NOPOVÉ FÓLIE

VCHODOVÉ STRÍŠKY

GUTTABETA STAR
pevnost v tlaku až
400 kN/m2

• atraktivní vzhled
• transparentní plastová výplň
• snadná montáž
• robustní hliníková konstrukce
• odolná proti povětrnostním vlivům
• integrovaný dešťový okap
• neprodyšné napojení na stěnu

POUŽITÍ
• chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti
a tím zvyšuje její životnost
• chrání svislou i vodorovnou izolaci
• je nezbytnou součástí drenážních systémů
• zamezuje pronikání radonu do stavby
• chrání podlahy před zemní vlhkostí
• nahrazuje izolační přizdívku
• ochrana podzemních staveb a tunelů

GEOTEXTILIE
POUŽITÍ:
Guttatex se používá jako nezbytná separační, ochranná,
případně filtrační vrstva pro nejrůznější typy stavebních
konstrukcí.
Jsou to zejména:
• základové konstrukce staveb
• izolace a odvodnění staveb
• střešní konstrukce plochých střech
• rekonstrukce silnic, železnic, mostů a tunelů
• stavby parkovišť, průmyslových a letištních ploch
• zemní konstrukce, hráze, násypy, deponie a nádrže

PLOCHÉ HYDROIZOLACE

STREŠNÍ A IZOLAČNÍ
MATERIÁLY

POUŽITÍ:
• zastřešení vchodů
• zastřešení balkonů
• zastřešení výloh obchodů
• zastřešení nad bankomaty

SKLENÍKY Z POLYKARBONÁTU
Vyrobeny z polykarbonátových dutinkových
desek a hliníkových profilů.
• snadná, rychlá manipulace a montáž
• výborné tepelně-izolační vlastnosti
• dlouhá životnost

Ploché hydroizolační fólie GUTTABAU se
používají na izolaci spodní stavby, průmyslových objektů, komunikací, ochrana
proti radonu. Dále jako
izolační vrstva
vodorovných střech atd.

ZATRAVNOVACÍ TVÁRNICE
Použití:
• zatravnění příjezdových cest
a parkovišť
• zpevnění teras a zelených ploch
• zajištění svahů, hrází a chodníků
• ochrana proti erozi svažitých ploch
Výhody:
• nízká hmotnost, snadná manipulace
• snížení nároků na údržbu
zatravněných ploch

Společnost Gutta si vyhrazuje právo na změnu sortimentu. Aktuální nabídku
najdete na internetových stránkách www.gutta-cr.cz.

Prodejce:

STRUČNÝ PREHLED
SORTIMENTU
Podrobné informace na
www.gutta-cr.cz

STREŠNÍ BITUMENOVÉ DESKY

PODSTREŠNÍ FÓLIE

PROSVETLOVACÍ DESKY

POUŽITÍ
• na šikmé střechy již od 5°sklonu
• hospodářské a zemědělské stavby
• zahradní stavby a přístřešky
• chaty a rekreační stavby
• renovace starých střech
• ...všude kde je potřeba
pokládat krytinu svépomocí

Paropropustné fólie GUTTAFOL DO
je unikátní systém difúzně otevřených fólií, který zajišťuje
zásadní aspekty pro optimální funkci střešního pláště.
• vysoká difúzní propustnost
• dlouhá životnost
• vysoká vodotěsnost
• použití i bez větrací mezery

STŘEŠNÍ VLNITÉ KRYTINY
• PVC
• POLYESTERU
• POLYKARBONÁTU
• AKRYLU

VÝHODY
• lehká střešní krytina (3 kg/m2)
• snadná montáž i manipulace
• vhodné pro obloukové střechy od poloměru 6 m
• zdravotní nezávadnost

POUŽITÍ
• ochranné přístřešky
• zemědělské budovy
• průmyslové budovy
• krytí bazénů
• krytí nákupních vozíků
• přístřešky na jízdní kola
• parkovací místa
• zahradní přístřešky
• překážky proti stříkající vodě
• myčky automobilů
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STREŠNÍ BITUMENOVÉ ŠINDELE
VÝHODY
• nízká hmotnost (cca 11kg/m2)
• jednoduchá montáž i svépomocí
• vhodný pro tvarově členité střechy
• odolný proti krupobití
• vhodný pro střechy se sklonem od 15°do 75°
• nevytváří hluk při dešti nebo větru

PAROZÁBRANY
Parotěsné fólie GUTTAFOL
zabraňují pronikání vlhkosti do střešní konstrukce a tím
zvyšují životnost celé střechy.

KOMURKOVÉ DESKY
Komůrkové desky z polykarbonátu GUTTAGLISS DUAL
jsou ideálním řešením pro zateplené prosklení střech
a stěn s širokým uplatněním ve všech oblastech staveb pro
bydlení i průmysl.
Polykarbonát (PCB) je mimořádně pružný, pevný
a nárazuvzdorný materiál, lícová strana pak obsahuje za
tepla nanášený (koextrudovaný) UV ochranný film.
VÝHODY
- mechanická odolnost
- vynikající izolační vlastnosti
- snadná manipulace
- velmi dobrý útlum zvuku
- vysoká propustnost světla

STREŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY
ZAKRÝVACÍ PLACHTY
VÝHODY
• nízká hmotnost
• jednoduchá a rychlá montáž
• vícenásobná protikorozní ochrana zajišťující
dlouhou životnost
• ekonomická nenáročnost

• tkané vodotěsné LDPE fólie pro zakrývání v exteriéru
• zpevněné zdvojené okraje s kovovými oky
• barva plachty je z vnější strany zelená, z vnitřní stříbrná
- UV-stabilní
- provedení standard
hmotnost 80 g/m2
- provedení heavyweight
hmotnost 180 g/m2

dual

STENOVÉ PANELY
GUTTAGLISS PANEEL jsou
snadno použitelné panely z PVC
vhodné jako průsvitné příčky,
náhrada oken, zateplení balkonů,
stěny sportovních hal a staveb
pro volný čas.

