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03LaPlura od Siniat 

PROČ LAPLURA

PROTO SINIAT

Siniat zná trh a ví, co chtějí sádrokarto-

náři, architekti a projektanti, obchodníci 

se stavebninami i stavebníci. Siniat je 

nejlépe obeznámen s každodenními 

problémy na stavbě a je si vědom velké 

odpovědnosti: stavět bezpečně, kvalitně 

a trvale!

Pomocí sádrových desek Siniat a mate-

riálů suché stavby je možné vybudovat 

obytné prostory orientované na bu-

doucnost. Ať jde o nehořlavost, odolnost 

proti vlhkosti, ochranu proti hluku nebo 

tepelnou izolaci, špičkové výrobky Siniat 

jednoznačně a jasně ztělesňují vynikající 

stavebně fyzikální a technické vlastnos-

ti.

Výrobky a systémy Siniat splňují poža-

davky stavby. Se zárukou!

Stavebně fyzikální a technické poža-

davky na konstrukce suché stavby se 

zvyšují. Často jsou kladeny požadavky 

nejen na požární odolnost, zvukovou 

izolaci nebo tvrdost povrchu. Obvykle 

je třeba splnit více požadavků prostřed-

nictvím jediné konstrukce.

Ve zdravotnických a pečovatelských 

zařízeních mají velký význam mechanic-

ká pevnost, statika a tvrdost povrchu 

stěnových systémů. Plochy stěn, spor-

tovní a hrací plochy ve vzdělávacích, 

kulturních a rekreačních zařízeních jsou 

vystaveny vysokému zatížení. Často je 

třeba také splnit požadavky na zvuko-

vou izolaci, požární odolnost a ochranu 

proti vlhkosti.

LaPlura je pro tyto případy dokonalá 

deska, která umí všechno! Jako talent 

na vše vás přesvědčí svými vynikajícími 

technickými vlastnostmi a mnohými 

oblastmi použití. Extrémně vysoká 

tvrdost povrchu ji činí ideálním řešením 

pro kvalitní stěny, stropy nebo podlahy. 

Poskytuje bezpečnou požární odolnost 

a optimální zvukovou izolaci. LaPlura je 

obzvláště odolná proti vlhkosti a proto 

může být použita také v domácích kou-

pelnách.

S úpravou LaDeko nabízí nejlepší 

předpoklady pro vysoce kvalitní bílé 

povrchy.

LaPlura od Siniat je tvrdá víceúčelová 

deska pro nejvyšší technické a stavebně 

fyzikální požadavky! 



0404 Výrobní program LaPLura

SILNÝ TALENT NA VŠE
SI PORADÍ S KAŽDOU PŘEKÁŽKOU

Když jde o nejvyšší stavebně fyzikální 

a technické požadavky, použijte desky 

LaPlura! Je to nepřekonatelná alternati-

va k běžným sádrokartonovým deskám 

i jiným tvrdým sádrovým nebo sádro-

vláknitým deskám. Ať se jedná o výstav-

bu podlah, stěn, stropu nebo střechy, 

dřevním vláknem zesílená LaPlura pře-

svědčí svými vynikajícími technickými 

vlastnostmi. LaPlura je extrémně tvrdá, 

robustní, odolná proti vlhkosti 

a proti požáru. Je to dokonalá deska 

pro vysoké stavebně fyzikální požadav-

ky při mnohostranném použití. 

K dispozici je mnoho různých rozměrů 

a variant provedení pro každé použití. 

U LaPlura Classic  tak najdete stan-

dardní délky, šířky a tloušťky. Jako 

deska pro vestavby je LaPlura vyráběna 

v praktickém menším formátu. Pokud 

byste chtěli LaPlura použít jako suchou 

podlahu, máte volbu mezi podlahovou 

deskou nebo již z výroby slepeným pod-

lahovým prvkem. A pokud byste chtěli 

zhotovit kvalitní povrch třídy Q3, 

můžete použít LaPlura s povrchem 

LaDeko. Rozhodněte se podle oblasti 

použití. Současně u nás můžete pořídit 

odpovídající příslušenství.

OBJEVTE JEDNU Z NEJTVRDŠÍCH SÁDROVÝCH DESEK NA TRHU S VYNIKAJÍCÍ POŽÁRNÍ 

ODOLNOSTÍ, OCHRANOU PROTI HLUKU A ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI.

Výrobní program  LaPlura

SÁDROVÁ DESKA TLOUŠŤKA 

mm

DÉLKA 

mm

ŠÍŘKA 

mm

TVAR HRANY

LaPlura Classic 12,5 2000 1250 HRAK

12,5 2500 1250 HRAK

15 2000 1250 HRAK

LaPlura deska pro vestavby 10 1500 1000 HRK

12,5 1500 1000 HRK

LaPlura podlahová deska 10 1500 1000 VK

LaPlura podlahový prvek

(lepený s 50 mm polodrážkou)

2 x 10 1500 600 2 x SK

2 x 10 + 10 MF * 1500 600 2 x SK

2 x 10 + 10 HF * 1500 600 2 x SK

LaPlura s povrchem LaDeko 12,5 2000 1250 HRAK

12,5 2500 1250 HRAK

* MF = deska z minerálních vláken, HF = dřevovláknitá deska

PŘÍSLUŠENSTVÍ LAPLURA KUSŮ / BALENÍ

Šrouby LaPlura délka: 35, 45, 55 mm; průměr: 3,9 mm

Vyrovnávací podsyp 18 kg / pytel = 50 l / pytel 

Podlahové lepidlo 1 kg láhev, 5 kg vědro, 10 kg vědro

Planfi x fresh 5 kg / pytel, 25 kg / pytel

Tekutá stěrka 25 kg / pytel

LaDekofi x 5 kg / pytel, 25 kg / pytel

W
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Technické údaje podlahového prvku LaPlura

LAPLURA CLASSIC STAVEBNÍ DESKA LAPLURA PODLAHOVÁ DESKA 

LAPLURA 

LAPLURA S POVRCHEM 

LADEKO

Tloušťka  mm 12,5 15 10 12,5 10 12,5

Šířka mm 1250 1250 1000 1000 1000 1250

Délka mm  2000 / 2600 2000 / 2600 1500 1500 1500 2000 / 2500

Třída hořlavosti dle DIN 4102 A2 A2 A2 A2 A2 A2

Klasifi kace dle ČSN EN 520 DEFH1IR DEFH1IR DFH1IR DFH1IR DFH1IR DEFH1IR

Pevnost v tlaku N/mm2 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16 > 16

Povrchová tvrdost N/mm2 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35

Součinitel tepelné vodivosti 

W/(m.K)

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Faktor difúzního odporu 10 10 10 10 10 10

Nasákavost v % při 2 hod ponoření < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Modul pružnosti N/mm2 ≥ 3500 ≥ 3500 - ≥ 3500 - ≥ 3500

