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Koľko stien potrebujete?

4-stenové
riešenia

3-stenové
riešenia

2-stenové
riešenia

1-stenové
riešenia

Koľko priestoru je potrebného na aký počet zamestnancov?

Pracovný priestor pre jednu 

osobu 9,00m2/22,50m3 

Pracovný priestor štyri 

osoby 24,00m2/60,00m3 

Možnosti konštrukcie 

1-poschodové
riešenia

Riešenia pod 

oceľovou plošinou 

2-poschodové
riešenia

Riešenia nad 

oceľovou plošinou 
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Príklady plánovania 

Pracovný priestor pre dve 

osoby 12,00m2/30,00m3 
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Racionalizácia, optimalizácia a monitorovanie výrobných procesov je čoraz dôležitejšie. 

Naplánujeme pre vás optimálne priestorové riešenie a spoľahlivo a rýchlo dodáme potrebné 

priestory - od malých halových kancelárií až po veľké dvojposchodové systémy. 
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Prispôsobené priestorové riešenia - 

dodávané hotové na kľúč 
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»Ako vedúci výroby 

musím byť neustále k 

dispozícii pre kolegov a 

udržiavať si prehľad, ale 

potrebujem aj 

pracovisko, kde je pokoj 

a kde sa môžem 

sústrediť. Obe 

požiadavky je možné 

dosiahnuť s našimi 

novými systémami 

halových kancelárií.« 

Stavebnicový systém ponúka ideálnu 

príležitosť na rýchle, flexibilné a lacné 

vytvorenie nových priestorov. 

Nezáleží, či priestory majú byť jedno- 

alebo dvojposchodové, alebo či sa budú nachádzať 

pod alebo nad oceľovou plošinou. 

S prefabrikovanými komponentmi za minimálny čas 

vytvoríte v oblasti výroby a skladovania pokojné 

priestory chránené proti hluku a prachu. Neskoršie 

úpravy alebo premiestnenia je možné vykonať rýchlo, 

bez nečistôt a prachu. 

Systémy halových kancelárií 



Prenosné priestorové riešenia (maximálne rozmery 4x3 m) 
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2-poschodové riešenia 

Riešenie na plošine 

■ Optimálna ochrana proti hluku a prachu 

■ Maximálny prehľad 

■ Efektívne využitie priestoru 

■ Moderný dizajn 

■ Najvyššie štandardy kvality 

■ Dodanie hotových výrobkov na kľúč 

■ Ľahko rozšíriteľné 

■ Jednoducho sa premiestňujú 

Prispôsobené priestorové 

riešenia - dodávané hotové  

na kľúč 



Štandardná podlaha 

■ Celková konštrukčná výška: 60 mm 

■ Obvodový rúrkový rám (V = 60 mm) s vloženými 

pozdĺžnymi lištami (V = 20 mm) a 2 doskami z 

drevotriesky V 100 (každá má hrúbku 19 mm) zaistené 

maticou a pružinou 

■ Obklad podlahy z PVC (s hrúbkou 2 mm a povrchovou 

úpravou) 

■ Voliteľné: Podlaha z vpichovanej plsti, dvojitá podlaha, 
izolácia podlahy (20 mm) 

Prepravná podlaha 

(môže sa prenášať pomocou vysokozdvižného vozíka/max. 
veľkosť 4 x 3m) 
■ Celková konštrukčná výška: 100mm 

■ Obvodový rúrkový rám (V = 100 mm) s privarenými 

priečnymi a pozdĺžnymi lištami a 2 doskami z drevotriesky 

V 100 (každá má hrúbku 19 mm) 

■ Obklad podlahy z PVC (s hrúbkou 2 mm a povrchovou 

úpravou) 

Prvky steny 

■ Prefabrikované monoblokové prvky (hrúbka 53 mm), 

obvodový hliníkový rám, prášková povrchová úprava, 

z oboch strán drevotrieskové dosky potiahnuté melamínom. 

