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Filosofie LAMILUX CI

Užitek pro zákazníky je základem naší filosofie a stojí v centru veškerého našeho jednání. To vyžaduje shodu, identitu a sladě-
ní potřeb zákazníků s cíli celé naší společnosti.

Tuto hlavní myšlenku jednání celé naší společnosti a každodenního života ve vztahu k našim zákazníkům popisuje LAMILUX 
v rámci své firemní filosofie:

Inteligentní řešení pro naše zákazníky - slouží našim zákazníkům jako program:
To pro nás znamená špičkové výkony a vedoucí pozici ve všech oblastech, které jsou pro zákazníka důležité, jako je např.:

 • Jednička v oblasti kvality - co nejvyšší užitek pro zákazníka 
 • Jednička v oblasti inovací - v technologiích být vždy trochu napřed 
 • Jednička v oblasti servisu - rychlé, jednoduché, spolehlivé a přátelské jednání 
 • Jednička v kompetentní oblasti - nejlepší technické a obchodní poradenství 
 • Jednička v oblasti řešení problémů - individuální řešení šitá na míru

Díky LAMILUX CI systému světlíků F100 jsme znovu nalezli klasické řešení 
na plochých střechách a kráčíme do budoucnosti s inovativními technologiemi 
stavitelství. Funkce a design jednotlivých dílů a prvků systému tvoří kompaktní 
jednotku pro co nejvyšší energetickou úspornost a stabilitu. Takto jsme nově 
definovali trvanlivost v moderním průmyslovém stavitelství a při stavbách 
správních budov. 
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Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství

Energetická úspornost

LAMILUX CI systém světlíků F100 splňuje již nyní všechny po-

žadavky EnEV 2012.

Vynikající hodnoty tepelné izolace díky

•  vnitřnímu, více stupňovému dvojitému systému těsnění

•  vícevrstvým horním zaskleným dílům

•  pevným, inovativním rámovým profilům

•  podstavec ze sklolaminátu s celoplošně  

 lepeným těsněním

•  Volba: Podstavec s tepelně izolovanou přírubou

Mezinárodní normy

•  EN 1873 – například zatížení větrem a sněhem, prověřeno 

 dle první evropské výrobní normy pro světlíky

•  EN 12101-2 – zařízení pro odvod kouře a tepla prověřeno dle 

 evropské výrobní normy na ochranu před kouřem a teplem

•  Možné použití v celé Evropě bez dodatečných zkoušek

Stabilita

Nejvyšší možnost zatížení díky

• novému, modulárnímu systému rámů s částečným zesílením

 ze sklolaminátu

•  podstavec ze sklolaminátu s různými 

 možnostmi zesílení

Bezpečnost

Preventivní ochrana před požárem při

• Dodržování normy DIN 18234 (Zabránění šíření požáru 

 na střechách) bez přídavných opatření (například 

 štěrkový zához). Výhoda: Bezpečnost a úspora nákladů.
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NOVINKA: Seznamte se se systémem LAMILUX CI světlíků F100 také 
virtuálně jako s 3 D animací! Na webu na www.lamilux.de/f100

Optimalizované teplotní průběhy bez přechodů zajišťují perfektní izolaci všech částí celé 

konstrukce - výraz pro nejvyšší energetickou úspornost. U LAMILUXu se to jmenuje koncept

výrobků bez tepelných mostů

TIP: Total Insulated Product (Úplně izolovaný produkt). (dle ISO 14021)
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Stavět energeticky úsporně - Nabízíme více!

NOVINKA: množství variant - individuální systémy zasklení pro optimální využití denního světla

Využití pro vás: Ušetřete peníze za elektrický proud díky působení přírodního světla

NOVINKA: ještě stabilnější - částečné zesílení sklolaminátem pro tuhé lemovací profily Užitek pro 
vás: V extrémních klimatických podmínkách stabilita a bezpečnost a dlouhá životnost

NOVINKA: Flexibilita - lišty na sklo z plastu s funkční drážkou po celém obvodu

Užitek pro vás: kdykoliv je možné dovybavení díly kování

NOVINKA: vysoká energetická účinnost - vícestupňovitý dvojitý systém těsnění pro kompaktní 
utěsnění systému
Užitek pro vás: Úspora při vytápění a snížení rizika tvorby kondenzátu díky vynikající izolaci 
nasazovacího rámu (Uf = 0,76 W/(m²K) / lepší zvuková izolace

Díky doloženému plynulému teplotnímu průběhu dosahujeme nadprůměrných 

vlastností energetické úspornosti. Tím je značně sníženo nebezpečí tvorby 

kondenzátu na vnitřní straně světlíků při nízkých venkovních teplotách . Kro-

mě toho se zde jedná o celkový utěsněný systém, který zadržuje velké množ-

ství tepelné energie uvnitř budovy .

