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Keramické stropy heluz miako

Proč zvolit keramické stropy HELUZ MIAKO?
Hledáte maximálně variabilní stropní konstrukci, která nemusí vyžadovat technologicky náročnou
montáž, zachová zdravé vnitřní mikroklima, a zároveň bude cenově dostupná? Pak se podívejte na keramické stropní konstrukce HELUZ MIAKO.
Polomontované stropy MIAKO jsou součástí komplexního systému pro hrubou stavbu. Jejich konstrukce je tvořena cihelnými vložkami a stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží.
Strop se zmonolitní nadbetonovanou vrstvou.
Keramické stropy MIAKO jsou vhodné nejen pro stavby rodinných a bytových domů, ale také hotelů,
kanceláří, nemocnic a škol.
Další výhody:
• zajišťují komplexnost řešení pro hrubou stavbu
•

vysoká variabilita použití pro stropy do světlého rozpětí 8 m

•

jedinečné konstrukční řešení keramických stropů

•

keramický podhled vhodný pro provádění omítek

•

vysoká schopnost akumulace eliminuje kolísání teploty
interiéru

•

výborné zvukověizolační vlastnosti a vysoká požární odolnost

•

přírodní zdravotně nezávadný materiál

Stropní vložka HELUZ MIAKO
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Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků (A)
a stropních vložek (B).
Součástí keramických stropů jsou věncovky pro různé výšky stropů (C) a izolant (D).
A
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www.heluz.cz, www.heluz.sk

Keramické stropní panely heluz

Proč zvolit keramické stropní panely HELUZ?
Keramické stropní panely HELUZ se ukládají na zdivo pomocí jeřábu přímo z dopravních prostředků,
nemusí se podpírat při montáži ani nadbetonovávat a není nutná technologická přestávka potřebná pro
dosažení dostatečné únosnosti stropu.
Stropní panely jsou okamžitě únosné, což umožňuje bezprostředně provádět navazující stavební práce
a zkracuje dobu výstavby objektu.
Další výhody:
• keramické stropy HELUZ jsou zárukou zdravého a kvalitního bydlení
•

stropní panely připravíme přesně na míru vašim požadavkům, nabízíme Vám zpracování kladečského plánu stropu i služby statika

•

nabízíme panely základní, balkonové, se zvýšenou únosností, atypické s prostupy a úkosy

•

na stavbě nabízíme asistenci při pokládce, zajistíme také samotnou pokládku

•

u rodinných domů budete mít panely včetně pokládky fakturovány se sníženou sazbou DPH

www.heluz.cz, www.heluz.sk
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Věncovky heluz
Pro vnější obezdívání stropní konstrukce se používají keramické věncovky
HELUZ, které vytváří cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu
s vloženým izolantem, polystyrénem o tloušťce min. 100 mm, zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé tloušťce stropu. Podle výšky stropní konstrukce se zvolí výška věncovky a tloušťka malty.
Výšky vyráběných věncovek jsou 150, 189, 209, 229, 249, 269 a 289 mm.

Věncovka HELUZ

Služby
•

zpracování kladečský plánů stropu zdarma

•

konzultace s firemním statikem

•

zprostředkování projekčních služeb autorizovaného statika

•

doprava stropů po celé ČR a SR zdarma

Kompletní nabídku služeb naleznete na www.heluz.cz

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
mostů naleznete v Příručce vyhodnocení typických tepelných mostů,
která obsahuje detaily pro různé varianty obvodového zdiva z cihelného
systému HELUZ a v Tepelné příručce zaměřené na zdivo HELUZ Family.
Příručky je možné si objednat mailem na adrese: marketing@heluz.cz.
Razítko prodejce
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