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KONSTRUKCE IDEAL LIVING VE STRUČNOSTI
 Chytrý a zdravý dům

 Chrání před chladem a přehřátím

 Vynikající akustické parametry skladeb

 Vysoká odolnost proti požáru

 Imunní k plísním a vlhkosti

 Snadná a rychlá montáž

 Celý dům v jednom kamionu

 Suchý proces výstavby celého objektu

 Technické řešení chráněno užitným vzorem

 50 let záruka na konstrukci
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TECHNOLOGIE IDEAL LIVING
Ocelová konstrukce se skládá ze systémových ocelových profilů, které jsou vyráběny z pozinkované
oceli na CNC obráběcím stroji, vždy přesně podle stanoveného projektu a statického posudku, který
zohledňuje danou oblast a dané zatížení - tak, ať je ocel efektivně a spolehlivě využita. Na stavbě již
není potřeba nic upravovat, vše je dopředu vyrobeno s přesností na 1 mm a proto už žádné práce
navíc, žádné navyšování nákladů, křivé zdi, shnilé dřevo, plíseň a brouci, ale kvalitní, trvanlivá a
přesná lehká ocelová konstrukce.

Protože ocelové profily jsou vyráběny strojově, je nutné mít předem vypracovaný stavební projekt
celého domu, přístavby nebo dalších budov, kde bude také zachycen půdorys, pohledy, umístění a
rozměry dveří a oken, rozměry místností a tvar střechy a trasy instalací.

 Vyhovující jakémukoliv druhu fasády
 Flexibilní použití pro jakýkoliv tvar stavby
 Konstrukce udržuje svůj původní tvar a rozměry
 Nízká

hmotnost

konstrukcí

při

zachování

funkčnosti

 Vysoká pevnost a odolnost po celou dobu
životnosti
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MOŽNOSTI SKLADEB KONSTRUKCÍ
Nejdůležitější funkcí obálky budovy je chránit interiér obytných prostor před horkem, chladem,
deštěm, větrem a sněhem. Podstatná je i úroveň snížení úrovně hluku a také v případě potřeby
schopnost ochránit obyvatele před požárem. Kombinace ocelových profilů s vhodnými materiály
vycházejí vstříc všem uvedeným požadavkům a napomáhají vytvoření skutečně úspěšných projektů.
Skladby konstrukcí mohou býti různé. Standardně jsou skladby tzv. difuzně uzavřené – tj. mají na
vnitřní straně parotěsnou fólii. Níže viz typický příklad.

Standardní skladba lehké rámové konstrukce
Základní vrstvy standardní lehké rámové konstrukce:
1. Vnitřní pohledová vrstva
2. Rošt instalační předstěny
3. Izolace v předstěně
4. Fólie - parotěsná a vzduchotěsná vrstva
5. Nosná rámová konstrukce
6. Izolace v nosném roštu
7. Vnější záklop – nosná vrstva vnějšího zateplení
8. Vnější zateplení lepené na záklop
9. Kotvení vnějšího zateplení do záklopu a rámu
10.Finální povrchová vrstva
Hlavním problémem takové konstrukce je dosažení požadované úrovně kvality montáže. Vzhledem
k množství rozvodů je téměř nemožné provést vnitřní parotěsnou folii vzduchotěsně. Typickým
příkladem může býti detail uložení stropnic v obvodové stěně. Tento spoj prakticky nelze provést
v požadované kvalitě pro difuzně uzavřenou konstrukci. Každou netěsností se dostává do
konstrukce vodní pára, která se v konstrukci hromadí a kondenzuje. Funkčnost a životnost
konstrukce se tímto významně degraduje.

Konstrukce IDEAL LIVING WALL
Výsledkem dlouholetých zkušeností s vývojem a testováním v suché výstavbě byl dosažen
jednoduchý systém konstrukce obvodového pláště, kde se snoubí jednoduchost, funkčnost a
bezpečnost. Hlavní výhodou konstrukce je zjednodušení skladby propojením funkčních vrstev
obvodového pláště.
Základní vrstvy lehké rámové konstrukce IDEAL LIVING
WALL:
1.
2.
3.
4.
5.