10°-izotermy v celé konstrukci.

 

Izotermy jsou dráhy stejné teploty (červené linie v grafu) a vizualizují měři-

telný užitek pro zákazníky. Izoterma 10° je např. pevná měřitelná veličina ve 

stavební fyzice. Pokud tato linie opustí konstrukci, tak přesně v této oblasti 

vzniká kondenzát nebo dokonce námraza.  Optimální průběh izotermy 10° 

oproti tomu zajišťuje výrazné snížení rizika tvorby kondenzátu na vnitřní stra-

ně celkové konstrukce i při chladných venkovních teplotách.
Příklad: 3vrstvé provedení s podstavcem 

LAMILUX GFK s hodnotou Uf 0,7 W/(m²K)

20°C -5°C
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      Třívrstvé uzavíratelné provedení s možností větrání
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koextrudovaný dvojitý přehyb 

konzola rámu světlíku

připraveno pro upevnění pohonu

zavírání z ušlechtilé ocele

plech kování z ušlechtilé ocele

160 mm

Úhel sklonu

Výška podstavce 150 mm = 55° / Výška podstavce 300 mm = 72° /

Výška podstavce 400 mm = 77° / Výška podstavce 500 mm = 79° / 

trvale pružné těsnění

distanční profil z plastu

koextrudovaný těsnicí břit

tepelně izolovaný podstavec
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světlý stropní otvor

rozměr OKD = objedna-

cí rozměr

rozměr světlíku

= objednací rozměr 

-18cm

dělitelné závěsy z ušlechtilé ocele

160 mm

150 mm

300 / 400 / 500 mm



Energetická úspornost denním světlem – zasklení 
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Aby se zaměstnanci cítili dobře...

...tento pocit je možné výrazně podpořit vysokým podílem denního světla světlíky LAMILUX. Naši 
zaměstnanci využívají v našich skladovacích halách rovnoměrné a homogenní osvětlení přirozeným světlem 
a přicházejí do práce motivováni. Zároveň šetříme elektrickou energii za umělé osvětlení a přispíváme k 
ochraně životního prostředí.

Thomas Hoermann, 
Vedoucí oddělení staveb společnosti Dachser GmbH & Co. KG, Kempten

Kolik denního světla se do budovy dostane a zajistí tak příjem-

nou a přirozenou atmosféru a také úsporu elektrické energie - o 

tom rozhoduje především správná volba zasklení, která je vhod-

ná pro danou budovu. Naše rozsáhlá nabídka zasklení umožňu-

je individuální vzetí v úvahu daných aspektů:

•  Působení denního světla - průhlednost, nasměrování 

 světla a rozptyl světla

•  Ochrana před sluncem / teplem 

•  Tepelná izolace

•  Zvuková izolace

•  Samočištění 

•  Bezpečnost - bezpečnost proti propadnutí a proti vloupání

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm

LAMILUX systém CI světlíkůF100 je ve všech velikostech (viz tabulka velikostí) k dispozici v uzavíratelném provedení s možností 

větrání. Zasklení může být provedeno dle požadavků z kvalitního plastu, polyetylenu, který je odolný proti nárazům  (PETG), polykar-

bonátu(PC) nebo ze sklolaminátu (GFK) .