Objemová hmotnost kg/m3 1025 1025 1025 1025 1025 1000

Plocha / deska m2 2,50 / 3,25 2,50 / 3,25 1,50 1,50 1,50 2,50 / 3,13

Plošná hmotnost kg/m2 (ca) 12,8 15,8 10,3 12,8 10,3 12,8

Hmotnost / deska kg (ca) 32,0 / 40,0 39,5 / 49,4 15,5 19,3 15,5 32 / 40

Hmotnost / paleta kg (ca) 1600 / 2000 1580 / 1976 1078 960 1078 1600 / 2000

Desky / paleta 50 40 70 50 70 50

Plocha / paleta  m2 125 / 156,5 100 / 125 105 75 105 125 / 156,25

Tvar hrany HRAK HRAK HRK HRK VK HRAK

PODLAHOVÝ PRVEK

DLE ČSN EN 14190

LAPLURA PODLAHOVÝ ELEMENT LAPLURA PODLAHOVÝ ELEMENT 

+ MF

LAPLURA PODLAHOVÝ ELEMENT 

+ HF

Tloušťka mm 2 x 10 = 20 2 x 10 + 10 = 30 2 x 10 + 10 = 30

Tloušťka izolace mm 0 10 10

Šířka mm 600 600 600

Délka mm 1500 1500 1500

Třída reakce na oheň 

dle ČSN EN 13501
A2, s1-d0 A2, s1-d0 B1, s1-d0

Povrchová tvrdost N/mm2 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35

Nasákavost v % při 2 hod ponoření < 5 < 5 < 5

Dovolené užitné zatížení kN/m2 max. 5,0 2,0 2,0

Dovolené bodové zatížení kN/m2 max. 4,0 1,0 2,0

Oblast použití dle DIN 1055.3* A3, B3, C3, D2 A3 A3, B1, D1

Plocha / element m2 0,9 0,9 0,9

Hmotnost / paleta kg (ca) 1310 1004 1050

Element / paleta 70 50 50

Plocha / paleta  m2 63 45 45

Tvar hrany 2 x SK s polodrážkou 2 x SK s polodrážkou 2 x SK s polodrážkou

* vysvětlivka

  A1 – A3 = půdní plochy, obytné a pobytové prostory B1 – B3 = kancelářské plochy, pracovní plochy, chodby 

 C1 – C5 = prostory pro shromažďování D1 – D3 = prodejní prostory

Technické údaje desek LaPlura
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LAPLURA – STAVÍTE 
PEVNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ

Jedinečná klasifikace dle DIN EN 520: 

„DEFH1IR“ 

   D: Velmi vysoká objemová hmotnost 

Poskytuje zlepšené parametry pro 

určité účely použití, jako je např. 

požární odolnost nebo použití jako 

výztužného prvku pro rámové dře-

vostavby

   E: Ideální pro použití ve venkovní 

oblasti, která není přímo vystavena 

povětrnosti 

   F: Zvýšená soudržnost sádrového 

jádra 

Ideální pro bezpečnou požární odol-

nost až do EI 120

   H1: Vysoce redukovaná a velmi nízká 

nasákavost 

impregnací jádra; 

alternativní sádrovláknité desky jsou 

impregnovány pouze na povrchu

 r  Nejvyšší možná bezpečnost proti 

provlhnutí, obzvláště při montáži 

ve vlhkých prostorech, jako např. 

koupelnách

 r  Velmi malá deformace desek 

z důvodu vlhkosti

   I: Zvýšená tvrdost povrchu

Až o 70 % vyšší než u standardních 

sádrokartonových desek a také vyšší 

než u sádrovláknitých desek

 r Extrémně tvrdá

 r  Zaručená odolnost proti poškození 

nárazem

 r  Vysoká rázová pevnost

   R : velmi vysoká pevnost 

(např. pevnost v tlaku a v ohybu)

 r  Velmi malé riziko poškození 

u mechanicky namáhaných povr-

chů, např. v nemocnicích

 r  Až o 30 % vyšší síla při vytržení 

šroubů, hmoždinek atd. ve srovná-

ní se standardními sádrokartono-

vými deskami, tzn., že je možné 

bez problému upevnit na stěny 

větší zátěž

   Jednoduché a rychlé dosažení povr-

chů třídy Q3 pomocí LaPlura 

s povrchem LaDeko

   K dispozici v mnoha formátech 

a rozměrech pro různá použití

Výhody

LaPlura, vyvinutá pro nejvyšší požadavky, 

v sobě zahrnuje velké množství vynikají-

cích vlastností a výhod. Je perfektní kom-

binací dřevěného granulátu a sádry, navíc 

má impregnované jádro a je použitelná 

jako protipožární deska. Ať jde o vlastnos-

ti výrobku, přednosti při zpracování nebo 

mnohé nepřekonatelné výhody, které 

vyplývají z použití v systému – LaPlura 

je řešením všech stavebně fyzikálních 

požadavků suché stavby.

 

Rozhodující kvalitativní přednosti, pokud 

jde o jakost povrchu, poskytuje LaPlura 

s povrchem LaDeco. Vysoce jakostní 

povrchy třídy Q3 je možné zhotovit jedno-

duše, rychle a cenově výhodně.

EXTRÉMNĚ SILNÁ, ROBUSTNÍ, ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI,

PROTI POŽÁRU A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ.
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LAPLURA V SYSTÉMU SNIŽUJE 
MONTÁŽNÍ ČASY A MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

HOSPODÁRNÁ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ S DESKOU LAPLURA SPLŇUJÍ

NEJVYŠŠÍ STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY.

 

LaPlura, jako součást systému, nabízí 

četné výhody ve srovnání s běžnými 

konstrukcemi ze sádrokartonových nebo 

sádrovláknitých desek. LaPlura je alter-

nativa, která se vyplatí.

Lepší ochrana proti hluku

Vysoká hmotnost desek a jejich nízká 

ohybová tuhost vedou k tomu, že naše 

víceúčelová deska může s rezervou spl-

nit také zvláštní požadavky na ochranu 

proti hluku. Pro stěny s jednoduchou 

spodní konstrukcí lze dosáhnout neprů-

zvučnosti až 62 dB, v případě upevnění 

druhé vrstvy pomocí sponek dokonce 

až 64 dB. U stěn s dvojitou spodní kon-

strukcí může neprůzvučnost činit až 

70 dB (druhá vrstva upevněná sponka-

mi).

Optimální kvalita povrchu

S víceúčelovou deskou lze bez problémů 

dosáhnout třídy jakosti povrchů Q1 až 

Q4. Jakost povrchu Q3 je ve srovnání se 

sádrovláknitými deskami dosažitelná jen 

s velmi malým množstvím tmelu, pokud 

je použita LaPlura s povrchem LaDeko.

