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flex
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roof

Elastická tepelná izolace
z drevních vláken

Tepelná izolace prímo
na nadkrokevní záklop

therm

5

universal

Drevovláknitá izolacní deska
pro vsestranné pouzití

Izolacní deska pro stresní
a stenové konstrukce

11

special
Drevovláknitá izolacní deska
pro zateplení a renovace strech
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protect
Fasádní izolacní deska
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Zvukove izolacní deska
pod podlahy
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floor

5

8

Drevovláknitá izolacní deska
pod prkenné podlahy

1

9

DDL
tvrdá drevovláknitá deska
surová/lakovaná

10

11

standard
Hobra-drevovláknitá deska
pro izolaci podlah a stropu

canaflex
Elastická tepelná izolace
na bázi konopí

12

joist
Systém I-nosníku pro stresní
a stropní konstrukce

wall
Systém I-nosníku pro
stenové konstrukce

Spoj na vrcholové vaznici –

Spoj na vrcholové

Presah strechy s I-nosníkem

Presah strechy s úhlovou

ocelovymi spojkami

vaznici

zasazenym sikmo do pozednice

podlozkou

Zveme Vás k návsteve naseho stánku na 18. mezinárodním
stavebním veletrhu FOR ARCH 2007
18. - 22.9.2007 - veletrzní areál Praha - Letnany,
pawilon 1C , stánek 2

stavet a bydlet ve shode s prírodou

www.steico.com

Stropní konstrukce za jeden den
• strop postaveny pouze suchou cestou – bez vody, betonu a oceli

• umoznuje pruchod instalacních rozvodu konstrukcními prvky

• ekonomická alternativa k tradicním nosníkum ze zelezobetonu a oceli

• moznost projektování velkych rozponu bez sloupku a sten

• jednoduchá a rychlá montáz

• Evropské technické osvedcení ETA 06/0238

Distributori:

CZECH PAN s.r.o.
Csl. Letcu 786
407 47 Varnsdorf
tel. +420 412 384 914
GSM +420 777 009 222
e-mail: vlcek@czechpan.cz

Akastav s.r.o.
Hladnovská 11
710 00 Ostrava
tel. +420 596 247 543
e-mail: obchod@akastav.cz

M.T.A. spol. s r.o.
Pod Pekárnami 7
190 00 Praha 9
tel. +420 724 115 627
tel. +420 283 893 426
e-mail: cabrada@mta.cz

Spojovací element – dolní

Rohovy spoj

Nosné vnitrní

Zakoncení stropu

konec sloupku

– skeletová konstrukce

steny

s bocním nosníkem