Pro vaši bezpečnost: Světlíky z plastů jsou nehořlavé odpadávající. Kromě toho jsou krytiny z GFK dle DIN 4102-7 odolné proti lé-

tajícím jiskrám a sálajícímu teplu (tvrdá krytina). Materiál PETG je špatně hořlavý a je považován také za za hořlavé neskapávající.
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LAMILUX systém CI světlíků F100
Dvouvrstvý

LAMILUX systém CI světlíků F100
Trojvrstvé

LAMILUX systém CI světlíků F100
Čtyřvrstvé

LAMILUX systém CI světlíků F100
Dvouvrstvý plast + PC16

SvětlíkF100 

 
Hodnota -Ug:     cca. 2,7 W/(m²K) 
Hodnota zvukové izolace:   cca. 24 dB
Propustnost světla:   cca. 70 %

 
Hodnota -Ug:     cca. 1,9 W/(m²K) 
Hodnota zvukové izolace:   cca. 24 dB
Propustnost světla:   cca. 59 %

 
Hodnota -Ug:     cca. 1,6 W/(m²K) 
Hodnota zvukové izolace:   cca. 24 dB
Propustnost světla:   cca. 63 % 

 
Hodnota -Ug:     cca. 1,3 W/(m²K) 
Hodnota zvukové izolace:   cca. 24 dB
Propustnost světla:   cca. 39 % 

Speciální zasklení (na vyžádání) 

Tmavá klapka s tepelně izolovanými sendvičovými panely, neprůhledná zasklení z GFK nebo PMMA, zasklení ochrana před teplem - Heatstop

Objekt: RECARO, Marktleugast



Hlavními znaky tohoto nově vyvinutého, materiálově optimalizo-

vaného rámu je nový design a vysoká stabilita. Značný význam 

pro tepelnou izolaci a tím také energetickou účinnost světlíku 

má nové uspořádání těsnění, kterými rám přiléhá k podstavci. 

Díky prostorovému uspořádání se zde tvoří čtyři oddělené izo-

lační komory.

Nové, optimalizované rámové profily díky

• novému částečnému zesílení rámového profilu 

 s podélně zesíleným plastem

 Užitek pro vás: vysoká stabilita

• lišta na sklo s bezpečnostním aretačním háčkem a s funkční 

 drážkou po celém obvodu

 Užitek pro vás: jednoduché uchycení dílů kování,

 snadné dovybavení je kdykoliv možné

•  vícestupňový dvojitý systém těsnění

 Užitek pro vás: vynikající tepelná izolace Uf = 0,76 W/m²K

• axiální zapuštění šroubů

  Užitek pro vás: bezpečné ukotvení

 prvků kování pod zátěží

• profilová komora po celém obvodě

 Využití pro vás: Uchycení přídavných, stabilizačních

 ocelových profilů u větších rozměrů rámu

• závěsný kloub s polohovací patkou

 Využití pro vás: Časová úspora při vestavbě díky rychlé 

 a bezpečné montáži
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Lemovací rám: Energetická úspornost, stabilita, design

Nadčasový design...

…dělá ze světlíků LAMILUX vysoce moderního „Klasika“ v současném stavitelství. Právě z důvodu 
energetické účinnosti vyvíjí LAMILUX již několik let průkopnické prvky denního světla s vynikajícími 
tepelnými vlastnostmi a znovu tak potvrzuje své inovativní schopnosti.

Dipl.-Ing. Joachim Vogel, Thies Consult GmbH, Hof 

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm
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Lemovací rám: Energetická úspornost, stabilita, design

SvětlíkF100 

Rámový profil se sklolaminátovým zesílením 
Pomocí tohoto systému, který byl vyroben patentovaným postupem, dosahujeme velice vysoké stability 
rámového profilu. V rámu je ve spodní a horní části profilu (horní a spodní pás) integrováno částečně 
zesílení podélných vláken. Tento systém byl oceněn cenou „JEC Paris 2009 Innovation Award“ .

Výhody:
• Silné zatížení silami větru způsobuje pouze nepatrnou deformaci  profilového rámu.   
 Tak zůstane celá horní část světlíku těsně uzavřena na podstavci.
•  Profil je extrémně tuhý v ohybu, protože zesílení vlákny pojímá tahová napětí.

Lišta na sklo
Profilovaná lišta z plastu zajišťuje silové a tvarové přenášení zátěže. 

Výhody:
• Zasklení se upne rovnoměrně na rámový profil.
• Funkční drážka po celém obvodu umožňuje jednoduché uchycení dílů kování.

Více stupňový dvojitý systém těsnění
Na rámovém profilu a také na liště na sklo se nacházejí koextrudované těsnicí břity, které jsou uzavřeny 
horní dosedací plochou podstavce. Vnitřní těsnění uvnitř se překrývají v rozích ve tvaru T. 