Jasné výhody v oblasti nákladů

LaPlura se stává perfektním víceúčelo-

vým materiálem, který poskytuje jasné 

výhody v oblasti nákladů ve srovnání 

se sádrovláknitými konstrukcemi, při 

současném splnění požadavků na požár-

ní odolnost, ochranu proti hluku 

i požadavků na mechanickou pevnost 

a kvalitu povrchu. 

Efektivní tvorba systémů

LaPlura získává body při vytváření systé-

mů. Snížíte s ní dobu montáže a materiá-

lové náklady. Dilatační spáry u příček, dle 

DIN 18181, je třeba provést ve vzdálenosti 

jen každých 15 m na rozdíl od 8 až 10 m 

u sádrovláknitých desek. Navíc je vzdá-

lenost nosných profilů u vícevrstvého 

opláštění stropu jen 500 mm, zatímco 

u sádrovláknitých desek je třeba 

435 mm.

Bezpečná požární odolnost

Pomocí přidaných skleněných vláken je 

možné realizovat s touto všestrannou 

deskou konstrukce s dobou požární 

odolnosti až 120 minut. Navíc, ke splnění 

požadavků požární odolnosti, postačí 

často nákladově výhodnější minerální 

izolace než v případě sádrovláknitých 

konstrukcí.

Nízké materiálové náklady a kratší doby 

montáže se projevují i u samostatných 

podhledů EI 90. Lze je bez problémů 

provést s deskami LaPlura jako dvou-

vrstvé (se sádrovláknitými deskami je 

naproti tomu nutné třívrstvé provedení). 

Pro všechny konstrukce LaPlura platí 

obecně pokyny firmy Siniat pro sádro-

kartonové desky GKF. 
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360° LAPLURA –
SUCHÁ STAVBA ZÁBAVOU

ČETNÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ A ABSOLUTNĚ ŠPIČKOVÁ KVALITA – S DESKOU 

LAPLURA NEZŮSTANOU V MODERNÍ SUCHÉ STAVBĚ ŽÁDNÁ PŘÁNÍ NESPLNĚNÁ.

Stěnové a stropní konstrukce

   Stěnové a stropní plochy odolné proti 

nárazům (např. ve školách a nemoc-

nicích)

   Konstrukce s požární odolností s jed-

novrstvým a vícevrstvým opláštěním 

až do EI 120

   Stěny s jednoduchou spodní kon-

strukcí s neprůzvučností až 64 dB 

a s dvojitou spodní konstrukcí až 

70 dB

   Ideální pro výstavbu vlhkých prosto-

rů (domácí koupelny) díky impregnaci 

jádra

   Ve venkovní oblasti, která není bez-

prostředně vystavena povětrnosti 

   Jako výztužný a nosný prvek v 

rámové dřevostavbě při výpočtu dle 

Eurokódu 5 / DIN1052

   Jako rychlý systém suché stavby 

k obkladu stěn

   Jednoduché vytvoření lehkých příček 

a předsazených stěn

   Obklady stropu a zavěšené podhledy

   Bezpečnostní stěny jako příčky odo-

lávající probourání s třídou odolnosti 

RC2 (možné bez plechové vložky) 

a RC3

   Požární stěna s kovovými vložkami 

k oddělení požárních úseků při sou-

časně vysoké zvukové izolaci

   Vysokojakostní povrchy Q3 s deskou 

LaPlura s povrchem LaDeko

Suchá podlaha

   Ideální podklad pro všechny běžné 

podlahové krytiny (např. parkety, 

koberec)

   Jako prefabrikovaný prvek ve spojení 

s nakašírovanou izolací z minerálních 

nebo dřevěných vláken také ideálně 

vhodný pro snížení kročejového hluku 

a jako tepelná izolace

   Pro normálně namáhané podlahy 

v bytové výstavbě, v kancelářích 

a v administrativních budovách

   Pro rovné podklady, ale také pro ne-

rovné podlahy při použití vhodných 

vyrovnávacích hmot (např. podsyp)

   Je možné pokládání na vhodný sys-

tém podlahového vytápění

   Ideální pro novostavby, renovace, 

sanace a přestavby. Do hmoty stavby 

není přiváděna žádná stavební 

vlhkost a následné práce se mohou 

provádět již po krátké době

Prostorové systémy

  Změna účelu budov

   Ideální ve výstavních halách, prů-

myslových a komerčních oblastech 

stejně jako v nákupních centrech

Oblasti použití
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LAPLURA – 
TVRDÁ, TVRDŠÍ, NEJTVRDŠÍ

Různé stavební projekty stanovují různé 

požadavky – i ve vztahu k použitým 

řešením suché stavby. Odlišují se např. 

požadavky u nemocnice od požadavků 

u dvougeneračního rodinného domu. 

V nemocnicích mají velký význam stěny 

s odolností proti nárazu na chodbách. 

Naproti tomu u dvougeneračního 

rodinného domu s potřebou renovace 

se požaduje ideální podlaha. S deskou 

LaPlura lze bez problému splnit různé 

požadavky. Je mnohostranně použitel-

ná, proto je doma na každém staveništi.

Oblasti použití podle typu budovy

TYP BUDOVY LAPLURA

Zdravotnická a pečovatelská zařízení

(Nemocnice, domovy pro seniory a domy 

s pečovatelskou službou)

Suchá podlaha v pokojích pacientů, na chodbách a v ošetřovnách

Stěnové systémy v ošetřovnách a operačních sálech umožňující 

následné upevnění konzolového zatížení

Stěnové systémy odolné proti nárazu, také s požadavky na ochra-

nu proti hluku a požární odolnost, zvl. na chodbách

Vzdělávací zařízení

(např. školy) 

Stěny odolné proti nárazu, např. na chodbách, v učebnách 

a v tělocvičnách

Suchá podlaha (s ochranou proti kročejovému hluku), ideální pro:

– podlahy se stoly, např. v učebnách   

– podlahy s pevně namontovanými židlemi, např. v posluchárnách

Sportovní, rekreační a kulturní 

zařízení

Sportoviště a hřiště s vyšším zatížením 

(tvrdost povrchu)

Suchá podlaha, ideální pro:

–  volně pochozí plochy, jako např. ve vstupních prostorech muzeí 

a výstavních prostorů

–  podlahy s pevně namontovanými židlemi a velkým shromažďová-

ním osob, např. v divadlech a kinosálech

Kancelářské a administrativní 

budovy

Vestavby podkroví

Suchá podlaha v celém prostoru, s ochranou proti kročejovému 

hluku 

Realizace lehkých příček s velmi dobrými zvukově izolačními 

vlastnostmi

Stěnové systémy k následnému upevnění velkého zatížení 

a konzolového zatížení

Montované domy a dřevostavby

 

Suchá podlaha v celém domě

Staticky výztužné stěnové tabule v rámových dřevostavbách 

Stěnové systémy k následnému upevnění velkých zatížení 

a konzolových zatížení, zvl. v kuchyních (např. závěsné skříňky) 

a v koupelnách

Obvodové stěny budovy ve venkovní oblasti, která není přímo 

vystavena povětrnosti

Nosné desky pro kontaktní zateplovací systémy

Komerční a průmyslové stavby Vysoké příčky

Stěnové systémy odolné proti nárazu 

Požární stěny

Bezpečnostní stěny

Prostorové systémy
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PRO VYSOKÉ STATICKÉ POŽADAVKY –
BEZPEČNÁ ÚNOSNOST A SPOLEHLIVOST 
V NEMOCNICI JSOU PODSTATNÉ STĚNY ODOLNÉ PROTI NÁRAZU. 

