Skamol je dánský výrobce vysoce
výkonných izolačních materiálů
používaných v celé řadě odvětví po celém
světě. Jsme spolehlivou společností s
více než 100 lety zkušeností v oblasti
izolačních materiálů, i nadále se však
soustředíme

SKAMOTEC 225
Stavební desky pro obestavby krbů

na podstatu našeho podnikání – aplikaci
a inovace. Neustále se snažíme o
dokonalost našich produktů a maximální
péči o naše zákazníky ve všech odvětvích.
Navštivte nás na webové stránce
www. skamol.com

Řešení pomocí jednoho produktu

SKAMOTEC 225 – vlastnosti produktu
SKAMOTEC 225 je lehký materiál
poskytující několik výhod – vynikající
R-hodnotu, vysokou mechanickou
pevnost, nízkou tepelnou vodivost a
maximální teplotu použití 1000 °C.
Díky výjimečné tepelné odolnosti jsou
desky SKAMOTEC 225 schopné odolat

nepřetržitým tepelným cyklům až po
maximální teplotu použití a nízká tepelná
vodivost zajišťuje maximální izolaci v
celém teplotním rozsahu. Díky tomu se
jedná o ideální produkt při stavbě vlastních
obestaveb krbů.

Rozměry
Šířka × délka (mm)
Standardní rozměr 1

610 × 1000

Standardní rozměr 2

1000 × 1220

Standardní rozměr 3

2040 × 1220

Standardní rozměr 4

2440 × 1220

Tloušťka (mm)

Hmotnost (kg)
3,4 – 6,9

25, 30, 40 a 50

6,9 – 13,7
14 – 28
16,8 – 33

Naskenujte kód QR a podívejte se na
video s instalací desek SKAMOTEC 225.

Kontakt

Více informací najdete na
www.skamotec225.cz

Skamol A/S - 2016-11-28

Pokud chcete další informace,
obraťte se na naše prodejní oddělení:
Krby TURBO s.r.o., Nad Oborou 3903, Mělník
Tel.: +420 605 005 823
E-mail: michal.wolf@krbyturbo.cz
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SKAMOTEC 225
pro obestavby krbů
Společnost Skamol představila nový
inovativní způsob kontrukce obestaveb
krbů. SKAMOTEC 225 je lehká, nehořlavá
stavební deska, která bez nutnosti
konstrukce ocelového nebo dřevěného
rámu zjednodušuje stavbu krbu.
Výsledkem je kompletní řešení obestavby
krbu pomocí jednoho produktu, které
nabízí široký sortiment designů a možností
povrchových úprav.
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Desky SKAMOTEC 225 nabízejí
prodejcům a stavitelům jedinečnou
možnost jak pomocí rychlé a snadné
stavby krbů s výjimečným vzhledem
maximalizovat svou podnikatelskou
činnost.

Zkraťte si dobu stavby –
vydělávejte vice peněz.

Desky SKAMOTEC 225 jsou v Evropě
uvedeny na seznamu nehořlavých
izolačních materiálů třídy A1 a mohou
odolávat teplotám až do 1000 °C. To
znamená, že desky SKAMOTEC 225
chrání proti vzniku požáru, nepodporují

rozšiřování škodlivého kouře a při požáru
neuvolňují žádné škodlivé látky. Tepelná
odolnost a pevnost desek SKAMOTEC
225 také pomáhá zabránit vzniku prasklin
a následným reklamacím nespokojených
zákazníků.

Snadná instalace

Konstrukční desky SKAMOTEC 225 lze
snadno řezat do jakéhokoli tvaru nebo na
jakoukoli velikost.

Díky nízké hmotnosti se s deskami
SKAMOTEC 225 snadno manipuluje a
snadno se instalují. Desky SKAMOTEC
225 jsou přibližně o 50 % lehčí než jiné
nehořlavé desky, které jsou dnes na trhu.
Vzhledem k tomu, že pro řezání, tvarování
a kombinování materiálů podle Vašich
požadavků můžete používat běžné nářadí

“

DESKY
SKAMOTEC
225 se snadno
používají

a montážní prvky, které se používají na
dřevo, je pro vás konstrukce obestavby
krbu pomocí desek SKAMOTEC 225 jako
stavitele snadná.
Desky SKAMOTEC 225 vám umožní
výrazně zkrátit dobu stavby jednotlivých
obestaveb krbů a maximalizovat Váš zisk.
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Specialista na stavbu krbů, Greg Fraser

„Předtím než jsem začal používat desky
SKAMOTEC 225 jsem čelil problému,
se kterým se setkalo mnoho dalších
prodejců a stavitelů – neustále vznikající
praskliny v obestavbě krbů a následné
nákladné reklamace nespokojených
zákazníků . Díky deskám SKAMOTEC
225 jsem byl schopen většinu reklamací
odstranit. Líbí se mi, že se desky
snadno používají, zůstává po nich velmi
malý nepořádek a rychle se instalují.
Díky tomu stihnu více práce, což
zvyšuje můj zisk.
Rád desky používám pro konstrukci celé
obestavby krbu a myslím si, že tento
produkt odvětví stavby krbů posouvá
neustále vpřed.“

Jeden stavební produkt
- několik designových řešení
Díky pevnosti desek SKAMOTEC 225
mohou stavitelé použít různé dokončovací
materiály, např. kámen nebo obklady.
Pomocí desek lze postavit několik typů
obestaveb krbů. Můžeme skutečně
říci, že většinu obestaveb lze postavit
pouze pomocí desek SKAMOTEC 225, a
nahradit tak potřebu konstrukci lehkého
nosného rámu a zakrytí stěn.

Tím se odstraní kompletní fáze stavebního
procesu – několik stavebních materiálů se
zkombinuje do jednoho. Jak je vidět
na výše uvedených obrázcích, desky
SKAMOTEC 225 lze použít pro stavbu
tradičních i moderních krbů. Pokud se
chcete podívat na další inspirující příklady
obestaveb krbů provedených pomocí
desek SKAMOTEC 225 a stáhnout si naši
příručku pro instalaci, podívejte se na naše
webové stránky www.skamotec225.com

Příklad krbové obestavby
celkově provedené z desek
SKAMOTEC 225.
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