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Doporučené systémové skladby 
 

 

 

1) podlaha na laťovém/trámovém roštu: 

- uvažované zatížení max. 250 kg/m2 

- rastr roštu 500x500 mm 

- hlavní vrstva 2x deska PackWall basic rovná hrana 18x1250x2500mm, jednotlivé 

vrstvy kladeny křížem a celek kotven za pomoci šroubů do podkladového roštu/trámů 

 

2) podlaha na podkladové tvrzené tepel. izolaci: 

- uvažované zatížení max. 250 kg/m2 

- tepel. izolace dokonala položena bez mezer, na vrchu položena parotěsná (PE) fólie 

- hlavní vrstva 2x deska PackWall basic rovná hrana 12x1250x2500mm, jednotlivé 

vrstvy lepeny mezi sebou PUR nebo disperzním lepidlem 

 

3) podlaha na pevném podkladu zhotoveného z Liaporu, podsypu Fermacell apod.: 

- uvažované zatížení max. 250 kg/m2 

- podkladní vrstva musí být stabilní a pevná, na vrchu položena parotěsná (PE) fólie 

- hlavní vrstva 1x deska PackWall basic překryvná „Z“ hrana 18x1250x2500mm 

kotvená šrouby do podkladu nebo jednotlivé desky k sobě lepeny v „Z“ zámku za 

pomoci PUR nebo disperzního lepidla 

 

4) podlaha na pevném podkladu zhotoveného z Liaporu, podsypu Fermacell apod.: 

- uvažované zatížení max. 350 kg/m2 

- podkladní vrstva musí být stabilní a pevná, na vrchu položena parotěsná (PE) fólie 

- hlavní vrstva 2x deska PackWall basic rovná hrana 15x1250x2500mm kladené 

křížem, celé souvrství kotvené šrouby do podkladu nebo jednotlivé desky k sobě 

lepeny za pomoci PUR nebo disperzního lepidla 

 

5) stěny: 

- osová vzdálenost svislých výztuží (vzpěr) max. 625 mm 

- hlavní vrstva 1x deska PackWall 1250x2500mm, tloušťka min. 12mm, druh desky 

basic; surface; design; design panel a typ hrany rovná; s drážkou; zaoblená; 

překryvná „Z“ dle požadavku na následné případně finální vrstvy, zpravidla však 

druh basic a hrana rovná, v případě tmelení plochy hrana stlačená 

 

6) podbití a šikminy půdních vestaveb: 

- rastr roštu 1250x625 mm 

- hlavní vrstva 1x deska PackWall 1250x2500mm, tloušťka min. 15mm, druh desky 

basic; surface; design; design panel a typ hrany rovná; s drážkou; zaoblená; 

překryvná „Z“ dle požadavku na následné případně finální vrstvy, zpravidla však 

druh surface a hrana zaoblená pro tmelení plochy, v ojedinělých případech 

překryvná „Z“ 
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7) záklop střech pro střešní krytiny typu asfaltový pás, šindel a podobné: 

- osová vzdálenost střešních latí 313 mm 

- hlavní vrstva 1x deska PackWall basic překryvná „Z“ hrana 18x625x2500mm 
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