(hrúbka 16 mm, odolné proti poškriabaniu, nárazom a 

oderom a veľmi jednoduché na údržbu) 
■ Voliteľné: Podložka z potiahnutého oceľového plechu 

(hrúbka 1 mm) 

■ Vložka z izolačnej dosky z minerálnych vlákien (hrúbka 20 
mm) 

■ Zasklenie s plaveným sklom 1 x 5 mm príp. 2 x 5 mm 

vyhotovené v rámci normy ISO vrátane lemovacích profilov z 

PVC a krytia spojov pomocou ukončovacích líšt z PVC. 
■ Voliteľné: Zasklenie bezpečnostným sklom ESG/VSG 

■ Hrúbka steny: 53 mm 

■ Rozstup: 1000 mm 

Výber farby 

Profily povrch steny 

Antracitová šedá (RAL 7016) 

Svetlošedá (RAL 7035) 

Horcová modrá (RAL 5010] 

Svetlošedá (RAL 7035] 

Prvky dverí 

■ Hliníkový zárubňový profil s práškovou povrchovou 

úpravou vrátane gumového tesnenia, dvere z dutinovej 

drevotriesky RSPK (hrúbka 40 mm, svetlá šírka 885 mm), 

vrátane zasúvacieho zámku, určené pre namontovanie 

profilového valca, súprava kľučiek s ružicami a 2 kusy 

poniklovaných skrutkovacích pántov 

■ Voliteľné: Výrez na sklo s 

bezpečnostným sklom ESG (hrúbka 5 

mm príp. 8 mm) 

■ Voliteľné: Schall-Ex® (zapúšťacie podlahové tesnenie) 

Stropné prvky 

■ Závesný strop s akustickou izoláciou s vloženými bielymi 

panelmi z minerálnych vlákien (hrúbka 15 mm), dizajn 

Harmony, 

formát 625 x 625 mm, vrátane bielej nosnej 

konštrukcie a širokých upínacích podpier 

■ Voliteľné: Izolácia z minerálnej vlny (hrúbka 40mm), 

obloženie z dosiek z drevotriesky (hrúbka 19 mm), 

schodná stropná konštrukcia  

Izolácia hluku 

■ R'w= približne 28dB (A) v štandardnom vyhotovení (iba s 

izoláciou z minerálnej vlny a so stropnou doskou z 

drevotriesky) 

■ R'w= približne 34-dB (A) vo vyhotovení podľa ISO 

Konštrukcia 

Eloxovaný hliník Ďalšie RAL farby na vyžiadanie 

Štandardná podlaha 

Prepravná podlaha 

Technický opis 
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Antracitová šedá (RAL 7016) 



Ší rk a  
500 mm  
1000  mm  

Šírka do 
1000 mm  

Ší rk a  
500 mm  
1000  mm  

Pevná stena Prechodné prvky pevnej steny Sklenená stena Stena s horným sklom

Ší rk a  
1000  mm  

Pevná stena s 

posuvným oknom 

Ší rk a
1000  mm  

Dvere s výrezom na 

sklo 

Dvojkrídlové 
dvere 

Dvojkrídlové dvere s 

výrezom na sklo 

Posuvné dvere s 

výrezom na sklo 
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Typy prvkov (hrúbka steny 53 mm/rozstup 1000 mm/max. výška 3000 mm]

 

Dvere

Ďalšie rozmery a prevedenia 

na vyžiadanie 

Ší rk a  
500 mm  
1000  mm  

Š í rk a  
1000  mm  

Výšk a  
2500  mm  
2750  mm  
3000  mm  

Výšk a 
2500  mm  
2750  mm  
3000  mm  

Výšk a  
2500  mm  
2750  mm  
3000  mm  

Výšk a  
2500  mm  
2750  mm  
3000  mm  

Výšk a 
2500  mm  

Výšk a  
2500  mm  

Posuvné dvere

Výška 

2 500 mm 
2 750mm 
3 000mm  



„Ako vedúci 

oddelenia zabezpečenia 

kvality som zodpovedný 

za optimálne spracovanie 

našich výrobkov. 

Tieto nové 

priestorové 

riešenia 

z dlhodobého 

hľadiska 

uľahčili 

a skvalitnili 

prácu nášho 

tímu.“ 

Vďaka priečkovému systému rýchlo, bezprašne 

a ekonomicky vytvoríte nové steny a miestnosti. 

Spolu s moderným podlahovým a stropným systémom 

a veľkou ponukou príslušenstva vám ponúkame 

ekonomické kompletné riešenia, a to všetko na jednom 

mieste. 

