
Spoleãnost AKASTAV s. r. o. za-

stupuje spoleãnost STEICO,

která je jedna z nejvût‰ích v˘-

robcÛ dfievovláknit˘ch izolací

v Evropû, na ãeském trhu. AKASTAV

s. r. o. dodává tyto ekologické izolaãní

materiály realizaãním firmám a taktéÏ je upfiednostÀuje v rámci

své vlastní v˘stavby dfievostaveb.

Z konopí a z dfievního vlákna se nabízí ucelen˘ izolaãní systém,

v nûmÏ nechybí tepelná izolace stfiech, izolace stûn, v˘plÀová

izolace, izolace podlahová, stropní a fasádní zateplovací sys -

tém. Cel˘ izolaãní systém navazuje na konstrukãní systém

STEICO Joist a STEICO Wall,

kter˘ tvofií stûnové, podla-

hové a stfie‰ní I-nosníky 

STEICO Joist a Wall pro

stavby dfievostaveb.

Kromû stavební ãinnosti

v oblasti dfievostaveb se

na‰e spoleãnost AKASTAV

zab˘vá také obchodní ãinností, v rámci které dodáváme

na‰im zákazníkÛm nejen izolaãní a konstrukãní materiály

STEICO, ale i ostatní plo‰né, spojovací a izolaãní materiály pro

dfievostavby.

Advertorial

Trendem doby je realizace energeticky úsporných a k životnímu pro-
středí šetrných dřevostaveb.V poslední době se stavba dřevostaveb do-
stala do popředí zájmu v souvislosti s používáním technologie difuzně
otevřených konstrukcí. Německá společnost STEICO navazuje na výrobu
polské firmy Ekoplyta v Czarnkówě. Vyrábí měkké dřevovláknité a ko-
nopné izolace, tvrdé dřevovláknité desky – zejména pro nábytkářský prů-
mysl, a I-nosníky  pro stavebnictví.  Dřevovláknitá měkká deska v různých
va riantách slouží k tepelné a akustické izolaci ve  stěnách, stropech, podla-
hách a střešních konstrukcích. Jsou to výrobky, u nichž výrobce deklaruje
jejich ekologičnost. Pro výrobu se používá výhradně dřevní surovina, která
je deklarována ve shodě s certifikátem FSC a pochází tedy z lesů pěstova-
ných podle světových standardů. Firma STEICO je hlavním evropským pro-
ducentem těchto materiálů. Materiály jsou vyráběny bez škodlivých
chemických přísad.  Předností dřevovláknitých izolačních materiálů je
především dokonalá akustická a tepelná izolace, vysoká odolnost v tlaku,
vysoká schopnost akumulace tepla a absorpce vodní páry, což  příznivě
ovlivňuje vnitřní klima a pohodu stavby. Díky těmto vlastnostem je schop-
nost tohoto materiálu zpomalovat prostup tepla do a z objektu. Dřevní
vlákno má totiž velmi nízký součinitel tepelné vodivosti (λ), vysokou spe-
cifickou tepelnou kapacitu (c) a objemovou hmotnost (p)  a současně
nízký faktor difuzního odporu μ.  Velmi progresivním prvkem v kon-
strukčním a izolačním sys tému STEICO jsou I-nosníky, konstruované z dře-
věných profilů a tvrdé dřevovláknité desky pro použití do stěnových,
stropních a střešních konstrukcí,jako alternativa konstrukčního řeziva.
V poslední době se začíná úspěšně využívat těchto materiálů ve skeleto-
vých konstrukcích dřevostaveb s difuzně otevřenými systémy, které umož-
ňují vyloučení parotěsných fólií a nahrazují se aglomerovanými plošnými
materiály na bázi dřeva (překližka, OSB Eurostrand). Tyto progresivní kon-
strukce zajišťují zdravé prostředí a optimální interiérové klima a tím i ne-

obyčejně příznivou vnitřní pohodu pro
uživatele stavby.
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