POUŽIJTE VÍCEÚČELOVOU DESKU LAPLURA, KTERÁ JE ZESÍLENA 

DŘEVĚNÝMI VLÁKNY A IMPREGNOVÁNA.

V moderních nemocnicích, domovech 

pro seniory a v domech s pečovatelskou 

službou mají velký význam mechanická 

pevnost a statika stěnových systémů. 

Nenosné vnitřní příčky musí přenést ve-

dle své vlastní tíhy také zatížení působící 

na jejich plochu a tyto dále roznést na 

navazující stavební konstrukce. K uva-

žovaným zatížením patří užitná zatížení 

stěn podle ČSN EN 1991-1-1, zatížení 

větrem podle ČSN EN 1991-1-4, popř. kon-

zolové zatížení a zatížení nárazem dle 

DIN 4103-1 ve spojení s DIN 18183.

Sádrovou deskou LaPlura, která je zesí-

lena dřevěnými vlákny a impregnována, 

nabízí Siniat řešení pro nejvyšší namá-

hání. Stěnové systémy se zvýšenými 

statickými požadavky, které vyplývají 

z vysokého konzolového zatížení, je mož-

né bez problémů realizovat pomocí této 

víceúčelové desky.

Použití desky LaPlura je ideální zvláště 

při montáži moderní lékařské a komuni-

kační techniky na stěny v ošetřovnách, 

v pokojích pacientů a v dalších prosto-

rech.

Stěny s kovovou spodní konstrukcí s des-

kami LaPlura mají vynikající mechanické 

vlastnosti z hlediska odolnosti proti 

nárazu. Hodí se proto ideálně pro pro-

story a chodby, v nichž se často pohybují 

postele nebo invalidní vozíky.

Důležitou roli hraje ve zdravotnické 

a pečovatelské oblasti také ochrana pro-

ti hluku. Podle ČSN 73 0532 je u příček 

mezi nemocničními pokoji a chodbami 

nebo ošetřovnami a operačními sály 

požadována stavební neprůzvučnost 

47 dB.

Se stěnami z desek LaPlura s jedno-

duchou spodní konstrukcí dosáhnete 

hodnoty neprůzvučnosti až 64 dB!

Každý, i malý požár, představuje v oblasti 

zdravotnictví hrozbu pro osoby i maje-

tek. Vzhledem k tomu, že LaPlura má 

protipožární vlastnosti, je ideální pro 

požárně odolné konstrukce. S deskou 

LaPlura je možné jednoduše realizovat 

např. šachtové stěny s výškou až 9 m 

a do třídy požární odolnosti až EI 90 DP1.

V nemocnicích a domech s pečovatel-

skou službou bývají stanoveny mnohé 

vysoké požadavky na požární odolnost, 

zvukovou izolaci, mechanickou pevnost, 

statiku a tvrdost povrchu – s LaPlura se 

dají bez problému splnit!
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LaPlura stěny s kovovou spodní konstrukcí

OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUSŤKA DESKY

D

mm

TLOUŠŤKA IZOLACE

A

mm

VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST 

R
W
 (LABORATORNÍ) 

dB

TŘÍDA POŽÁRNÍ 

ODOLNOSTI

STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM LAPLURA (OBĚ VRSTVY ŠROUBOVÁNY DO PROFILU)

CW 50 / 100 / 2 - 12,5 2 x 12,5 ≥ 40 56 EI 90 DP1

CW 75 / 125 / 2 - 12,5  2 x 12,5 ≥ 60 61 EI 90 DP1

CW 100 / 150 / 2 - 12,5  2 x 12,5 ≥ 80 62 EI 90 DP1

STĚNY S KOVOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM LAPLURA (SPODNÍ VRSTVA ŠROUBOVÁNA DO PROFILU, HORNÍ VRSTVA SPONKOVÁNA 

DO DESKY)

CW 50 / 100 / 2 - 12,5 2 x 12,5 ≥ 40 58 EI 90 DP1

CW 75 / 125 / 2 - 12,5  2 x 12,5 ≥ 60 63 EI 90 DP1

CW 100 / 150 / 2 - 12,5  2 x 12,5 ≥ 80 64 EI 90 DP1

Konzolové zatížení a upevňovací body

LEHKÁ KONZOLOVÉ ZATÍŽENÍ OSTATNÍ KONZOLOVÁ ZATÍŽENÍ

kN / m 1) ≤ 0,4 > 0,4 ≤ 0,7 > 0,7 ≤ 1,5 > 1,5

kg / m 1) ≤ 40 > 40 ≤ 70 > 70 ≤ 150 > 150

Tloušťka desky 

 

jednovrstvé opláštění

≥ 12,5 mm  ≥ 18 mm dvouvrstvé opláštění

12,5  -  15  -  20  -  25 mm

Předměty Police na knihy

Obrazy

Police na knihy

Závěsné skříňky

Nástěnné armatury

Boiler

Závěsné WC

Umyvadla

Upevnění  2)  Háčky nebo hmoždinky: 2)

na libovolném místě

Hmoždinky: 2)

na libovolném místě

Traverzy nebo nosné sloupky:

mezi stěnové profi ly Js
o

u
 p

o
ža

d
o

vá
n

a
 z

vl
á

št
n

í 

o
p

a
tř

e
n

í 

1) kN nebo kg na metr délky stěny
2) vzdálenost upevnění 
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JEDNODUŠE A HRAVĚ 
ODOLNOST PROTI NÁRAZU

NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA JDE O SUCHOU PODLAHU, STĚNU 

NEBO STROP – VE ŠKOLE JE LAPLURA ČÍSLO JEDNA. 

Stěna s kovovou spodní konstrukcí s profily CW 100, 2 x 12,5 mm 

LaPlura, R
w
 = 64 dB (druhá vrstva sponkována)

Suchá podlaha na podsypu, 3-vrstvá, sestávající 

z 1 x podlahového prvku LaPlura, a 1 x podlahové desky 

LaPlura, zatížitelnost až do 5 kN/m2

Příklady provedení

Hodnoty zatížení podlahy LaPlura

SKLADBA PODLAHY DOVOLENÉ UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

kN

OBLASTI POUŽITÍ

2 x LaPlura 10 + 60 mm XPS 3,0 Plochy pro shromažďování

3 x LaPlura 10 + 10 mm HF 3,0 Plochy pro shromažďování

Vzdělávací, kulturní a rekreační zařízení 

jsou místa, na kterých se shromažďuje 

mnoho lidí. Proto jsou zde stěny, plochy 

pro sport a pro hry vystaveny vysoké-

mu zatížení. Tyto zvýšené požadavky 

na odolnost proti nárazu stejně jako 

na tvrdost povrchu jsou hravě splněny 

s LaPlura: neboť LaPlura je extrémně 

tvrdá, tvrdší než jiné tvrdé sádrové nebo 

sádrovláknité desky!