Naše riešenia majú všestranné použitie: 

oddelenie výrobných a skladovacích 

priestorov, vytvorenie hál a halových 

kancelárií, izolácia zdrojov hluku alebo 

rozdelenie kancelárskych priestorov. 

Inteligentný a flexibilný systém priečok 

ponúka ideálne riešenie pre takmer 

všetky požiadavky. 

Priečkové systémy pre výrobné oblasti 

1 0  



 

2-poschodové riešenia 

Riešenie na plošine 

■ Jednoduchá, čistá a rýchla inštalácia 

■ Hotové, robustné povrchy bez potreby 

lakovania 

■ Flexibilné pre budúcnosť 

■ Hotové riešenia na kľúč na jednom mieste 

■ Optimálna zvuková izolácia 

■ Vysoká ziskovosť 

Priečky pre miestnosti s potrebnou vysokou úrovňou čistoty 
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Inteligentný systém  

s mnohými výhodami: 



Konštrukcia stien 

■ Mobilný a flexibilný systém priečok z pozinkovaných 

oceľových stĺpov (hrúbka 50 mm), obloženie stien z 

oboch strán drevotrieskovými doskami potiahnutými 

melamínom (hrúbka 16 mm) 

■ Akustická výplň z 40 mm hrubých izolačných dosiek z 

minerálnych vlákien, krycie profily z hliníkových 

klobúkových profilov a PVC krycích líšt 

■ Pripojenie podlahy pomocou jadrovej soklovej lišty 

■ Hrúbka steny: 82 mm 

■ Rozstup: 1 200mm 

Sklenené prvky 

■ Vyrobené z celoobvodového hliníkového rámu 

(hrúbka 82mm), s práškovou povrchovou úpravou, 

PVC lemovacie profily a dvojité zasklenie, 

zapustené, s plaveným sklom 2 x 5 mm 

■ Štandardné rozmery: 1200 mm x 1085 mm (Š x V) príp. 

600 mm x 1085 mm (Š x V) 

■ Štandardná výška parapetu: 1050 mm 

■ Voliteľné: Zasklenie bezpečnostným sklom ESG/VSG 

Prvky dverí 

■Uzatvorené vyhotovenie pozostávajúce z dvojplášťového 

oceľového rámu s polodrážkou, so základným náterom v 

súlade s RAL, s trojstranným obvodovým tlmiacim profilom 

pre dutú komoru 

■Dvere z dutinovej drevotriesky RSPK (hrúbka 40 mm) so 

štandardnou polodrážkou, vložka z dosky z drevotriesky a 

obojstrannou lamináciou, vrátane zasúvacieho zámku, 

určené pre namontovanie profilového valca, súprava 

kľučiek s ružicami a 2 kusy poniklovaných skrutkovacích 

pántov, svetlá výška zárubne: 936 x 2093mm (Š x 

V)Voliteľné: výrez na sklo, dvojkrídlové dvere, 

celosklenené dvere, Schall-Ex® (zapúšťacie podlahové 

tesnenie), krídlové dvere, rolovacie dvere, rýchlobežné 

dvere  

Štandardná podlaha 

■ Celková konštrukčná výška: 60 mm 

■Obvodový rúrkový rám (výška = 60 mm) s vloženými 

pozdĺžnymi lištami (výška = 20 mm) a 2 doskami z 

drevotriesky V 100 (každá má hrúbku 19 mm) zaistené 

maticou a pružinou 

■ Obklad podlahy z PVC (s hrúbkou 2 mm a povrchovou 

úpravou) 

■Voliteľné: Podlaha z vpichovanej plsti, dvojitá podlaha, 

izolácia podlahy (20 mm) 

Stropné prvky 

■Závesný strop s akustickou izoláciou s vloženými bielymi 

panelmi z minerálnych vlákien (hrúbka 15 mm), dizajn 

Harmony, formát 625 x 625 mm, vrátane bielej nosnej 

konštrukcie a širokých upínacích podpier 

■Voliteľné: Izolácia z minerálnej vlny (hrúbka 40mm), 

obloženie z dosiek z drevotriesky (hrúbka 19mm), schodná 

stropná konštrukcia 

Izolácia hluku 

■ R'w = približne 43dB (A) pevná stena s minerálnou vlnou 

■ R'w = približne 40dB (A) pevná stena bez minerálnej vlny 

■ R'w = približne 36dB (A) sklenený prvok 

 

