Doporučení

JEŠTĚ LEPŠÍ
PREFABRIKÁT
S velko formátovými izolačními deskami ze dřeva GUTEX

Zvyšte svůj výkon a ziskovost
Optimalizujte svou výrobu prefabrikovaných dřevěných prvků - s velko formátovými
izolačními panely z dřevěných vláken pro střechy a stěny od GUTEX. Čím větší je deska, tím
rychleji můžete vyrobit prvek: ušetříte pohyby rukou a operací - zároveň uvolníte čas pro
výrobní pracovníky.
Je méně odpadu, snížíte nejen spotřebu zdrojů, ale také zvýšíte svou ziskovost. Zejména
proto, že vaši zaměstnanci na staveništích zpracovávají několik prefabrikovaných dřevěných
prvků ve velkém formátu rychleji než mnoho malých.

NÍZKÝ VÝROBNÍ ČAS
MALÉ CHYBY
VÍCE RENTABILITY
VYŠŠÍ VÝKON
OD 2,50 X 6,00 m

› na požádání

Optimalizujte manipulaci s deskami
S velko formátovými deskami je velmi obtížné manipulovat
ručně. Nabízíme vám řešení: Částečnými nebo plně
automatizačními procesy můžete výrazně zjednodušit zvedání,
přepravu, spouštění a umisťování izolačních desek z palety do
zpracovatelského stroje aniž by došlo ke snížení kvality desky.
Totéž platí pro manipulaci s vyrobenými prefabrikovanými
dřevěnými prvky. Šetříte čas a ergonomicky ulehčujete svým
zaměstnancům. Promluvte si s námi, poradíme vám osobně!

VELKÝ FORMÁT IDEÁLNÍ
PRO PŘEDPRODUKČNÍ
STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ
PRVKY

҇ GUTEX Thermowall -gf
҇ GUTEX Multitherm
҇ NOVÝ! GUTEX Prefatop
®

®

Rozsah použití

Prefatop

VHF - provětrávané fasády /
Klinker obklady
střecha

Typ spojení
Dřevěná konstrukce mřížky (mm)

tupý

proměnná

625

40

Rozměr desky

1200x2500
1200x2800

60

PRODUKT

Typ spojení
Dřevěná konstrukce mřížky(mm)
Tloušťka
Rozměr desky

Požární ochrana

střecha*

čelní
pero + drážka

Tloušťka

Rozsah použití

Multitherm

60

Účinnost

Ekologicky

1250x3000

Systematické zabezpečení

Thermowall-gf
Thermowall ETICS
Kompozitní izolační systém
pero + drážka

tupý

proměnná do 833

625

60

60

1176x2576

1250x2600
1250x2800
1250x3000

Robustní ochrana proti
povětrnostním vlivům

Více informací najdete na:
www.gutexcz.com

* mit zusätzlicher ZVDH-gerechter Unterdeckung.
Výše uvedené produkty jsou skladem a jsou dostupné v obvyklé
krátké dodací lhůtě.
Formáty desky do 2,50 x 6,00 m na vyžádání.
Váš prodejce / konzultant

Autor fotografie : © GUTEX; Constantin Meyer

Prokázaná kvalita
Naše výrobky jsou ze smrkového a jedlového dřeva z
udržitelného lesního hospodářství z Schwarzwaldského lesa
jako nejlepší základ pro vysoce kvalitní izolační materiály z
dřevěných vláken. Certifikát Natureplus® zaručuje jejich
zdravotní kompatibilitu, ekologickou výrobu a vhodnost použití.

Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.
CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice
Telefon: + 420 602 759 917 | www.gutexcz.com | info@gutexcz.com
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PRODUKT

Poznámka: Tiskové chyby, změny a chyby jsou vyloučeny. Tato brožura odpovídá současnému stavu vývoje našich produktů a po vydání nového vydání ztrácí platnost. Vhodnost produktů není pro
jednotlivé případy zvláštního druhu závazná, záruka a odpovědnost se řídí našimi všeobecnými podmínkami..

Technická data