Výhody:
• Vznikají tak čtyři tepelně uzavřené izolační komory, které zvyšují izolační účinek celého systému. 
• dobré zvukově izolační vlastnosti
• bezpečná ochrana proti dešti

Vzhled a design
Rám disponuje výraznou stupňovitou drážkou, bikonvexním prohnutým vnějším tvarem a zpracovanými 
svařovanými spoji. 

Výhody:
• optimalizovaný odvod vody s dobrými samočisticími vlastnostmi
• vysoká tuhost v ohybu rámu

JEC Paris 2009 
Innovation Award

Objekt: LÜNING, Langenberg



Podstavec světlíku: Ideální napojení na stavbu
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Podstavec je podstatnou součástí celého systému světlíků. Dal-

ší vývoj probíhá se stálým ohledem na jeho stabilitu a tepelně 

izolační vlastnosti a tvoří také spodek dané konstrukce. Zajišťuje 

tepelně ideální připojení na stavební objekty.

Podstavce jsou k dispozici z materiálů, jako je GFK (sklolami-

nát), hliník a ocelový plech. 

Velké výhody to nabízí především pokrývačům, protože montuje-

me světlíky kompletně předmontované. To ušetří při montáží vel-

ké množství času. Tak je možné rychlé uzavření otvoru střechy.

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm

Podstavce LAMILUX ze sklolaminátu jsou bezfreonové, celé bíle pigmentované a tepelně izolované tvrdou pěnou z polyuretanu . 

Kromě toho jsou ještě opatřeny vrstvou odolnou proti povětrnostním vlivům. Podstavce jsou hořlavé neskapávající.

Informace: Technická koncepce podstavce je důležitá hlavně ve vztahu k normě DIN 18234. Tato norma si klade za cíl, zabránit šíření 

požáru na střechách v okolí otvorů střech. Spojení podstavce a horního dílu světlíku zaručuje omezení šíření požáru na střeše. Z 

tohoto důvodu nejsou ve spojení s podstavcem z GFK a ocelových plechů nutné těžké štěrkové záhozy v okolí otvoru střechy (viz 

strana 15).
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Připojovací lišta z tvrdého PVC

Připojovací lišta z tvrdého PVC je ze závodu zalaminována v přírubě a spojena v rozích.

Výhody:
• Polymerové střešní pásy z PVC a VAE se mohou spojovat přímým svařováním nebo svařováním 
 horkým vzduchem s přírubou.

Napojení fólie
Podstavec má napojení na fólii ze závodu.

Výhody:
•  Fólie se vytáhne na podstavec a zpracuje se dle předpisů výrobce jako manžeta po celém obvodu.
•  Poté se fólie mechanicky upevní hliníkovým speciálním profilem.
• Horní napojení na podstavec se uzavře PU lepidlem, které je odolné proti povětrnosti.

SvětlíkF100 

Stabilita a bezpečnost
Podstavce LAMILUX mají uzavřený komorový průřez. Do podstavců z GFK je možné zalaminovat různé 
kovové vložky.

Výhody:
• vynikající stabilita a tuhost
• bezpečné napojení kování a osobního ochranného vybavení (PSA)

Tepelná izolace a variabilita
Podstavce LAMILUX se vyrábějí v různých variantách, co se týká výšky a úhlů sklonu. Kromě toho na-
bízejí tak mnoho možností při individuální realizaci napojení střech. Příklad: tepelně izolovaná příruba 
Konstrukce ze sklolaminátu (GFK) jsou vyplněny PU pěnou.

Výhody:
• vynikající tepelná izolace, na přání s různou tloušťkou izolace
• individuální úprava příruby dle izolace střechy

Objekt: CUBE BIKES, Waldershof
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Norma DIN 18234 – se společností LAMILUX  
snadno splníte
Norma DIN 18234 je na ploché střeše opravdu „stálící“. V mi-

nulých letech se oblast aplikace této normy výrazně rozšířila. 

Bylo zrušeno omezení na oblast průmyslového použití. Kromě 

toho je možné střechy kontrolovat a klasifikovat na preventivní 

protipožární ochranu dle cíle ochrany "Omezení šíření požáru 

na střechách".

Informace: Uvnitř haly vypukl požár, plastové zasklení světlíků 

se taví a otvory ve střechách hrozí rozšíření požáru na plášť 

střechy. Aby se tomuto zabránilo, sypou se do okolí otvorů stře-

chy  většinou štěrkové záhozy. LAMILUX oproti tomu nabízí 

inteligentní řešení, aby toto nebylo nutné.