Výber farby 

 

Antracitová šedá (RAL 7016) 

Svetlošedá (RAL 7035) Svetlošedá (RAL 7035) 

Čistá vínová (RAL 9010) 

 

Zárubňa dverí 

podľa RAL 

Technický opis 

 

 

 

Antracitová šedá (RAL 7016) 

Ďalšie RAL farby na vyžiadanie 

Čistá biela (RAL 9010) 
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Profily povrch steny 



Pevná stena Prechodné prvky 

pevnej steny 

Sklenená stena  

s horným sklom 

Pevná stena s 

posuvným oknom 

Stena s horným sklom 

Celosklenená stena Celosklenená stena  

s horným sklom 

Dvere Dvere s výrezom 

na sklo 

Celosklenené 

dvere 

Dvojkrídlové dvere Dvojkrídlové dvere  

s výrezom na sklo 

Posuvné dvere Posuvné dvere  

s výrezom na sklo 

Krídlové dvere Rolovacie/sekcionálne dvere 

1 3  

 

 

 

 

Rýchlobežné dvere 

Typy prvkov (hrúbka steny 82 mm / rozstup 1200 mm] 

Ď a lš i e  ro zm e ry  a  

p r ev e de n i a  n a  v yž ia d an ie  

Sklenená stena 



14 

„Naše kancelárske 

miestnosti musia byť 

flexibilné. Niekedy ich 

potrebujeme použiť ako 

konferenčnú miestnosť, 

inokedy ako pracovisko, 

potom zas ako seminárnu 

miestnosť. Preto sme 

radi, že sme sa 

zoznámili s týmito 

flexibilnými 

priestorovými  

riešeniami.“ 

Priečkové systémy ponúkajú nespočetné množstvo variácií, 

aby mohli byť nové priestory v kanceláriách a administratíve 

vyhotovené rýchlo, flexibilne, a aby bolo vizuálne príťažlivé. 

Variabilné pôdorysy a povrchové úpravy ako aj neobmedzená 

kombinácia plných povrchov stien so sklenenými plochami 

umožňujú vytvárať na mieru prispôsobené návrhy. 

Priečka môže byť dodaná s plastovými krycími 

profilmi a plastovými soklami alebo prípadne s 

oceľovými soklami, lakovanými klobúkovými profilmi 

       

Upevnenie jednotlivých prvkov pomocou klobúkových 

umožňuje rýchlu výstavbu a prispôsobiteľnosť priamo 

na mieste. 

Priečkové systémy pre kancelárie a administratívne priestory 



 

Profilová priečka ako deliaci prvok 

■ Rýchlejšia výstavby vďaka 

vysokému stupňu prefabrikácie 

■ Jednoduchá implementácia a upraviteľnosť 

■ Vysoká ziskovosť pri úpravách 

■ Výstavby a prestavby bez hluku  

a nečistôt 

■ Pevné a odolné povrchy priečok 

■ Udržateľnosť vďaka možnosti opätovného 

použitia a recyklovateľnosti 

■ Veľký výber z povrchových materiálov, 

štruktúr a farieb 

■ Vysoká úroveň zvukovej izolácie 

Kancelária s dvojitým zasklením 

Vysoká priehľadnosť vďaka skleneným priečkam 
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Inteligentný systém 

s mnohými výhodami: 



Konštrukcia stien 

■ Hrúbka steny: 82 mm

■ Pozinkovaná spodná konštrukcia hrubá 56 mm s

vodorovnými výstužami, systémové perforácie v podperách

na káble a vedenia

■ Štandardný profil podlahy s plastovým soklom, takisto

dostupné ako prevedenie s oceľovým soklom

■ Opláštenie drevotrieskovými doskami (2 x 13 mm)

