PŘIZPŮSOBENÝ NA MÍRU

IMPLIO
SYSTÉMOVÝ PŘEHLED
Inteligentní systémová řešení

Doporučení

pro trvale bezpečné spojení oken a dveří

Systémová řešení domu

Doporučení

INTELIGENTNÍ PŘIPOJENÍ OKEN A DVEŘí
PRO VŠECHNY STAVBY
Pokud chcete trvale izolovat pomocí dřevěných vláken,
proveďte spojení oken a dveří se systémy Implio®, které
berou v úvahu všechny relevantní technické podrobnosti
připojení jednotlivých detailů. Prémiová řešení byla vyvinuta
společně s průmyslovými partnery, aby účinně předcházela
poškození konstrukce a šetřila pracovní dobu.
Využijte mnoha výhod při výstavbě nových budov a
rekonstrukcí či omítaných nebo pro odvětrávaných fasád:
Implio® zahrnuje řešení pro všechny oblasti použití.

VÝHODY
҇ Testovaná bezpečnost systému
҇ Druhá úroveň těsnění
҇ Odolnost proti větru a dešti
҇ Zabraňuje poškození
҇ Plánování, rychlá implementace
Provedená zkouška z průvzdušnosti a
těsnosti proti dešti hnaného větrem
v Rosenheim.

Kompletně testovaný systém s maximální
bezpečností - především pro fasády a omítky

VÝHODY IMPLIO® P
҇ Testovaný kompletní systém
҇ Čtyři pracovních kroky v jednom
s laminovanými a montovanými
izolačními deskami z dřevěných vláken:
namontujte panel, vyztužte odhalení,
postavte rohovou konzolu a omítku
҇ Ideální pro vysoké tloušťky izolace
(Renovace)

Realizace optimálních spojení v systému ETICS je
výzvou. Pro okno to platí o to více, protože zde jsou
zastoupeny až čtyři řemesla - výrobce oken, odborník
na ochranu před sluncem a ochranou soukromí,
truhlář, zedník-štukatér, jakož i instalatér nebo
kameník. Implio® P je systémové řešení na bázi
dřevěných vláken včetně rolet a žaluzií pro žaluzie,
jakož i odkrytí panelů a klínových panelů pro druhou
úroveň těsnění. Je vždy první volbou, když je
vyžadován bezpečný kompletní systém.

GUTEX Implio® P pohledová deska
6

GUTEX Implio® P klínovitá deska
GUTEX Implio® P profil připojení okna
GUTEX Implio® těsnící tmel
GUTEX Implio® P těsnící páska a těsnící roh
6

GUTEX Implio® krajový profil nebo
GUTEX Implio® plastový úhel

7

GUTEX Implio® P žaluzie box
s konektorem žaluzie v případě potřeby

› příp. GUTEX Implio® P žaluzie box
› příp. GUTEX Implio® větrací profil

7

Doporučení

Beraten

Implio® P – záleží na laminování

Bílá laminace pro omítky fasád

Černá laminace pro provětrávané fasády

Implio®P s bílou laminací se používá ve více než 90 %
aplikací jako standardní řešení pro omítky a fasády. Implio®
P02 s černou laminací se používá, zvláště pro odvětrávané
fasády. V našem přehledu systémů najdete řešení od
Implio®P a Implio® P02.
Panely s černou laminací jsou dodávány bez omítkového
připojovacího profilu a bez textilních spojovacích proužků.
Na přední straně nemají
ochranu proti povětrnostním
vlivům, proto musí být utěsněny přilepením stěny a bednění.
Černá laminace není difúzně otevřená, ale může být lépe
spojena s membránou opláštění a zdi. Vypadá také lépe s
otevřenými spárami.

Testované ekonomické řešení pro druhou
úroveň těsnění - především pro odvětrávané
fasády

VÝHODY IMPLIO® F
҇ Osvědčený systém
҇ Zvláště vhodný pro odvětrávané
fasády
҇ Rychlé zpracování, nízké náklady na
práci a materiál
҇ Řešení pro dřevo stavitele a
výrobce

GUTEX Implio® F fóliová klínová deska
GUTEX Implio® F roh okna vlevo a Implio® F pravý roh okna
GUTEX Implio® F fasádní roh
GUTEX Implio® větrací profil
GUTEX Implio® lepící páska
›

GUTEX Implio® F Primer

›

GUTEX Implio® těsnicí lepidlo

›

GUTEX Implio® plastový úhel nebo GUTEX Implio® krajový profil

Implio F® je systémové řešení zejména pro
druhou úroveň těsnění oken a dveří. Díky
integrované samolepící fólii je zpracování
obzvláště snadné. Implio® F je vhodný pro
všechny typy izolačních stěnových systémů a
zejména pro tenké hloubky odkrytí.

Doporučení

IMPLIO SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ
PŘEHLED
Implio® P a Implio® F jsou vhodné pro většinu připojení oken. Na základě Implio® P vyvinul
GUTEX speciální řešení, která pokryjí každý požadavek. Mezi speciální řešení Implio® P s
koncovkou-01 patří bílá laminace pro omítnuté fasády, speciální řešení s koncovkou-02
černá laminace lze použít pro odvětrávané fasády.
Možná použití

Implio® P

Implio® F

Implio® P301

Implio® P401

















s pohledovou deskou Implio® roletový systém









bez pohledové desky bez roletového systému









bez pohledové desky s Implio® roletový systém









®

Implio P102

Implio F

®

Implio P302

Implio® P402

s pohledovou deskou bez roletové lišty









pohledová deska s roletovou lištou nebo dřevěnohliníkovým oknem (ochrana proti povětrnostním vlivům
díky opláštění také za kolejnicí / hliníkovým pláštěm)









bez pohledové desky a bez roletové lišty









bez ohledové desky s roletovou lištou nebo dřevěnohliníkovým oknem (ochrana proti povětrnostním vlivům
díky opláštění také za kolejnicí / hliníkovým pláštěm)









Fasádní omítka
s odklápěcí deskou bez rolety
s odklápěcí deskou s již nainstalovanou roletovou
lištou nebo dřevěno-hliníkovým oknem (bez
základní omítky / ochrany proti povětrnostním
vlivům za roletovou lištou / hliníkovým pláštěm)

Fasáda větraná clonou (VHF)

®



dobře se hodí



vhodné v omezené míře



není vhodné

Najděte správné řešení pro svůj projekt:
Pro odvětrávané fasády, potřebujete kompletní systém s nejvyšší úrovní
zabezpečení GUTEX Durio®.

