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FASÁDNÍ DESKY FDL 01 λD = 0,039

Objednací Tloušťka Rozměry výrobku Počet kusů m2/balení m3/balení m2/paleta m3/paleta Kč/m2 RD
číslo mm mm v balení (m2.K/W)

31710400 40 600 x 1 250 22 16,50 0,66 198,00 7,92 60,00 1,00

31710500 50 600 x 1 250 18 13,50 0,68 162,00 8,16 75,00 1,25

31710600 60 600 x 1 250 16 12,00 0,72 144,00 8,64 90,00 1,50

31710800 80 600 x 1 250 12 9,00 0,72 108,00 8,64 120,00 2,05

31711000 100 600 x 1 250 10 7,50 0,75 90,00 9,00 150,00 2,55

31711200 120 600 x 1 250 7 5,25 0,63 63,00 7,56 180,00 3,05

Popis: Výrobky jsou určeny k tepelné a zvukové izolaci lehkých obvodových plášťů
z kovových kazetových profilů bez omezení výšky budovy. Desky jsou trvale hydro-
fobní. Výrobky se dodávají v balení na paletách „Big-bag“ - 12 balení jednoho
 rozměru na paletě. Po dohodě je možná dodávka volně ložená. Palety jsou nevrat-
né.

Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λD W/(m.K) 0,039 ČSN EN 13 162

Třída reakce na oheň - - A1 ČSN EN 13 501-1

Činitel zvukové pohltivosti - ČSN ISO 10 534-1
mm __

αn

40 100

0,52 0,85

S Novabrikem pro dotace
NOVABRIK je důmyslný systém stavebnicových prvků s elegantní pohle dovou úpravou pro
rychlou bezmaltovou výstavbu fasád. Fasáda z NOVABRIKu je difúzně otevřená konstrukce
(u nás se říká dýchající) navržená původně pro dřevostavby. Je však vhodná i pro všechny

ostatní typy staveb, kde je nejsnazším, lev-
ným, velice trvanlivým a vkusným řešením
odvětrané izolace, jež je odborníky pokládá-
na za nejbezpečnější. Fasádní odvětraný sy-
stém NOVABRIK společně s odvětraným te-
pelně izolačním systémem ROTAFLEX je
rychlé a velmi bezpečné řešení pro každý
dům, které má řadu předností oproti běžně
používaným systémům zateplení s fasádní
úpravou. Jeho pozitivní účinky se projeví na
celkovém zdraví stavebních konstrukcí i na

mikroklimatu uvnitř domu. Změní se také celá řada fyzikálních vlastností: posouvá se bod za-
mrzání mimo vlastní obvodové zdivo a také rosný bod většinou zcela zmizí. Správně zvolená
fasáda se tedy stává pomyslným partnerem vaší stavby, který zlepšuje vlastnosti tepelného
režimu použitých stavebních materiálů. A protože se jedná o pláště s velmi dlouhou životností
je dobré pečlivě vážit, vybírat a počítat. 
Informace jak získat dotace naleznete na www.novabrik.cz www.novabrik.cz

Vlastnosti Označení Jednotka Hodnota Norma