Stejně jednoduše lze s LaPlura splnit 

i požadavky na ochranu proti hluku, 

např. u příček mezi třídami a chodbami 

– s hodnotami neprůzvučnosti až do 

64 dB!

Ale LaPlura umí ještě více. Víceúčelová 

deska je ideální také jako suchá podla-

ha. Ve třídách se stoly a židlemi nebo 

v posluchárnách a v kinosálech s pevně 

upevněnými sedadly jsou stanoveny 

extrémně vysoké požadavky na zatí-

žitelnost podlahy. S třívrstvou suchou 

podlahou z LaPlura, ať už s lepeným 

podlahovým prvkem nebo podlahovou 

deskou, je možné tyto požadavky jedno-

duše splnit.

Zkrátka: pro vysokou mechanickou 

pevnost a nejlepší zvukovou izolaci jen 

jediné řešení. LaPlura.
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EFEKTIVNÍ OCHRANA PROTI HLUKU
NEZBYTNOST V KAŽDÉ KANCELÁŘI 

PŘÍJEMNÝ POCIT NA PRACOVIŠTI S TENKÝMI PŘÍČKAMI, FLEXIBILNÍM 

USPOŘÁDÁNÍM PROSTORU A PERFEKTNÍ PROSTOROVOU AKUSTIKOU.

Velmi tenká příčka, tloušťka 100 mm, opláštění 2 x 12,5 mm 

LaPlura, R
w
 = 58 dB

Suchá podlaha, sestávající z podlahového prvku LaPlura 

kašírovaného deskami z minerálních vláken

Příklady provedení

Snížení hladiny kročejového zvuku – suchá podlaha s deskami LaPlura

SKLADBA PODLAHY SNÍŽENÍ HLADINY

NA DŘEVĚNÝCH TRÁMOVÝCH STROPECH

dB

NA ŽELEZOBETONOVÝCH STROPECH

dB

2 x LaPlura + 10 mm kročejová izolace 8 - 10 18 - 24

Kancelářské a správní budovy jsou 

pracovištěm mnoha lidí. Zde tráví velkou 

část svého času, dosahují výsledků 

a zaměřují se na své výkony. Proto má 

velký význam příjemná, klidná atmosfé-

ra, ve které se člověk může koncentrovat 

na svou práci. Obtěžování šumem ze 

sousedních prostorů je absolutně nežá-

doucí. A obsahy rozhovorů, popř. porad 

nejsou vždy určeny pro uši třetího. Zákla-

dem je přitom efektivní zvuková izolace 

příček mezi kancelářemi a konferenčními 

prostory i chodbami.

S deskami LaPlura je možné realizovat 

tenké příčky, s nimiž lze dosáhnout hod-

not neprůzvučnosti až 64 dB, pokud je 

druhá vrstva upevněna sponkami. 

Z menší konstrukční tloušťky plyne zisk 

větší plochy kanceláře a současně jsou 

ideálně splněny požadavky dle ČSN 73 0532!

Pokud jde o zvukovou izolaci, přirozeně 

musí být zohledněny také podlahy 

a stropy. Také zde je možné ideálně 

použít desku LaPlura – jako suchou pod-

lahu v kancelářích, chodbách a dalších 

místnostech. Ve spojení s kašírováním 

deskou z minerálních vláken je možné 

dosáhnout dle druhu stropu zlepšení 

kročejové neprůzvučnosti až o 26 dB.

Řešení suché stavby s deskou LaPlura 

Vám vždy nabízejí flexibilitu. Můžete 

změnit rychle a jednoduše dispozici 

a případně zmenšit nebo rozdělit kance-

láře dodatečnou realizací příčky.
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LAPLURA JE V SOUKROMÉ BYTOVÉ 
VÝSTAVBĚ STAVEBNÍ MATERIÁL Č. 1

BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ TĚŽKÝCH ZÁVĚSNÝCH SKŘÍNĚK NEBO RYCHLÁ 

VESTAVBA PODKROVÍ – LAPLURA JE PERFEKTNÍ VŠEUMĚL 

PRO VÁŠ DOMOV.

Bytová výstavba, zvláště renovace 

a sanace i výstavba jedno- a dvougene-

račních rodinných domů jsou ideálními 

oblastmi použití pro desku LaPlura.

Desku LaPlura je možné použít jako su-

chou podlahu v celém bytě. Výhody jsou 

zřejmé: víceúčelovou desku lze snadno 

pokládat, nevnáší do domu žádnou sta-

vební vlhkost, odpadají dlouhé časy vysy-

chání a po podlaze je možné brzy chodit. 

U dřevěných trámových stropů předsta-

vuje kročejový zvuk kritickou veličinu. 

Pomocí desky LaPlura, vyrovnávacího 

podsypu a kašírování, např. dřevovlákni-

tými deskami, lze hladinu kročejového 

zvuku podstatně snížit – až o 13 dB!

Bez problému může být realizováno 

podlahové topení. A přirozeně můžete ná-

sledně pokládat všechny běžné podlahové 

krytiny, jako jsou např. dlažba, parkety, 

laminát nebo koberce. 

LaPlura existuje i v praktickém formátu 

pro vestavbu – ideálním pro vestavbu 

podkroví. Znatelně usnadní dopravu 

desek úzkými schodišti domů až pod 

střechu. Špičkové vlastnosti naší víceú-

čelové desky zůstanou samozřejmě za-

chovány: odolnost proti vlhkosti, tvrdost 

a vynikající protipožární vlastnosti.

Kromě toho existují další možnosti: lehké 

příčky, které mají současně velmi dobré 

vlastnosti na ochranu proti hluku až 

64 dB a jejich realizace je rychlá 

a jednoduchá.

Velmi vysoká pevnost desky LaPlura ve 

srovnání s běžnými sádrokartonovými 

deskami umožňuje bezproblémové upev-

nění velkých zatížení a konzolových za-

tížení, např. závěsných skříněk v kuchyni 

nebo stěnových polic v obývacím pokoji.