Kompletní systém pro odvětrávané fasády se všemi
komponenty pro připojení kolem okna. Nejvyšší
úroveň zabezpečení díky dvojitému těsnění.
Volitelně k dispozici s externí žaluzií nebo
roletovým boxem.

Komponenten
›

GUTEX Implio® P02 pohledová deska

›

GUTEX Implio® P02 klínová deska

›

GUTEX Implio® P profil připojení okna

›

GUTEX Implio® těsnící tmel

›

GUTEX Implio® P těsnící páska u těsnění okenního parapetu

›

GUTEX Implio® krajový profil nebo GUTEX Implio® plastový úhel

›

příp. GUTEX Implio® P02 žaluzie box s konektorem žaluzie

›

příp. GUTEX Implio® P02 žaluzie box

›

příp. GUTEX Implio® větrací profil

Doporučení

Neinstalujte pohledové panely, protože okno naráží na fasádní izolační
panely zezadu.

Systémové řešení pro vytvoření druhé úrovně
těsnění omítek a fasád s použitím instalace
klínové desky GUTEX Implio ® P s obvyklým
těsněním kolem dokola. Složitější zpracování
než-li Implio ® F. Použití speciálního těsnicího
lepidla poskytuje další bezpečnost.

Systémové řešení pro vytvoření druhé úrovně
těsnění omítek a fasád s použitím instalace klínové
desky GUTEX Implio® 02 s obvyklým těsněním
kolem dokola. Složitější zpracování než-li Implio®
F. Použití speciálního těsnicího lepidla poskytuje
další bezpečnost.

Komponenty

Komponenty

›

GUTEX Implio P klínová deska

›

GUTEX Implio® P02 klínová deska

›

GUTEX roztíratelné těsnění

›

GUTEX roztíratelné těsnění

›

GUTEX Implio těsnící tmel

›

GUTEX Implio® těsnící tmel

›

GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění

›

GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění

›

GUTEX Implio® plastový úhlový profil

›

GUTEX Implio® plastový úhlový profil

›

popř.GUTEX Implio® větrací profil

›

popř. GUTEX Implio® větrací profil

®

®

Pro vodicí lišty rolet instalované na místě, můžete použít profil připojení okna GUTEX
Implio® P.

Systémové řešení pro omítky a fasády s existujícími
vodicími
lištami
rolet.
Protože
instalace
spojovacího profilu okna GUTEX Implio® P vedle
vodicích kolejniček rolet není možná z důvodu
prostorových omezení, je deska GUTEX Implio® P
spojena pomocí vhodné těsnicí pásky.

Systémové řešení pro odvětrávané fasády se
stávajícími vodicími lištami rolet. Vzhledem k tomu,
že není možné instalovat spojovací profil okna
GUTEX Implio® P vedle vodicích kolejniček rolety z
důvodu prostoru, je panel GUTEX Implio® P02
spojen pomocí vhodné těsnicí pásky.
Komponenten

Komponenty

›

GUTEX Implio® P02 pohledová deska

›

GUTEX Implio® povrchová úprava čelních ploch pomocí

›

GUTEX Implio® P pohledová deska

›

GUTEX Implio® povrchová úprava čelních ploch pomocí

podhledového panelu s těsněním nebo GUTEX kartáčové

podhledového panelu s těsněním nebo GUTEX kartáčové

těsnění lakované přední strany

těsnění lakované přední strany

›

GUTEX Implio® P02 klínová deska

›

GUTEX Implio® P klínová deska

›

GUTEX Implio® těsnící tmel

›

GUTEX Implio® těsnící tmel

›

GUTEX Implio® P těsnění parapetu a okenní těsnění

›

GUTEX Implio P těsnění parapetu a okenní těsnění

›

GUTEX Implio® krajový profil nebo

›

GUTEX Implio® krajový profil nebo

®

GUTEX Implio® plastový úhlový profil
›

popř. GUTEX Implio® větrací profil

GUTEX Implio® plastový úhlový profil
›

popř. GUTEX Implio® větrací profil

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.

IMPLIO;
VÝHODY

Systematické zabezpečení

Robustní ochrana proti
povětrnostním vlivům

Uchování hodnoty

Vysoká ziskovost

Prokázaná kvalita

Udržitelnost

Servis

GUTEX se systémem iETICS® je ve vývojové skupině.
iETICS® je založeno na myšlence mezipodnikové a
mezisektorové vývojové síti s cílem zásadně

Váš prodejce / konzultant

Autor fotografie: Fa. GUTEX

zintenzivnit mezioborovou spolupráci, především vývoj nových
špičkových systémových řešení. Při instalaci jsou testována
řešení iETICS®, jako je GUTEX Implio®. Příslušné zkušební
certifikáty (např. Ift-Rosenheim) konečně dávají stavitelům,
architektům a obchodníkům jistotu, že funguje nejen jednotlivá
součást, ale i ucelené systémové řešení. Přesně tak, jak bude
později nainstalován.

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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