STAVEBNÍ SYSTÉM

durisol-zdivo.cz
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2

3

Tvarovky

Durisol tvarovka s izolací DSs 45/12 L

U=0,14
W/m²K

Špičková tvarovka pro obvodové stěny pasivních
a ultranízkoenergetických rodinných a bytových
domů, administrativních budov, hotelů a penzionů
s vloženou tepelnou izolací - šedý polystyren
tloušťky 250 mm. Tloušťka průběžného betonového jádra je 120 mm. Stěna z tvarovek DSs45 / 12
L dosahuje parametrů pasivního domu i bez dodatečného zateplení, a to při tloušťce stěny jen 450
mm. Rozměr tvarovky je 500x450x250, hmotnost
1 tvarovky je 15 kg.

Durisol tvarovka s izolací DSs 37,5/12
Osvědčená a oblíbená tvarovka šířky 375 mm
s vloženou tepelnou izolací - šedý polystyren
tloušťky 175 mm pro obvodové stěny nízko-energetických rodinných a bytových domů.
Tloušťka betonového jádra je 120 mm. Tepelný
odpor neomítnuté stěny z tvarovky DSS 37,5 / 12
je 5,26 m2K / W.

Durisol tvarovka s izolací DSs 30/12 L
Tvarovka se šířkou 300 mm a vloženou tepelnou
izolací - šedým polystyrenem tloušťky 105 mm
a betonovým jádrem 120 mm je vyhledávanou
volbou pro každého, kdo plánuje vytvořit obvodový plášť kombinovaný s kontaktním zateplovacím
systémem fasády. Oblast použití: rodinné a bytové domy, kancelářské a průmyslové objekty.
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Durisol akustická tvarovka DMI 25/18
Tvarovka šířky 250 mm s průběžným masivním betonovým
jádrem tloušťky 180 mm. Používá se na obvodové a vnitřní
nosné, dělicí a mezibytové stěny se zvýšenými nároky na
statiku a zvukovou izolaci. Průběžné betonové jádro, které
tvoří navzájem propojená svislá a vodorovná žebra předurčuje tyto stěny pro využití i v oblastech ohrožených zemětřesením (dle ČSN EN 1998-1). Tato tvarovka je vzhledem
na výbornou vzduchovou neprůzvučnost (Rw = 63 dB) a statické vlastnosti mimořádně vhodná např. i na stěny výtahových šachet.

Rw=63 dB

Durisol příčková tvarovka DMI 15/9

Rw=52 dB

Ticho… Příčková tvarovka zajišťuje ticho. Ticho mezi jednotlivými místnostmi rodinných domů, bytových jednotek a všude tam,
kde není nutná nosná stěna, ale jen příčka. Celková tloušťka
příčky je 150 mm a tvoří ji sendvič durisolové štěpky po obvodu
tvarovky a ultratenkého betonového jádra. Tímto má tvarovka
výbornou vzduchovou neprůzvučnost (Rw = 52 dB).

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRODUKTŮ DURISOL PRO POZEMNÍ STAVBY:
• rodinné domy
• vícepatrové obytné domy
• nízkoenergetické a pasivní domy
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• sociální centra, nemocnice
• školy, mateřské školy
• kostely

• průmyslové objekty
• zemědělské objekty
• výtahové šachty
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VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU DURISOL
Systém pro pozemní stavby
jednoduchá a rychlá montáž, bezkonkurenční
variabilita s svoboda při stavění

přírodní, ekologický materiál
spojuje v sobě přednosti dřeva,
betonu a tepelné izolace

výborné zvukově izolační vlastnosti, vysoká
pohltivost zvuku a vzduchová neprůzvučnost

výborné tepelně izolační vlastnosti
vysoká požární odolnost
vynikající akumulace tepla
odolnost vůči povětrnostním vlivům,
mrazu a posypovým solím

difuze vodních par, optimální regulace
vnitřního klimatu

dlouhá životnost při plné funkčnosti
vysoká pevnost, odolnost vůči
zemětřesením

příznivá cena v porovnání s vlastnostmi
a rychlostí stavby

SORTIMENT

DURISOL TVAROVKY S IZOLACÍ
Typ výrobku

Rozměry

Spotřeba tvarovek

Hmotnost

Balení

Spotřeba
výplňového
betonu

Vzduchová
neprůzvučnost
omítnuté stěny

Tepelný odpor
neomítnutého
zdiva*

Součinitel prostupu
tepla omítnutého
zdiva*

(š x d x v) mm

ks/m²

ks/m³

kg/ks

ks/paketa

l/m²

Rw (dB)

R (m²K/W)

U (W/m²K)

