
Systém pro předsazenou montáž oken

Systém slouží k upevnění a utěsnění oken v rovině tepelně izolační vrstvy domu. Nosné

profily a nosný hranol jsou lepeny vůči podkladu pomocíPR007, PR010 PR011 SP340

a následně mechanicky ukotveny. Všechny působící síly, jako jsou zatížení větrem, vlastní
váha okna, dynamické zatížení provozem atd., jsou tak spojitě přenášeny lepeným
spojem na podkladní konstrukci. Lepený spoj v kombinaci s pojistným mechanickým
kotvením umožňuje mnohem vyšší přenosy zatížení a výrazně rovnoměrněji zatěžuje
podklad, než je tomu u pouze mechanicky kotvených systémů. Předsazená montáž má
systémovou zkoušku podle směrnice institutu ift Rosenheim MO-01/1 a MO-02/1
a statické posouzení pro všechny běžně používané stavební podklady.

Přednosti výrobku

• Kompletně odzkoušený systém pro předsazenou montáž oken institutem ift Rosenheim
• Lepený spoj umožňuje vynikající přenos zatížení na všechny běžné stavební podklady
• Předsazený systém illbruck nezhoršuje vzduchovou neprůzvučnost detailu
• Rychlá a jednoduchá montáž okna

Nosný profil určený pro montáž předsazených otvorových
výplní do prostoru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízko-
energetické a pasivní domy. Profil je dostatečně pevný v tla-
ku, ohybu a zároveň je snadno opracovatelný, lehký a tepel-
ně izolační.

Přednosti

� atestovaná systémová montáž předsazených oken s
PR008 a TP652
� velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

Vysoce tepelně izolační profil určený pro illbruck systé-
movou montáž předsazených otvorových výplní do pros-
toru tepelné izolace. Ideální řešení pro nízkoenergetické
a pasivní domy. Profil je velmi snadno opracovatelný
a lehký.

Přednosti

� atestovaná systémová montáž předsazených oken s
PR007 a TP652
� velmi rychlá, snadná, přesná a estetická instalace

Tento rám ve tvaru L z recyklované tuhé pěny se hodí pro
předsazení až do 200 mm. Úhelník existuje ve čtyřech
stupních. Noha rámu (plocha, která doléhá na surovou
stavbu) je široká 120 mm a nabízí tím ideální pákové
poměry.
Izolační blok PR012, speciálně vyvinutý pro připojení na
následné zdivo, zvyšuje tepelnou izolaci.

PR011 je tvořen recyklovanou tuhou pěnou. Díky svým
rozměrům se hodí k umístění okna napůl do zdiva a napůl
do úrovně tepelné izolace.

Nosný hranol

Nosný profil pro předsazená okna

Zateplovací profil předsazená okna

Nosný profil L Zateplovací L profil

profil rozměr odvěsny mm délka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PR007 90 x 90 1200 ks 289,00 11,200 C

profil rozměr odvěsny mm délka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PR011 35x90 1400 ks 264,00 10,200 C
profil rozměr odvěsny mm délka mm Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

PR010 120x120 1350 ks 925,00 35,900 C

PR010 140x120 1350 ks 960,00 37,200 C

PR010 160x120 1350 ks 1 050,00 40,700 C

PR010 180x120 1350 ks 1 130,00 43,800 C

PR010 200x120 1350 ks 1 200,00 46,500 C

profil rozměr odvěsny mm délka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PR012 90x70 1000 ks 54,50 2,110 C

PR012 110x70 1000 ks 69,50 2,690 C

PR012 130x70 1000 ks 83,50 3,240 C

PR012 150x70 1000 ks 83,50 3,240 C

Další systémové doplňky najdete:

TP652 illmod Trio+ .... str. 124
SP340 Lepidlo pro předs. okna.... str. 132
AT140 Primer .... str. 135

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 %138

profil rozměr odvěsny mm délka mm Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

PR008 82 x 82 1200 ks 31,00 1,200 C