potiahnutými melamínom, prípadne oceľovým plechom s

práškovou povrchovou úpravou alebo tauridovým náterom

na paneloch zo sadrokartónu, špeciálne riešenia sú

dostupné na vyžiadanie

■ Ako krycie profily slúžia pozinkované klobúkové profily s

krycími lištami z PVC alebo rôzne opráškované profily s

dutinami na vedenia a káble

Sklenené prvky 

■ Oceľový rám

■ Štandardná výška parapetu

■ Dvojité zasklenie

■ Jednoduché zasklenie

■ iné typy skla

Konštrukcia

opráškované 

900 mm 

4 a 6 mm plavené 

sklo 6 mm plavené 

sklo dodávané v sérii 

Prvky dverí 

■ Polodrážkové dvere a zarovnané krídla dverí

■ Hrúbka podľa požadovanej triedy zvukovej izolácie

s obojstranným laminátovým obkladom

■ Povrch podľa dostupnej ponuky

■ Celosklenené dvere s priehľadným

bezpečnostným sklom ESG alebo

superkalandrovanými povrchmi

■ Dvojité dvere

■ Špeciálne systémy dverí na vyžiadanie

■ Voliteľné: Výrez na sklo, Schall-Ex® (zapúšťacie

podlahové tesnenie)

Izolácia hluku 

■ R'w, p = približne 36-46dB s pevnou stenou

■ R'w, p = približne 21 -40dB so sklenenou stenou

■ Dvere do triedy zvukovej izolácie SSK 2

Veľký výber povrchových úprav 

■ Drevotrieskové dosky potiahnuté melamínomn, univerzálne

alebo dekoratívne prevedenie podľa výberu

■ Rôzne druhy skla

■ Oceľové panely z oceľového plechu s práškovou

povrchovou úpravou s nosnou doskou zo sadrokartónu

■ Povrchy s tauridovým náterom s nosnými doskami zo

sadrokartónu

1. Pozinkovaný podlahový profil

2. Tesniaca páska

3. Plastová soklová lišta

4. Podlahový profil s tieňovou medzerou

5. Sklenený prvok

6. Priehľadný plastový držiak na sklo

7. Zasklenie

8. Vnútorná roleta medzi dvojitým zasklením

9. Klobúkové profily z ocele s práškovou povrchovou úpravou

10. Výplňový profil z plastu

11. Klobúkový profil z pozinkovanej ocele

12. Krycí profil z plastu

13. Krycí profil z ocele s práškovou povrchovou úpravou

14. Drevotriesková doska (2 x 13 mm) potiahnutá melamínom

15. Minerálna vlna

16. Oceľová podpera

17. Perforácia pre priečne profily

18. Perforácia pre vedenia a káble

19. Stropný profil s tieňovou medzerou

20. Stenový/stropný profil

1 6

Technický opis



Pevná stena Prechodné prvky 

pevnej steny  

Sklenená stena Sklenená stena s 

horným sklom 

Pevná stena s 

posuvným oknom 

Stena s 

horným sklom 

Celosklenená stena Celosklenená stena 

s horným sklom 

Dvere Dvere s výrezom 

na sklo 

Celosklenené 

dvere 

Dvojkrídlové dvere Dvojkrídlové dvere s 

výrezom na sklo 

Posuvné dvere Posuvné dvere s 

výrezom na sklo 

1 7

Typy prvkov (hrúbka steny 82 mm /rozstup podľa objektov)

Ďalšie rozmery a 

prevedenia na vyžiadanie 



Systémy oceľových plošín 

18 



Naše oceľové plošiny umožnia ľahko rozšíriť skladovacie a výrobné priestory a rozumne využiť 

zatiaľ nevyužívané priestory. 

Využitím celej výšky haly je možné výrazne rozšíriť celkovú použiteľnú plochu. Či už vyvýšené 

halové kancelárie alebo dodatočné skladovacie priestory, naplánujeme optimálne riešenie pre 

každú požiadavku na priestor presne podľa vašich želaní. 

Efektívne využitie priestoru 

1 9  
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»Oceľovú plošinu 

nám postavili 

rýchlo a bez 

problémov. 

Po dlhej dobe 

máme v sklade 

znovu 

dostatočne veľa 

miesta.« 

Medzi výhody našich plošín patrí vysoká 

flexibilita a veľká nosnosť. 

Oceľové plošiny sú cenovo výhodné 

riešenie na vytvorenie dodatočného 

priestoru vo výrobných, skladovacích 

a predajných zariadeniach. 