Durisol DSs 45/12 L

450x500x250

8,0

17,8

15,0

24

97

50

6,90

0,14

Durisol DSs 37,5/12

375x500x250

8,0

21,3

14,0

24

94

50

5,26

0,18

Durisol DSs 30/12 L

300x500x250

8,0

26,7

8,0

32

99

50

3,59

0,26

Durisol DM 15/9 Dr

150x500x250

8,0

53,3

6,0

56

-

-

-

-

Ceny: individuální cenová nabídka

DURISOL AKUSTICKÉ TVAROVKY
Typ výrobku

Rozměry

Spotřeba tvarovek

Hmotnost

Balení

Spotřeba výplňového betonu

(š x d x v) mm

ks/m²

ks/m³

kg/ks

ks/paketa

l/m²

Durisol DMi 38/18

380x500x250

8,0

21,1

32

24

145

Durisol DMi 31,5/18

315x500x250

8,0

25,4

22

32

145

Durisol DMi 25/18

250x500x250

8,0

32,0

12,0

40

145

Durisol DMi 20/13

200x500x250

8,0

40,0

11,0

48

105

Durisol DMi 17/12

170x500x250

8,0

47,1

9,0

56

94

Durisol DM 15/9

150x500x250

8,0

53,3

6,0

56

75
Ceny: individuální cenová nabídka
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Zateplená žaluziová kapsa
Předokenní žaluzie se už staly samozřejmostí moderních
domů u oken na jižní a západní straně. Architektonicky
je žádoucí, aby schránka, do které se žaluzie schovávají,
nebyla vidět. Proto se musí umístit nad okno, většinou do
překladu. Ne každý stavební systém tento problém zvládne
vyřešit tak jako Durisol u Energy Domů. Máme systémově
doladěné detaily, umíme vytvořit celé schránky bez omezení statiky domu a ztráty tepelného odporu.

Železobetonové schodiště
V rámci našich profesionálních služeb zhotovíme
zákazníkům železobetonové schodiště (přímé,
točité, lomené). Je realizováno podbedněním systémovými štěpkocementovými deskami, vyvázáním statickou výztuží a probetonováním současně
se stropní konstrukcí. Samozřejmostí jsou prostupy pro digestoř, komín, rozvaděč, případně pro
tepelné čerpadlo, centrální vysavač, rekuperaci
nebo přípravu na fotovoltaické panely.

Křížem armovaná železobetonová
deska a designové prvky
Energy Domy se stalo symbolem čistých, jednoduchých a designových rodinných domů. Na první pohled
vyniká čistá krása ve spojení s detaily kubistických
tvarů a prolínajících se hmot. Aby to takto vypadalo, je
třeba poměrně náročných statických prvků „schovaných“ v systému stěn, překladů, průvlaků a stropních
konstrukcí Durisol. Často využívají naši statici náročné křížem armované desky nebo předsazené atiky.

energy-domy.cz
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Zásady pro omítání štěpkocementových tvarovek
APLIKACE OMÍTEK NA ŠTĚPKOCEMENTOVÝCH TVAROVKÁCH S NEBO BEZ TEPELNÉ IZOLACE.
Při aplikaci vnějších a vnitřních omítek se rohy otvorů zpravidla diagonálně armují sklotextilní armovací síťkou.

ZPŮSOBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Vnitřní omítka
- jednovrstvá omítka

Úprava podkladu

Dodatečná opatření

Sádrová (hlazená, škrábaná)

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Sádrovápenná
(Hlazená, škrábaná)

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Vápenosádrová
(Hlazená, škrábaná)

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Sádrová lehčená (hlazená)

Není nutná

Nejsou zapotřebí

sádrová tepelněizolační
(Hlazená)

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Vápenná (škrábaná)

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Vnitřní omítka
- vícevrstvá omítka

Úprava podkladu

Dodatečná opatření

Vápenocementová

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Vápenocementová lehčená

Není nutná

Nejsou zapotřebí

Vápenocementová
tepelněizolační
Vápenocementová
tepelněizolační EPS
Vnější omítka
Podkladní vrstva

Vápenocementová

Vápenocementová lehčená
Vápenocementová
tepelněizolační
Vápenocementová
tepelněizolační EPS
Speciální omítky

Podle
omítky
nie jádrové
je potrebná
může být nutný
přednástřik (nanášet
min. 2 týdny před
nie je potrebná
jádrovou
omítkou)

Nejsou zapotřebí

Vrchní omítka
Sádra a sádru obsahující
štukové omítky (4)
Vápenocementové
omítky
Vápenocementové
šlechtěné omítky
Vápenné omítky
Silikátové omítky (3)

Nejsou zapotřebí

Úprava podkladu

Dodatečná opatření

Penetrace

Eventuelně vyztužení
sklotextilní síťkou
vloženou do horní
třetiny omítky (11)

Není nutná

Sklotextilní síťka (6)

Podle jádrové omítky
může být nutný
přednástřik (nanášet
min. 2 týdny před
jádrovou omítkou)

Doporučuje se
sklotextilní síťka!

