








Přehled produktů 
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GUTEX Thermofloor® 

Univerzální nárazová izolační 

deska 

Pro všechny podlahové 

konstrukce včetně mokrých a 

suchých potěrů 

GUTEX Thermowall® Durio 

Speciální panel pro omítkové 

fasády a odvětrávané dřevě

né fasády s jednovrstvým 

profilem homogenní hustoty 

v systému zateplení fasád 

GUTEX Durio®. 
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GUTEX Happy Step® 

Citlivý základ pro vysoce 

kvalitní podlahové krytiny 

GUTEX Pyroresist® wall 

První zpomalovač hoření a 

zároveň NE doutnající dřevo

vláknité desky pro izolaci 

fasády ve vícepodlažní bytové 

výstavbě 
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GUTEXThermowall®/-gf /NF 

Ideální pro základní omítku s 

jednou vrstvou 

Homogenní profil hustoty pro 

ekologicky tepelně izolační 

kompozitní systém GUTEX 
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Doporučení 
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GUTEX Thermowall®-L 

Lehká základní deska pro 

plnoplošné omítkové povrchy 

Více informací o správné aplikaci 

a zpracování,našich izolačních 

materiálů naleznete na 

,+ www.gutexcz.com 
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A STŘECHY 

Tepelná ochrana, zvuková izolace, optimální ochrana proti dešti 

Se střešními izolačními materiály od firmy GUTEX jsou domy odolné vůči veškerému zatížení: 
Naše podkladové panely jsou nejen odolné proti dešti, ale také odolné proti krupobití -
potvrzeno nezávislým institutem TUF Rheinland. Naše izolační materiály navíc spolehlivě 
chrání před chladem a velmi dobře před teplem - díky nízké tepelné vodivosti a vysoké tepel
né kapacitě. Velká difuzní otevřenost a výrazná kapacita pro ukládání vlhkosti a schopnost 
uvolnění vlhkosti poskytuje fyzickou ochranu budov. Vysoká pevnost v tlaku a ohybu -
panely odolné vůči nárazovým zatížením umožňující kvalifikovaným řemeslníkům robusní 
manipulaci s těmito panely. Tato robustnost urychluje jejich zpracování, stejně jako vysoká 
rozměrová přesnost. Již není potřeba zakrytí hřebíků a těsnících pásek. Po dobu dvanácti 
týdnů toto dočasné krytí není vyžadováno. 

Výhody 

> Spodní krycí desky s patentovaným profilováním pero a drážka:

Garance odolnosti proti dešti a robusní profil

GUTEX Multiplex-top® 
> Ochrana proti krupobití certifikovaná TUV (třída ochrany proti krupobití HWS)

> Spolupráce mezi značkami se systémovými partnery,

GUTEX Ultratherm® 

GUTEX Thermofibre® 

li GUTEX" A1 kačrn pr,r�čka 

výrobci vzduchotěsnících membrán a technologie lepidel

> Semináře pro systematický přenos znalostí

Systémy a produkty 

> D Tecadio®Střešní sanační systém

> GUTEX Ultratherm® spodní krycí deska odolná proti dešti

> GUTEX Multiplex-top® spodní krycí deska odolná proti dešti

> GUTEX Thermosafe-homogen® univerzální izolační deska

s homogenním profilem hustoty

> GUTEX Multitherm® izolační deska odpuzující vlhkost

> GUTEX Thermoflex® flexibilní izolační deska z dřevěných vláken

> GUTEX Thermofibre® dřevovláknitá vata - foukaná izolace
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Testovaná kvalita 

Stejně jako všechny naše produkty, existují také střešní 

izolační panely GUTEX z jedlí z udržitelného lesního 

hospodářství Schwarzwaldského lesa. Smrkové dřevo je 

nejlepší základ pro vysoce kvalitní izolaci dřevěných 

vláken. Certifikát natureplus® také odpovídá jejich 

slučitelnost se zdravím, ekologicky šetrnou výrobou a 

použitelností. 

� GUTEX
®

DÁMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ 

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o. 

Litvínovice 119 I CZ - 370 01 České Budějovice 
Telefon: + 420 602 759 917 I www.gutexcz.com I info@gutexcz.com 

Přijemné životní prostředí 

Perfektní zvuková izolace 

Letní tepelná ochrana 

Zimní ochrana proti chladu 

Bezpečnost prostřednictvím systému 

Udržitelnost 

Servis 

Váš prodejce / odborný konzultant 

Dobrý pocit, že jste se 
rozhodli správně. 
To je GUTEX efekt.    

GUTEX
EFEKT 
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