Díky impregnací jádra nabízí LaPlura 

nejvyšší možnou bezpečnost proti pro-

vlhnutí –proto je předurčena pro použití 

v domácích koupelnách.
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Vestavba podkroví – obklad střešní šikminy pomocí desek 

LaPlura odolný proti nárazu

Upevnění na strop

U jednovrstvého opláštění s LaPlura 12,5 mm je možné přímo 

upevnit břemeno o hmotnosti až 40 kg, u dvouvrstvého opláš-

tění až do 50 kg

LaPlura podlahový prvek kašírovaný dřevovláknitou deskou, 

ideální k sanaci starých staveb, zvláště u dřevěných trámo-

vých stropů

Upevnění na stěnu

U jednovrstvého opláštění s LaPlura 12,5 mm mohou být upev-

něna břemena o hmotnosti až 50 kg, u dvouvrstvého opláštění 

až do 65 kg, aniž by deska praskla nebo se zlomila

Příklady provedení

Únosnost dutinových hmoždinek

Upozornění: dbejte na dovolenou únosnost hmoždinek!
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LAPLURA – SUCHÁ STAVBA
ZÍTŘKA

JAKO MULTIFUNKČNÍ DESKA NABÍZÍ LAPLURA NEJVYŠŠÍ JISTOTU 

HOSPODÁRNOSTI, NEBOŤ POUŽÍVÁME JEN JEDEN DRUH PRACÍ S PEVNÝMI 

CELKOVÝMI NÁKLADY.

Metody suché stavby jsou v nejčistší 

podobě reprezentovány montovanými 

domy a dřevostavbami. Díky vyso-

kému stupni prefabrikace přesvědčí 

velmi krátkými časy výstavby. Sádrové 

stavební hmoty tuto přednost ideálně 

podpoří.

Suché podlahy z LaPlura pomáhají 

například udržovat budovu suchou při 

pokládce potěru. Na rozdíl od tradičních 

potěrů na cementové nebo anhydri-

tové bázi nevnášejí do domu stavební 

vlhkost. Podlahy LaPlura tak nabízejí 

optimální řešení: vlhkost zůstane venku 

a suché podlahy ideálně zapadají 

do konceptu suché stavby. 

U příček s deskami LaPlura se zaměřuje-

me na enormní pevnost desky. Jednodu-

še je možná instalace velkého zatížení, 

popř. konzolových zatížení. Ať závěsné 

skříňky v kuchyni nebo televizor 

s plochou obrazovkou v obývacím poko-

ji, vždy platí: osadit hmoždinky, zavěsit, 

hotovo. Ale ve dřevostavbách nemá 

La Plura význam jen jako opláštění 

příček a stropů.

Víceúčelovou desku můžete použít i jako 

konstrukční prvek. LaPlura je použitelná 

jako výztužný prvek v rámových dřevo-

stavbách – toto platí jak pro stěnové 

tabule, tak pro obvodové stěny budov. 

Nic nebrání použití ve venkovní oblasti, 

která není přímo vystavena povětrnosti.

Také dvojdomky a řadové domy se mo-

hou realizovat jako dřevostavby, popř. 

metodami suché stavby. Obvodové 

stěny zde fungují jako dělící stěny mezi 

domy, popř. mezi polovinami dvojdomků. 

Stavební předpisy kladou zvýšené poža-

davky na zvukovou izolaci a na požární 

odolnost těchto stěn. Zvolte LaPlura 

a dosáhnete požadovaných hodnot 

neprůzvučnosti a požární odolnosti.

S LaPlura jako nosnou deskou pro kon-

taktní zateplovací systémy dosáhnete 

dodatečné tepelné izolace domu. Ma-

jitel domu ušetří energii a náklady – to 

jsou dva další dobré důvody pro použití 

LaPlura!

Zvuková izolace montovaných stěn Siniat s deskami LaPlura

OZNAČENÍ KONSTRUKCE TLOUŠŤKA DESKY D

mm

TLOUŠŤKA IZOLACE A

mm

VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R
W
 

(LABORATORNÍ) 

dB

STĚNY S DŘEVĚNOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ S JEDNOVRSTVÝM A DVOJVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM LAPLURA (OBĚ VRSTVY SPONKOVÁNY DO DŘEVĚNÉ SPODNÍ KONSTRUKCE)

HW 60 / 85 / 1 - 12,5 1 x 12,5 ≥ 40 40

HW 60 / 90 / 1 - 15 1 x 15 ≥ 40 41

HW 100 / 125 / 1 - 12,5  1 x 12,5 ≥ 80 42

HW 100 / 130 / 1 - 15 1 x 15 ≥ 80 42

HW 60 / 110 / 2 - 12,5 2 x 12,5 ≥ 40 47

HW 100 / 150 / 2 - 12,5 2 x 12,5 ≥ 80 48

OBVODOVÁ STĚNA BUDOVY (OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN)

(HW 100 / 137,5 / 1 - 12,5 + 2 - 15) x 2 (1 x 12,5 + 2 x 15) x 2 ≥ 2 x 80 ≥ 67
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Příklady provedení

Stěnová tabule v rámové dřevostavbě kombinovaná 

s kontaktním zateplovacím systémem

Stěna s dřevěnou spodní konstrukcí s LaPlura pro statické 

ztužení

Obvodová stěna budovy s LaPlura splňuje vedle funkce 
statického ztužení také požadavky na požární odolnost

Podlahový prvek LaPlura kašírovaný dřevovláknitou deskou, 
ideální pro dřevostavbu
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LAPLURA ZÍSKÁVÁ BODY TAKÉ 
V KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVBĚ

V průmyslové a komerční výstavbě 

jsou stanoveny speciální požadavky 

na bezpečnost a flexibilitu. Mají-li být 

ve stávajících nebo nových budovách 

uplatněny rychlé a variabilní prostorové 

dispozice, jsou prostorové systémy Siniat 

často správným řešením. Splňují vysoké 

požadavky na statiku a požární odol-

nost. Jednoduché nosné konstrukce se 

sloupky z C-profilů, C-stropními nosníky 

a U-okrajovými profily přesvědčí jedno-

duchou montáží.

Jedinečné výhody: získáváte výšku 

místností až 4 m, velké rozpětí a mož-

nost zatížení až 2,5 kN/m2. Ve srovnání 

s masivní konstrukcí jsou prostorové 

systémy Siniat rychle realizovány a lze 

je ihned využívat. Tak získávají body vy-

sokou hospodárností z důvodu kratších 

montážních časů a odpadnutí dlouhých 

dob vysychání.

Pokud jde o téma ochrany proti vloupání, 

LaPlura může poskytnout potřebnou 

bezpečnost. Velkému množství vloupá-

ní je možno zamezit pomocí vhodných 

opatření k ochraně. Bezpečnostní stěny 

od Siniat dosahují podle provedení odol-

nost proti vloupání tříd RC1, RC2 nebo 

RC3 podle ČSN EN 1627. Realizovat lze 

stěny o výšce až 4 m.

Požární stěny s LaPlura s plechy se pou-

žijí, když musí být splněny vedle požární 

odolnosti a zvýšeného mechanického 

zatížení i vysoké požadavky na ochranu 

proti hluku.