Vrchní omítka

Vápenocementová
Vápenocementová
šlechtěná
Silikátová (3)

Dodržet pokyny a údaje výrobce omítky!

(3) Pro silikátovou, tepelně izolační nebo jádrová vápenocementová omítkou (se zrnem větším než 2,5 mm), je třeba podklad vyrovnat vyrovnávací vrstvou a napenetrovat.
(4) Při použití sádrových omítek, resp. omítek na bázi sádry je doba vyzrání podkladní vrstvy před nanesením vrchní omítky min. 4 týdny. (6) Při ručním nanášení omítek
je potřebný postřik. (11) Pro tvarovky s vloženou tepelnou izolací je namísto cementového postřiku vhodné nanést armovací vrstvu se sklotextilní mřížkou.
Pozn. Před realizací povrchových úprav doporučujeme jejich použití konzultovat s jejich konkrétním výrobcem omítkových směsí.
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Montážní postup stěny z DMi 20/13

1. krok

Na podkladním betonu vyznačit obrys stěn s otvory, na roh osadit "U" tvarovku.
1300

1200

Okenní otvor

200

U

Boční stěnu
vyřezat
1100

200

Při založení 1. řady dbát na vyrovnání tvarovek
v horizontálním směru. Založit tvarovky na maltu,
nebo nerovnosti vyrovnat dřevěnými klíny
a nízkoexpanzní PUR pěnou.

Pozor!

2. krok

1. řada / 3. řada / 5. řada
1200

1300

Okenní otvor

U

P
Boční stěnu
vyřezat

3. krok

P
Přířez delší než 250mm

2. řada / 4. řada
1300

1200

Okenní otvor

U

P
Boční stěnu
vyřezat

energy-domy.cz

P
Přířez delší než 250mm
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Umístění přířezů pro montáž stěny

Správně

Špatně

Správně

Špatně

Tvarovky,
které tvoří přířez, umísťovat vždy na vazbu nad sebou.
Na přířez používat tvarovky delší než 250mm.

Doporučení
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Na řezání tvarovek použít úhlovou brusku s diamantovým řezným kotoučem
nebo kotoučovou pilu.
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Montážní postup stěny z DMi 20/13

4. krok

6. řada - parapet a ostění okenního otvoru
Parapet a ostění okenního otvoru - tvarovky U, resp. U/2

U

P

U

U/2
1200

1300

Boční stěnu
vyřezat

Okenní otvor

Přířez delší než 250mm
2 x Ø 8 mm

5. krok

7.řada

P

U/2

U
1200

1300

Okenní otvor

Boční stěnu
vyřezat

Přířez delší než 250mm
2 x Ø 8 mm

Bednění překladu Durisol
B

max. 500

Řez
Překlad

L
H
2 x Ø 8 mm

1250

Překlad

Výztuž
podle statiky

před betonáží
podepřít

H

Tloušťka stěny B 170 - 200 - 250 - 300 mm
Délka stěny L

B

energy-domy.cz

Bednění překladu
- podle druhu tvarovky

Výška stěny H

1250

L

1 000 - 1250 - 1500 - 2000 mm
100 - 500 mm
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Založení rohu

DMi 15/9
1. řada

2. řada

U/2

N
N

N

U/2
U

U

Boční stěnu
vyřezat

z U seříznout na stavbě U/2
Boční stěnu vyřezat

N

U/2 N
U/2 seříznout na stavbě

DMi 25/18

1. řada

2. řada

N

N

U
U

N

U

U

N

Boční stěnu
vyřezat

z U seříznout na stavbě U/2
Boční stěnu vyřezat

N

DSs 30/12
2. řada

1. řada

N

N

U/2
U/2

N

U/2
U
U

Boční stěnu
vyřezat

N

Boční stěnu
vyřezat

N
U/2
U/2 seříznout na stavbě
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Založení rohu

DSs 37,5/12
2. řada

1. řada

U/2

N

N

N

U/2

U

N

U
Boční stěnu
vyřezat

N

Boční stěnu
vyřezat

U/2
U/2 seříznout na stavbě

DSs 45/12
1. řada

2. řada

N

N
U
U
N
U/2

U/2

N

U
Boční stěnu
vyřezat

U/2

Boční stěnu
vyřezat

N

U/2 seříznout na stavbě

energy-domy.cz
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Napojení vnitřní dělicí stěny

Na obvodové stěny:
vnější stěna - Durisol
vnitřní stěna - Durisol

vnější stěna - jiný materiál
vnitřní stěna - Durisol
KZS

stěna
Durisol

stěna
jiný materiál

stěna
Durisol

stěna
Durisol

Pozor!