Takto značně přispíváme k bezpečnosti střech při požárech. 

Provozovatelé budov mají velkou šanci platit tak nižší pojistné.

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm

Objekt: BBS, Syke

....  Podstavec LAMILUX s přírubou a připojovací lištou a z tvrdého 

PVC v kombinaci se systémem CI světlíků F100

Inteligentní řešení...
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Norma DIN 18234…

…je a zůstane hlavním tématem u průmyslových střech. Při používání 
světlíků LAMILUX máte předpisy, týkající se šíření požárů, pevně pod 
kontrolou. Navíc: LAMILUX dodává světlíky kompletně předmontované na 
podstavci - pro pokrývače je to značné ulehčení práce.

Willy Bock, Dachteam Bock GmbH & Co. KG, Moringen

Zvýšené náklady 
u rámů z dřevěných fošen:

komplikovaná ochrana povrchu

Zvýšené náklady 

komplikovaná ochrana povrchu

Podstavec z tavitelných stavebních materiálů 
(PVC)

komplikovaná ochrana povrchu

Lem z ocelového plechu

Tepelná izolace dle
normy DIN 18234-3,4.1

Tepelná izolace dle
normy DIN 18234-3,4.1

Horní část světlíku bez nasazovacího rámu

Zde příklad: Napojení střešních pásů musí proběhnout dle platných předpisů pokrývačů.

Podstavec z GFK a světlík s nasazovacím rámem

Podstavec  s tepelně izolovanou 
 přírubou a připojovací lištou z tvrdého PVC

VÍCENÁKLADY

VÍCENÁKLADY

VÍCENÁKLADY

Řešení LAMILUX:

Řešení LAMILUX:

≥ 8cm

≥ 25cm
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Spolehlivost

… LAMILUXu nás u zahraničních projektů ochránila vždy před nemilými překvapeními. Díky dobré kvalitě materiálu 
a zpracování světlíků jsme na našich stavbách v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku či Rusku nezaznamenali žádné 
poškození při přepravě.

Řízení projektů Východní Evropy, Metro AG
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Pohony větrání pro systém CI světlíků F100

Elektromotor 230V

Typ EM  (sólo provedení nebo tandemové provedení)

Napětí: 230 V
Výška zdvihu 30 nebo 50 cm
Druh ochrany: IP 54
Kontrola koncové polohy a tepelná

ochrana proti přetížení

Elektromotor 24V

Typ EM (sólo provedení nebo tandemové provedení)

Napětí: 24 V
Výška zdvihu 30, 50, 75 nebo 100 cm
Druh ochrany: IP 54

Otevírací přípravek ovládaný ručně 

s vřetenem
Typ AK (sólo provedení), 
Typ TAK (tandemové provedení) 
Výška zdvihu cca. 28 cm
dodávané délky tyčí s ruční klikou:
150, 200, vysouvatelné 150 - 300 a 200 - 400 cm

Otevíraní pneumatickým pístem

Typ PZ (sólo provedení nebo tandemové provedení)

Nezbytný provozní tlak: 8 barů

Výška zdvihu 30, 50, 70 nebo 100 cm
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Řešení LAMILUX pro bezpečnost budov 
a komfort v rámci budov

Díky našim technologiím ovládání LAMILUX CI-Control ve spo-

jení s prvky denního světla systému LAMILUX CI vytváříme širo-

ký potenciál, zajištění bezpečnosti budov, energetické efektivity 

a komfortu v budovách.

Zajišťujeme logické propojení všech pohyblivých a ovladatelných 

prvků v plášti budov. V čem jsme výjimeční: výběr a propojení jed-

notlivých komponentů, dle druhu budovy, velikosti a jejího využí-

vání.

60/90
60/120
70/135
80/80
80/150
90/90
90/120
90/145
100/100
100/150
100/200
100/240
120/120
120/150
120/180
120/240
125/125
150/150

Objednací velikost pro
střešní výlez/vlez

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ručně
se otevírající

otevírání
motorkem

Zařízení pro odvod kouře a tepla LAMILUX na schodiště

V mnoha evropských zemích existují zvláštní předpisy pro schodiště. Většinou je třeba, aby bylo 
odkouření schodišť nezávislé na síti a elektricky ovládané. Z tohoto důvodu nabízí LAMILUX zaří-
zení pro odvod kouře a tepla na schodiště, které je přizpůsobeno dle zvláštních požadavků, které je 
možné použít i v jiných budovách.