Vnitřní pohledová vrstva
Nosná rámová konstrukce s prostorem pro rozvody
Vnější záklop – nosná vrstva vnějšího zateplení
Vnější zateplení lepené na záklop
Finální povrchová vrstva
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VÝHODY A VLASTNOSTI IDEAL LIVING WALL
 Jednoduchost = Pouze 5 vrstev místo 10
 Funkčnost = Difuzně otevřená konstrukce
 Bezpečnost = žádné složité detaily

Vrstvy IDEAL LIVING WALL
Skladba konstrukce obsahuje všechny funkční vrstvy při minimalizaci počtu pracovních operací.



Vnitřní pohledová vrstva má funkci protipožární a akustickou. Tloušťka této vrstvy je
zároveň navržená tak, aby dovolovala pověšení i těžších předmětů a zajišťuje pocit pevné a
bezpečné stěny.



Nosná stěna má funkci montážní předstěny, tj. je možné v ní provést veškeré rozvody
potřebné pro chod domácnosti. Již žádné sekání pro kabely na slaboproud, silnoproud,
alarm, internet a televizi, rozvody vody a kanalizace. Teplovzdušné vytápění nebo rozvody
vzduchotechniky, nuceného větrání čí odvodů z digestoří a odvětrání kanalizace se taktéž
lehce rozvedou skrz předem připravené otvory. Pro zajištění ticha v interiéru se můžou
potrubní rozvody opatřit akustickou izolací.



Vnější záklop se provádí z konkrétních velkoplošných desek o požadovaných vlastnostech a
tloušťce. Velkoplošné desky slouží jako parotěsná a vzduchotěsná vrstva. Spoje desek mají
vzduchotěsnou úpravu. Vytvořením vzduchotěsné vrstvě na vnějším líci konstrukce
odpadají složité detaily prostupů a napojení.



Vnější tepelná izolace se lepí na vnější záklop. Tepelná izolace má takovou tloušťku, aby
teplota za touto izolací byla bezpečně nad teplotou rosného bodu. Tím se zabrání jakékoliv
kondenzaci na straně nosných ocelových profilů. Zároveň vnější zateplení umožní difuzi
vodní páry. Konstrukce tak „dýchá“ a umožňuje aktivní bilanci vodní páry.



Finální povrchová úprava je tvořená omítkou s danými vlastnostmi. Ta zabraňuje proniknutí
vody do izolace, brání tvorbě řas a může mít různou strukturu a barevnost.
Konstrukce IDEAL LIVING WALL umožňuje použití téměř všech
dostupných variant pohledových vrstev jak v kontaktních, tak
v provětrávaných systémech.
Konstrukce IDEAL LIVING WALL je „patentově“ chráněna
Úřadem průmyslového vlastnictví ČR dle zákona č. 478/1992 Sb.
v platném znění.
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TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
IDEAL LIVING WALL
Skladba je navržená tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci
vodních pár a zároveň chránila ocelovou konstrukci. Již pří
základní skladbě stěny je na vnější straně ocelové
konstrukce celoročně víc než 17oC a tedy nedochází ke
kondenzaci, čímž je konstrukce trvale chráněna.
Základní skladba dvoupodlažního rodinného domu má
celkovou tloušťku stěny 370 mm a dosahuje součinitel
prostupu tepla U = 0,147 W/m2K.
Již tato hodnota je vhodná pro stavby v pasivním
energetickém standardu, a převyšuje hodnoty doporučené a
hodnoty požadované pro téměř nulové budovy.
Návrh konkrétní tloušťky tepelné izolace a stěny se vytvoří pro každou stavbu samostatně dle
požadavků investora, legislativních a místních podmínek. Jako příklad viz níže požadavky na
obvodovou stěnu. Samozřejmostí je řešení všech konstrukcí IDEAL LIVING budovy.
Požadavky na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:
Stěna vnější: Požadovaná hodnota (minimální)
Doporučená hodnota
Doporučená hodnota pro PD