KZS

Tvarovky Durisol založit na vnitřní hraně obvodové stěny,
každou druhou řadu začínat půlenou tvarovkou.

Na vnitřní stěny:
Durisol a Durisol

stěna
Durisol

stěna
Durisol

Pozor!
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Durisol a jiný materiál

stěna
jiný materiál

stěna
Durisol
Tvarovky Durisol založit na vnitřní hraně obvodové stěny,
každou druhou řadu začínat půlenou tvarovkou.
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Stropní nosníky
Určené pro vytvoření stropních konstrukcí, kde bednění
tvoří štěpkocementové stropní prvky (jsou kladeny mezi
jednotlivé krabice bednění a tvoří výztuž žebírka stropu).
•
•
•

Mohou se využít pro vyztužení nosných nadedveřních
a nadokenních překladů
průměr prutů dolního pásu výztuže je stanoven tak, aby
nosníky měly pro všechna rozpětí konstantní únosnost
ocel skupiny R 10 505

Prefabrikované stropní prvky
Řeší vodorovné konstrukce staveb metodou ztraceného bednění s vytvořením ŽB monolitického
žebírkového stropu a osové vzdálenosti 500 mm
se šířkou žebírka 120 mm. Jsou vyrobeny ve tvaru
dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek,
jejichž standardní půdorysná šířka je 500 mm
a délka je standardně 2000 mm, výška je od 170 do
575 mm a jejich použití závisí na rozpětí, požadovaném užitném zatížení stropu objektu, kvalitě betonu
a obsahu výztuže.
•
•
•
•
•
•
•
•

stropní prvky se vyrábějí také v modulových délkách 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm
provádění stropů je jednoduché a rychlé
stropní prvky mají nízkou hmotnost
výborná přilnavost omítkových směsí
jednoduché podepření při betonáži na koncích tvarovek
neomítnuté stropy mají dobrou zvukovou pohltivost
stropy vykazují dobrou tepelnou izolaci
možnost provedení stropu kazetového – do kříže armovaného

energy-domy.cz
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Obecné zásady pro betonáž stěn Durisol
BETONOVÉ JÁDRO / BETONÁŽ
Beton
Třída betonu: Pevnostní třída betonu je předepsána statikem a uvedená
v projektové dokumentaci stavby. Pokud není stanoveno jinak a v projektové dokumentaci nejsou uvedena žádná zvláštní opatření související s
pevností betonu, doporučená C 20/25 a C25 / 30.
Velkost zrna kameniva: 16 - 22 mm, doporučená 16 mm
Stupen konzistence betonové směsi: S3-S4

Pokyny pro betonáž
Při betonáži stěn Durisol je třeba dbát na to, aby se výplňový beton rovnoměrně dostal do všech dutin tvarovek v každé řadě, aniž aby došlo k oddělení cementového mléka od pevných částí betonové směsi. Doprava betonové směsi z domíchávače se provádí pomocí čerpadla nebo koše. Při
betonáži pomocí čerpadla doporučujeme použít zpomalovací kus, resp.
regulovat rychlost lití betonové směsi. Ukládání betonové směsi probíhá
rovnoměrně, maximálně do poloviny výšky horní tvarovky.
Pracovní spára se při betonáži nesmí rovnat ložné spáře tvarovek.
Zhutnění betonové směsi se realizuje ponorným vibrátorem nebo tyčí.
Při dopravě, ukládání, zhutnění a ošetřování betonové směsi je třeba
dodržovat ustanovení platných norem a předpisů.
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Montážní pěna
Nízkoexpanzní lepící
polyuretanová montážní
pěna. Používá se na
lepení jednotlivých
tvárnic. Pěna zde tvoří
jen montážní fixaci, aby
tvárnice při betonáži
a výstavbě zbylých řad
držely na správném
místě.
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Miracle

Dream

Comfort

energy-domy.cz

17

Projekty
Linear 324

Laguna 433

Linear 327
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Palmer 609

Palmer 607

Palmer 605
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Slovensko:
Leier Baustoffe SK s.r.o.
výrobní závod Bratislava
leier@leier.sk
Výhradní zastoupení
pro Českou Republiku
Energy Domy s.r.o.
Jana Palacha 1552
Pardubice
IČO: 26014564
DIČ: CZ26014564

Rakousko:
Leier Baustoffe GmbH
výrobní závod Achau
achau@leier.at
výrobní závod Mautern
mautern@leier.at

obchodní kancelář:
Pardubická 39
Chrudim
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Miloš Doležal
604 218 183
durisol@energy-domy.cz

Lukáš Doležal
603 763 302
arch@energy-domy.cz