S deskami LaPlura 2 x 15 mm a 0,5 mm 

plechem na každé straně dosahuje kon-

strukce požárních stěn neprůzvučnosti 

až 64 dB (R
W

).

PROSTOROVÉ SYSTÉMY, BEZPEČNOSTNÍ A POŽÁRNÍ STĚNY 

S LAPLURA ZAJIŠTUJÍ BEZPEČNOST A FLEXIBILITU.
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Rozpětí stropu od Siniat

ROZPĚTÍ STROPU

PRO PROSTOROVÉ SYSTÉMY SINIAT 

OSOVÁ 

VZDÁLENOST

mm

1 x C97-50

1,5 mm

m

2 x C97-50

1,5 mm

m

1 x C147-50

1,5 mm

m

2 x C147-50

1,5 mm

m

1 x U197-50

1,5 mm

m

2 x U197-50

1,5 mm

m

až EI 30

2 x 12,5 mm

LaPlura

nepochozí

(+ podhled ≤ 15 kg/m²)

500 3,82 4,19 4,80 5,25 5,56 6,04 

500 3,56 3,94 4,50 4,95 5,22 5,71 

omezeně pochozí (≤ 0,75 kN/m²)

(+ podhled ≤ 15 kg/m²)

500 2,97 3,36 3,78 4,25 4,41 4,92 

500 2,97 3,26 3,66 4,13 4,28 4,78 

stálé zatížení (≤ 0,5 kN/m²)

(+ podhled ≤ 15 kg/m²)

500 3,17 3,55 4,02 4,48 4,68 5,18 

500 3,04 3,43 3,87 4,33 4,51 5,02 

stálé zatížení (≤ 1,0 kN/m²)

(+ podhled ≤ 15 kg/m²)

500 2,81 3,21 3,59 4,06 4,20 4,70 

500 2,73 3,12 3,49 3,96 4,08 4,59 

užitné zatížení (≤ 2,5 kN/m²)

(+ podhled ≤ 15 kg/m²)

500 2,28 2,64 2,93 3,37 3,44 3,93 

500 2,25 2,60 2,89 3,32 3,39 3,87 

Požární stěny s deskami LaPlura a plechy

Bezpečnostní stěna s deskami LaPlura 

a se speciálním armováním

Požární stěna s deskami LaPlura a vlože-

nými plechy

Prostorový systém - nosná konstrukce

Příklady provedení

OZNAČENÍ 

KONSTRUKCE

TLOUŠŤ-

KA STĚNY 

mm

TLOUŠŤ-

KA DESKY

mm

TYP 

DESKY

OCELOVÉ 

PLECHY 

mm

VZDÁL. 

PROFILŮ 

mm

PROFIL

mm

VÝŠKA STĚNY

EB I        EB II

IZOLACE TŘÍDA 

POŽÁRNÍ 

ODOLNOSTI

VZDUCHOVÁ 

NEPRŮZVUČ-

NOST R
w

dB

CW 50 / 111 / 2 - 15 111 2 x 15 LaPlura 0,5 mm na 312,5 50 5,00 5,00 přípustná EI 120 DP1 57

CW 75 / 136 / 2 - 15 136 2 x 15 LaPlura každé 312,5 75 7,00 7,00 přípustná EI 120 DP1 61

CW 100 / 161 / 2 - 15 161 2 x 15 LaPlura straně 312,5 100 7,00 7,00 přípustná EI 120 DP1 64
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NA PODLAZE, NA STĚNĚ NEBO NA STROPĚ 
SNADNÉ A PEVNÉ POKLÁDÁNÍ

Výhody zpracování

Stěna a strop

   Rychlé, snadné a čisté zpracování 

jako u obvyklých sádrokartonových 

desek

 r  desky naříznout a zlomit

 r  podélné a příčné řezy jsou možné 

bez drahých speciálních nástrojů, 

jen s univerzálním nožem nebo 

s řezákem na sádrokarton

   Jednoduché tmelení spár (s nebo 

bez výztužné pásky) díky standardní 

hraně

  Jednoduché upevnění

 r  na dřevěné spodní konstrukce 

standardními upevňovacími pro-

středky, jako sponkami a hřebíky 

nebo šrouby LaPlura

 r  na kovové spodní konstrukce šrou-

by LaPlura

Výhody zpracování

Podlaha

   Dvouvrstvou suchou podlahu lze 

pokládat rychle a snadno

 r  Polodrážka o šíři 50 mm zajišťuje-

rovnoměrný přenos síly v oblasti 

spáry

   Malá spotřeba lepidla

 r jen polodrážka

   racionální spojení prvků speciálními 

sponkami

   jednoduché sešroubování pomocí 

šroubů LaPlura

   bezproblémové provedení podsypu 

je možné předem

Pokládání podlahy LaPlura

 Podklad musí být rovný, únosný a suchý. 

K vyrovnání případných nerovností 

položte nejdříve difúzně otevřenou fólii 

(na okrajích přesahy ca 100 mm přes 

stavební výšku) a upevněte obvodovou 

izolaci na stěnu.

Dbejte na to, aby vyrovnávací podsyp byl 

stažen do roviny a rovnoměrně rozložen. 

Ochrannou fólii přeložte přes podsyp. 

Slícujte první řadu podlahových prvků 

LaPlura s okrajem stěny a vyrovnejte do 

vodorovné. Přesahující polodrážky první 

řady se odříznou.

Nezapomeňte, prosím: strana s označe-

ním musí vždy směřovat dolů a pod-

lahový prvek musí být pokládán zleva 

doprava.

Styky desek se slepí a zajistí po každých 

300 mm sponkami. Tím je zaručeno opti-

mální slepení.

LAPLURA JE HOSPODÁRNÁ. PROSTORY MOHOU BÝT VYUŽÍVÁNY VE SROVNÁNÍ 

S MASIVNÍ KONSTRUKCÍ STAVBY RYCHLEJI, ZISKEM JSOU KRATŠÍ ČASY MONTÁŽE 

A VYSYCHÁNÍ.
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PROSTOROVÉ SYSTÉMY
ZHOTOVENÉ RYCHLE A LEHCE

PROSTOROVÉ SYSTÉMY OD SINIAT NABÍZEJÍ VYSOKOU FLEXIBILITU 

PŘI ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ BUDOV NEBO PŘI VYTVÁŘENÍ DISPOZICE.

Zpracování prostorových 

systémů

V rozích místnosti se osadí S/R-spojky 

do okrajových sloupků a stropních 

profilů. Společně s naplocho 

sešroubovanými okrajovými profily 

vzniká tak rychle vnější rám našeho 

prostorového systému. 

Stropní velkorozponové nosné C-profily 

se vkládají do okrajových U-profilů 

v požadované vzdálenosti.

Stěny mohou být tvořeny standardními 

CW-profily zasunutými do UW-profilů.

 

Opláštění se provádí z obou stran 

pomocí desek LaPlura.

