz.cz, www.heluz.sk
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Plochý překlad Heluz

Tyto překlady se používají na vnitřní nosné příčkové zdivo
Ploché překlady HELUZ se osazují do lože z cementové malty tloušťky 10 mm. Délka uložení překladu musí
být minimálně 125 mm. Při manipulaci s překlady a při osazování překladů zejména větších délek dochází
k pružnému průhybu, který výrobek nepoškozuje. Před započetím nadezdívání (popř. nadbetonování) je
však nutné překlady podepřít do roviny tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebyly větší než 1 m.
Další výhody:
•

Tři šířkové varianty – ploché překlady HELUZ jsou vyráběny v šířkových variantách
– 115; 145; 175 mm.

•

Široký sortiment délek – ploché překlady jsou nabízeny v délkách od 1000 – 3000 mm
po 250 mm.

•

Nízká hmotnost - umožňuje snadnou ruční manipulaci.

•

Snížený součinitel prostupu tepla zajišťuje vylehčená keramická část.

•

Rozsáhlá variabilita použití poskytuje možnost různých kombinací.
115
145

•

Ploché překlady HELUZ se používají nad otvory v příčkách i v nosných stěnových konstrukcích (okna, dveře, výklenky…).

115 10 115
175

240

Varianty použití pro různé tloušťky zdí

115 10 115 145 10 145
145 10 145
115 10 115
115115

145 145

175

175

240

300

240

115 2 100 3 145

300

365

115
175

90 175175

5
115115 115

365380

38

Více informací - HELUZ
Podrobné technické informace naleznete v Technické příručce pro projektanty a stavitele, na prezentačním CD
a instruktážním DVD, které jsou poskytovány zdarma.
Řešení detailů hrubé stavby s ohledem na minimalizaci tepelných
115 2naleznete
100 3 145 v Příručce
115
90vyhodnocení
175
115 5 100 5 tepelných
175
mostů
typických
mostů,
365
380
400
115 10 100 115
115
90 115 6 115
která obsahuje
detaily pro různé
varianty
obvodového
zdiva z cihelného
115 2 100 3 145
115
90
175
115 5 100 5 175
440
490
systému HELUZ
a v Tepelné příručce
zaměřené na zdivo HELUZ
Family.
365
380
400
Příručky je možné si objednat mailem na adrese: marketing@heluz.cz.
Razítko prodejce
informace
pro zákazníky

cihlářský průmysl v. o. s.

ČR: tel.: +420 385 793 030, fax: +420 385 726 145, e-mail: info@heluz.cz, zákaznická linka: 800 212 213
SR: tel.: zákaznická linka: 0800 106 206, e-mail predaj@heluz.sk

technické informace tel.: +420 385 793 025, mobil: +420 720 412 497, e-mail: projekty@heluz.cz
a poradenství
tel.: +420 385 793 055 – zpracování projektové dokumentace
kontaktní místo
pro objednávání

CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
České Budějovice
komíny115 5 145
115 10 100
115
90 115 6 115
www.heluz.cz,
www.heluz.sk
a roletové
440
490 překlady

ČR: tel.: +420 385 793 027, fax: +420 385 726 145, e-mail: prodej@heluz.cz
SR: tel.: zákaznická linka: 0800 106 206, e-mail predaj@heluz.sk
ČR: zákaznická
linka:115
800 101
115
120
5 121,
145 e-mail: kominy@heluz.cz, info@heluz.cz
SR: zákaznická linka:
5000800 118 192, e-mail: kominy@heluz.sk, info@heluz.sk
Duben 2013. Technické změny vyhrazeny.
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