Porovnanie priečok

Ešte včera
som sa
nevedel
rozhodnúť

Rozmýšľali ste už o tom, čo sa najviac hodí
na výstavbu interiérových priečok?
Tehla je síce tradičným materiálom a teší sa veľkej obľube, v porovnaní s najnovšími
technológiami sa však slovo tradičná mení na zastaralá. Technické údaje a rýchlosť
výstavby sa totiž prikláňajú k suchej výstavbe. Že sa vám to nepozdáva? Tak čítajte ďalej.

Bežná priečka
Rýchlosť výstavby

Odporúčaná cena

čas potrebný na výstavbu od
začatia prác po začiatok maľovania

cca 33 €/m2 s DPH

7 pracovných dní

370 € s DPH

Zvuková izolácia

Tepelná izolácia

nezabráni prenosu hluku
z bežnej konverzácie

súčiniteľ prechodu tepla - zle
izoluje susedné miestnosti

Rw = 39 dB

U = 1,94 W/(m2.K)

Doprava
1 411 kg

nutné doviezť
a preniesť na miesto

Technické údaje
rozmery: 4 x 2,8 m
hrúbka: 150 mm
povrch: studený - omietka
murov. materiál: pál. dier. tehla

omietka
vápenno-cementová
15 mm obojstranne

omietka: vápenno-cementová

murovacia malta
vápenno-cementová

systém: murovaná priečka

pálené tehly dierované
hr. 80 mm

Porovnanie priečok

Priečka Rigips
Rýchlosť výstavby

Odporúčaná cena

čas potrebný na výstavbu od začatia
prác po začiatok maľovania

cca 24 €/m2 s DPH

1,5 pracovného dňa

296 € s DPH

Zvuková izolácia

Tepelná izolácia

zabráni prenosu hluku
z bežnej konverzácie

súčiniteľ prechodu tepla - lepšie
izoluje susedné miestnosti

Rw = 47 dB

U = 0,57 W/(m2.K)

Doprava
280 kg

nutné doviezť
a preniesť na miesto

Technické údaje
rozmery: 4 x 2,8 m
hrúbka: 100 mm
povrch: teplý a hladký - sadrokartón
nosný syst.: RigiProfily R-CW,
R-UW 75 mm
skladba: min. vata + doska RB 12,5
systém: Rigips č. 3.40.02

škárovací tmel Rigips
výstužná páska
skrutky Rigips
sadrokartónové dosky
Rigips RB 12,5 mm
zvuková izolácia
(napr. Isover) hr. 40 mm
oceľové pozinkované profily
R-CW a R-UW 75

Poznámka: Spracované na základe technických a obchodných podkladov výrobcov. (Zdroj: Internet)

Výhody Priečok Rigips
rýchla a jednoduchá
montáž

zaťažiteľnosť na
1 hmoždinu (Molly)
30 kg jedno opláštenie,
60 kg dvojité opláštenie

ekonomické riešenie

klimaregulujúci
materiál

výborná zvuková
izolácia

rôzne možnosti
povrchových úprav
(maľba, obklad, tapeta)

rôznorodosť využitia
v interiéri (stena, strop,
podkrovie, podlaha)

jedinečné estetické
variácie
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Projektanti & architekti:
0903 715 362
Technický servis a poradenstvo: 0903 253 659
Špecialista pre montáž:

0911 119 213

Technickí prezentátori:
Sadrové stierky a omietky
Západné a stredné Slovensko
Stredné a východné Slovensko

0911 106 087
0911 856 199

Obchodno–technickí poradcovia:
Bratislava
0914 374 778
0911 102 366
0903 540 868
Trnava
0903 414 940
Nitra
0903 714 655
Žilina, Trenčín
0903 562 657
Banská Bystrica
0903 802 594
Prešov
0903 902 631
Košice
0903 259 814