Rychle tak vznikne praktická místnost 

v místnosti.
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SANACE NA MÍRU

Přestavby stávajících budov získávají stále více na významu. 

Při sanaci gymnázia v Seligenstadtu byly v ohnisku pozornosti 

jak vysoké, tak četné požadavky na stěny, aktuální požární 

předpisy i dobrá akustika.

Původní budova gymnázia v Seligenstadtu pochází ze 70. let. 

Intenzivní používání zanechalo v průběhu času nehezké stopy. 

K tomu se přidaly problémy s platnými požárními předpisy. 

Špatné známky byly také za málo denního světla, příliš málo 

místa a nedostatečnou akustiku. Proto se přistoupilo k rozsáh-

lé sanaci.

Jádro staré budovy bylo v prvním kroku kompletně odkryto.  

Z velkého objektu – vybudovaného technologií železobeto-

nového skeletu – zůstala jen hrubá stavba. V rámci sanace se 

budova rozdělila požárními stěnami do požárních úseků. Pět 

světlíků člení nyní uvnitř přátelsky, barevně a funkčně vytvoře-

nou školu. Vzniká tak přirozené prosvětlení a provětrání všech 

prostorů. V bývalém sklepu, používaném pro kola, vzniklo mís-

to pro učebny, pracovní a mediální prostory. Rovněž přístavba 

nabízí prostor pro dodatečné učebny.

Vysoké cíle pro stěny 

Požadavky na konstrukce stěn byly stejně tak vysoké jako čet-

né: musely být robustní, zajistit ochranu proti hluku, v určených 

oblastech odolávat vlhkosti a poskytnout požární odolnost až 

do F 90. To všechno umí LaPlura, víceúčelová deska od Siniat.

Výhodou je mimořádná tvrdost a odolnost proti nárazu. Svým 

extrémně tvrdým povrchem (Brinellova tvrdost ≥ 35 N/mm2) 

odolává tvrdá sádrová deska vysokému namáhání a zatížení při 

nárazu. Druhá výhoda: vysoká objemová hmotnost desky s nízkou 

ohybovou tuhostí v akustickém smyslu umožňuje již s dvěma vrst-

vami opláštění dosáhnout hodnoty neprůzvučnosti až 62 dB. 

To dokonce překračuje požadovanou hodnotu 57 dB. Důležitá 

byla i ochrana proti vlhkosti v oblasti světlíků: Zde přicházejí 

desky dokonce částečně do styku i s venkovní oblastí. Základem 

je, že LaPlura nabízí maximální bezpečnost proti provlhnutí: 

impregnace jádra redukuje nasákavost vodou na < 5 %. Tím deska 

odpovídá typu H1, nejnáročnější ze tří tříd dle ČSN EN 520. 

Z tohoto důvodu se LaPlura použila i na WC a v laboratorních 

učebnách. Při opláštění dvěma vrstvami jsou realizovány třídy 

požární odolnosti až F 90.

Gymnázium Seligenstadt

Portrét stavby

Investor: 

Okres Offenbach

Návrh / prováděcí projekt:

Huther & Karawassilis Bauplan GmbH, 
Rödermark

Generální dodavatel:

Ed. Züblin AG, Direktion Frankfurt und
Direktion Systembau Stuttgart

Prováděcí firma: 

Planotec Innenausbau, Tüßling
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Portrét stavby

Investor: 

AFA Autohaus Gera Nord GmbH, Gera

Koncepční návrh:

Audi AG, Ingolstadt

Prováděcí projekt / generální dodavatel:

Borgers Ost GmbH Industriebau, Potsdam

Suchá stavba:

R&M Ausbau Berlin GmbH, Büro Leipzig
Andreas Rebentisch

AUDI TERMINÁL GERA

Strmé křivky stěn formují vnitřní prostor nového terminá-

lu Audi v Geře. Tato křivka Audi zahrnuje všechno: s úhlem 

sklonu 60° a poloměrem 135 m slouží současně jako uzavření 

prostoru, stropní clona a zábradlí. Produkty, které pro ni byly 

použity, jsou velmi různorodé – od standardních sádrokarto-

nových desek přes LaPlura až k individuálním prefabrikovaným 

tvarovkám.

Audi AG načrtnul novým terminálem Audi novou architekturu 

značky pro své smluvní partnery. Jednopatrový autosalón má 

plochu kolem 1 400 m2. Určujícím prvkem směrem do exterié-

ru je nová, průsvitná hliníková fasáda. V ní jsou zaříznuté velké 

skleněné plochy na celou výšku prostoru, jejichž zakřivené 

linie propůjčují fasádě zvláštní dynamiku. Zakřivené stěny ne-

sou a umožňují prostorné výstavní prostory bez sloupů. Příkrá 

stěna vybíhá do vertikálních podpěrných prvků.

Jako základní kostra nápadné křivky Audi slouží ocelová kon-

strukce. Ukončení zábradlí vytváří čtvercová trubka, která je 

ve stěně ohnuta. Konstrukci podpírají ocelové nosníky. Spodní 

konstrukce pro zábradlí je upevněna přímými závěsy.

 

Kruhový oblouk o poloměru 135 m nebylo možné na místě bez 

dalšího vyměřit, neboť střed ležel vně budovy. Aby se zabrá-

nilo nepřesnostem, byly pro montáž jako pomocný prostředek 

použity podlahové šablony z LaPlura. Tyto víceúčelové desky 

pro statické ztužení, zesílené dřevěnými vlákny, jsou mimořád-

ně stabilní a mají impregnované jádro. Jsou tedy vhodné pro 

podlahy na staveništích.

Z desek LaPlura se skládá také horní ukončení zábradlí. Pásky 

z tvrdé sádry zde neslouží jen pro ukončení hran, ale také 

jako montážní pomůcka pro vnější obklad stěn. Tuhost celé 

konstrukce zábradlí nevyžaduje žádné další zábrany. Spod-

ní konstrukce vnějšího obkladu stěn je spojena s konstrukcí 

zábradlí pomocí sádrových styčníků. Styčníky zajistily rovno-

měrnou vzdálenost mezi profily a tím přesný průběh stěny. Na 

závěr byly profily oboustranně vodorovně opláštěny sádrokar-

tonovými deskami Siniat. 

Horní ukončení křivky Audi tvoří stropní stupeň se stejným 

úhlem sklonu a poloměrem, zhotovený z individuálních tvaro-

vek a z ohebné sádrokartonové desky LaCurve. Následně byly 

osazeny světlíky.

DYNAMIKA 
ASYMETRICKÉ KŘIVKY
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SINIAT GMBH

Frankfurter Landstraße 2-4

D-61440 Oberursel

T +49 6171/61 30 00

F +49 6171/61 33 06

Kancelář v ČR

V. P. Čkalova 784/22

160 00 Praha

T +420 775 278 376

www.siniat.cz