Neobmedzené možnosti vďaka 

použitiu modulárnych stavebných prvkov 

z ocele na vytvorenie dodatočnej 

skladovacej úrovne, výrobnej plochy 

alebo ako spodná prístavba pre 

priestorové systémy. 

Systémy oceľových plošín 



Konštrukcia Podlahové krytiny 

1. Podpery 

Vyrobené z ocele valcovanej za tepla alebo zo štvorhrannej rúrky 

2. Závory a 3. väznice 

Vyrobené z ocele valcovanej za tepla alebo za studena 

(veľkosť a rozmery závisia od požadovaného zaťaženia 

a rozstupov podpier) 

4. Poťah 

Doska z drevotriesky V 20 (hrúbka 38 mm) surový materiál 

na oboch stranách Voliteľné: S bielym poťahom na spodnej 

strane alebo vysoko pevná doska z drevotriesky s 

protišmykovým poťahom 

5. Schody 

Možnosť výberu schodov z mrežových roštov alebo 

štruktúrovaného plechu 

6. Zábradlie 

Zo štvorhrannej rúrky 

Povrch 

Podkladový náter s dvojzložkovou farbou 

   

 

Surová horná strana Surová 

spodná strana 

Technický opis 
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Surová horná strana 

Spodná strana s bielym 

poťahom 

Horná strana s „protišmykovým“ 

poťahom 

Spodná strana s bielym poťahom 

Štruktúrovaný plech 

Mrežový rošt 



 

Zatvárač dverí Zarážka dverí/ 

zastavovač dverí 
Vetracie okno/ 

vetracia mreža 

Rolovacie/ 

sekcionálne dvere 

Krídlové dvere/ 

rýchlobežné dvere 

Oblasť okien 

 

Posuvné okno Otočné/vyklápacie okná Parapet Žalúzia Zasklenie bezp. sklom ESG/ 
Zasklenie bezp. sklom VSG 

Sanitačné zariadenia 

 

Umývadlo 5L ohrievacie zariadenie Pisoár Sprchový kút 

Zvuková izolácia 

Zapúšťacie 

podlahové tesnenie 

vo dverách 

Výrez na sklo 

s 8 mm bezpečnostným 

sklom vo dverách 

Stropná izolácia 

z minerálnej vlny 

(hrúbka 40 mm) 

 

Krytie stropu doskou 

z drevotriesky (hrúbka 16 mm), 

schodná konštrukcia 
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Príslušenstvo Ďalšie príslušenstvo a ďalšie vybavenie na vyžiadanie 

Oblasť dverí a brán 

WC 



Elektrická inštalácia 

 

Spínač 
Spínač/zásuvka 

 

Mriežkové 
vstavané svietidlá 

 

BAP mriežkové 
vstavané svietidlá 

 

Mriežkové 
povrchové svietidlá 

 

BAP mriežkové 
povrchové svietidlá 

 

Podlahové krytiny / konštrukcie 

LED vkladací 
panel 

 

Krytina podlahy 

z PVC, hrúbka 

2 mm, povrchová 

úprava Artica / 

Grey (sivé) 

Krytina podlahy  

z PVC, hrúbka 

2 mm, povrchová 

úprava Moda / 

Black (čierne) 

Podlaha z vpichovanej plsti, 
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Dvojitá podlaha 

Nástenný konvektor 
2 alebo 2,5 kW 



VAŠE 

PLUS 
ČO DO 
VÝKONU!

VÄČŠÍ VÝBER! 
Najrozsiahlejší sortiment na trhu. 

VIAC BEZPEČNOSTI! 
Všetky výrobky špičkovej kvality. 

LEPŠIE PORADENSTVO! 
Skutoční odborníci sú vám k dispozícii cez telefón i na mieste. 

LEPŠIE SLUŽBY! 
Bezstarostný balíček pre každé odvetvie a každú požiadavku. 

SKVELÁ STAROSTLIVOSŤ! 
Ochotný a podnikateľský prístup! 

Máte ďalšie otázky? 
Radi vám na ne odpovieme! 

Telefón 037 65 23 633
Fax 037 65 23 632 

SERVICE@kaiserkraft.sk 

www.kaiserkraft.sk 
VŠETKO PRE FIRMU. 
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