Výhody:
• nezávislé na síti, elektricky ovládáno, s možností větrání
• bezproblémová montáž elektrikářem

LAMILUX CI-Control eVent – pro inteligentní ovládání klimatu v budovách

Ovládací jednotkou LAMILUX CI-Control eVent poskytujeme ovládací systém, který nabízí vysoký 
stupeň flexibility při ovládání zařízení přirozeného větrání a odvětrávání. Kompaktní jednotkou je 
možné ovládat zařízení přirozeného větrání a odvětrávání na pneumatickém či elektrickém základě a 
energeticky úsporně řídit funkční procesy topných a klimatizačních systémů budov.

Výhody:
• otevřený systém, který je možné kdykoliv přeprogramovat a rozšířit
• senzory deště/větru, teplotní senzory, senzory CO2 
• centrální ovládání displejem, časové ovládání, externí tlačítka na každou skupinu, napojení 
 sběrnice EIB na GLT

Pohodlné střešní výlezy a vlezy 

Střešní výlezy a vlezy umožňují pohodlný a bezpečný přístup z vnitřku budovy na 
střechu a naopak. Běžně se používají řemeslníky, kteří provádějí na střechách 
opravy. To je velice důležité u průmyslových hal, kde je nutné pravidelně provádět 
údržbu zařízení pro odvod kouře a tepla. Také ve správních budovách a na ro-
dinných domcích je to důležité, když např. provádí práce kominík nebo pokrývač.

Výhody:
• Systém CI světlíku F100 je k dispozici ve větratelném provedení jako 
 kombinovaný střešní výlez a vlezy.
• Otevření rukou (pákový uzávěr a teleskopický tlumič) nebo el. motor
• poháněno elektrickým motorem (24V s ovládací centrálou) možné až do velikosti 
 120 cm x 240 cm 

CI-CONTROL



Speciální výbava

Také kvalitní výrobky

...a férové partnerství podporujeme, jako středně velký podnik, který se orientuje na kvalitu a inovace. Již léta proto 
používáme v našich výrobních halách světlíky a zařízení RWA od společnosti LAMILUX. Pro náš výběr jsou nejdůležitější 
kritéria, jako jsou dlouhá životnost, kvalita a v neposlední řadě také servis. 

Dr. Christian Heinrich Sandler,  předseda představenstva Sandler AG v Schwarzenbach/Saale
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Ochrana před sluncem s 
efektem listnatého stromu
Rastrovaný plech pro všechny 
požadované RAL barvy s 
efektem listnatého stromu pro 
přirozený stín.

Ventilátor
včetně krytu proti povětrnostním 
vlivům k větrání a odvětrání, 
integrováno v 50 cm vysokém 
podstavci. Přepravované množství: 
840 m³/hod, Druh ochrany: iP44 

Ochranná mřížka proti hmyzu
Toto ochranné zařízení se integruje 
do podstavce. Při otevřeném 
světlíku nemůže do vnitřku budovy 
proniknout žádný hmyz.

Systém CI AP
Kotvící bod z ušlechtilé ocele pro 
upevnění osobního ochranného 
vybavení (PSA), prověřeno dle DIN 
EN 795-1996.

Systém adaptérů
Adaptér LAMILUX Fit umožňuje 
montáž systému CI světlíku F100 
na téměř veškeré podsady.

Mříže proti propadnutí / Ochranná 

mříž proti vloupání
Mříže proti propadnutí jsou 

dlouhodobě odolné proti propadnutí 
dle atestu BG.

Ventilátor pro malé místnosti 
integruje se pro odvětrání do 

30, 40, 50 cm 
vysokého podstavce.

Přepravované množství: 170 m³/hod 
Druh ochrany: iP44

Ovladatelný systém s ochranou proti 
slunci

Elektricky ovládaná žaluzie 
se upevňuje na vnitřní stranu 

podstavce.

Větrání odolné proti dešti 
Systém klapek větrání odolného 

proti dešti se integruje do bočních 
stěn.