U ≤ 0,3 W/m2.K
U ≤ 0,2 W/m2.K
U = 0,18 až 0,12 W/m2K

Vlastnosti IDEAL LIVING WALL
Celková tloušťka stěny BASIC:
370 mm
Celková tloušťka stěny THERM:
370 mm
Celková tloušťka stěny SUPER THERM: 370 mm

Obr. Pole tlaků vodní páry a potenciální kondenzace

U = 0,176 W/m2K
U = 0,147 W/m2K
U = 0,118 W/m2K

Obr. Teploty v konstrukci při návrhové zimní teplotě

Na obr. Vlevo je vidět, že nedochází ke kondenzaci vodních pár na teplé straně konstrukce
Na obr. Vpravo je vidět, že pří teplotě -15 oC je teplota na vnější straně oceli +18 oC.
Deklarované vlastnosti dle protokolů výpočtů provedených energetickým specialistou/ auditorem.
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PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI
Konstrukce staveb IDEAL LIVING jsou navržené jako nosné
pro stěny vnější, vnitřní dělící a mezibytové, stropy, střechy.
Požární odolnosti jsou uváděné na základě protokolů o
klasifikaci požární odolnosti a na základě reálných zkoušek.
Již základní skladba BASIC dosahuje požární odolnost
REI 45 DP1. To je požadavek pro vícepatrový rodinný dům.
Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí vychází
z ČSN 73 08XX a stanovuje se na základě typu konstrukce a
stupně požární bezpečnosti požárního úseku.
Konstrukce IDEAL LIVING je druhu DP1 tj. nehořlavý
konstrukční systém při použití nehořlavých izolantů.

Požární odolnosti IDEAL LIVING dle EN:

 Nosné stěny




IDEAL LIVING WALL:



REI 15 DP1
REI 30 DP1
REI 45 DP1




REI 60 DP1
REI 90 DP1
REI 120 DP1




EI 15 DP1
EI 30 DP1
EI 45 DP1






EI 60 DP1
EI 90 DP1
EI 120 DP1
EI 180 DP1
EI 240 DP1

IDEAL LIVING FIRE WALL*:

 Nenosné stěny





IDEAL LIVING WALL:

IDEAL LIVING FIRE WALL*:

 Stropy

REI 30 DP1
IDEAL LIVING FIRE FLOOR*:

REI 60 DP1
REI 90 DP1
REI 120 DP1

*FIRE WALL/ FLOOR speciální opláštění a speciální požární izolace
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AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
Konstrukce IDEAL LIVING pracují na principu lehké, ale velmi
pružné konstrukce, která podobně jako tlumiče u aut,
akustickou energii pohltí, resp. vybije v neznatelných
kmitech. Nutno říci, že dosažené hodnoty neprůzvučnosti
jsou shodné, nebo dokonce vyšší, než u těžkých a
srovnatelně hrubých konstrukcí. Proto se používají
materiály, které mají správný poměr mezi váhou a pružností.
Speciální akustické opláštění a vhodná zvuko-pohltivá výplň
vnitřních konstrukcí pro dosažení dokonalého akustického
komfortu.
Konstrukce IDEAL LIVING převyšují požadavky níže uvedené normy a dle požadavků investora se
můžou upravit až na úroveň 76 dB pro dělící stěny.

Požadavky na zvukovou izolaci stanovuje ČSN 73 0532

Příklad konstrukcí stěn a jejích akustických vlastností s použitím desek Knauf
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TECHNOLOGIE V IDEAL LIVING
Konstrukce IDEAL LIVING umožňuje instalaci veškerých
chytrých technologií, jako jsou solární a fotovoltaické
panely, tepelné čerpadla, nucené větrání s rekuperací tepla
atd.
To vše bez sekání, dlouhého vrtání i v rámci rekonstrukcí.
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OD PROJEKTU PO DŮM
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REFERENCE KONSTRUKCÍ
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REFERENCE KONSTRUKCÍ
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REFERENCE KONSTRUKCÍ
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REFERENCE KONSTRUKCÍ

REFE
REFE
RENC
RENC
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Kontakty:
+420 728 637 668
info@idealliving.cz
www.idealliving.cz
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