Customized
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Podstavec LAMILUX z ocelového plechu 

U tohoto podstavce nedochází díky plastovému vnějšímu rámu 

k tvorbě tepelných mostů. Kromě toho je zde zaručeno odborné, 

mechanické připojení na různé typy střešních pásů. Podstavec 

je na výběr s nebo bez tepelné izolace a ve výškách 30, 40 a 50 

centimetrů, jakož i s barevným nátěrem (RAL 9010, čistá bílá).

Podstavec LAMILUX z hliníku*

Pro kovové střechy se vyrábějí speciální podstavce z hliníku, dle 

daného objektu, které jsou individuálně upraveny v profilování 

koncové příruby. Jádrově izolovaný podstavec nabízíme také s 

plochou koncovou přírubou. 

Podstavec LAMILUX-GFK se zahnutou koncovou přírubou nebo 

s vlnitým profilem
Pro všechna stavební napojení na profilové střechy a podsady  je 

k dispozici varianta podstavce GFK se zahnutou koncovou pří-

rubou nebo s upraveným vlnitým profilem, který je vhodný pro

profil 5 (profil 177/51) pro délky desek 250 cm resp. 310 cm.  

SvětlíkF100 

Speciální podstavce  – pro všechny požadavky na 
plochých a profilovaných střechách

Speciální 
podstavce 

Ploché střechy mohou být například provedeny jako střechy s fólií nebo s profilovaným plechem. Rovněž tak jsou různé požadavky na ideální stavební napojení 
podstavce. To je zdůrazněno především výběrem materiálu.

19

* Podstavce z hliníku jsou vhodné pro budovy bez tepelně technických požadavků. Na vnitřních 
stranách může docházet k tvorbě kondenzátu.



Nejlepší hodnota U na trhu (podstavec 5°)
Hodnota U pro celkový prvek bere v úvahu hodnotu U zaskle-
ní, nasazovacího rámu a podstavce.

80/80  0,62 W/(m²K)
90/90  0,65 W/(m²K)
90/120  0,69 W/(m²K)
100/100  0,68 W/(m²K)
120/120  0,72 W/(m²K)

Customized
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Optimalizované teplotní průběhy bez přechodů zajišťují 
perfektní izolaci ve všech částech celé konstrukce - výraz pro 
nejvyšší energetickou úspornost. LAMILUX pojmenoval tento 
koncept výrobků bez tepelných mostů: TIP – Total Insulated 
Product

20°C -5°C

2

3

1

Informace: Izotermy jsou dráhy stejné teploty (červené linie v 

grafu) a vizualizují měřitelný užitek pro zákazníky: Optimální 

průběh izotermy 10° zajišťuje výrazné snížení rizika tvorby 

kondenzátu na vnitřní straně celkové konstrukce i při chladných 

venkovních teplotách.

Ug = 1,1 W/(m²K) 
na zasklení

Uf = 0,76 W/(m²K) 
na nasazovacím rámu

1

2

Nový Cl systém LAMILUX skleněných prvků F100
Výhody průhledného skla – denní světlo, abyste se cítili dobře

Systém Cl LAMILUX skleněných prvků F100 zaručuje dlouhodobý průzračný pohled a velkorysý podíl denního světla. Současně tak LAMILUX zdůrazňuje nové 
standardy v energetické účinnosti a nadčasovém designu pro bytovou a administrativní výstavbu. Protože kompaktní systém je více než střešní okno na ploché 
střeše - je to systém na skutečné úspory energie. 

UAK = 0,5 W/(m²K) 
na podstavci 5°

3



21 SvětlíkF100 

Vylepšení samočištění: 
Skleněný prvek leží šikmo 5° a déšť tak napo-
máhá odstraňování nečistot.

Ochrana před poškrábáním:
Kvalita zasklení chrání povrch před poškrá-
báním, které může snadno vzniknout např. na 
plastových plochách. 

Ochrana před kondenzátem: 
S tepelně odděleným okrajovým spojem prosklení nemůže kondenzát vznikat ani při výrazných teplot-
ních rozdílech mezi vrstvami prosklení. U světlíků se vsazenou rovinou z pravého skla a vnějším, 
vypouklým pláštěm z plastu, se kondenzát dostane již po krátkém čase mezi jednotlivé části zasklení. 
To může vést až k tvorbě plísně.

Hezký vzhled: 
Vnitřní strana podstavce vás přesvědčí svým 
bílým, hedvábně matným vzhledem. Z vnější 
strany je vidět elegantní, bikonvexní prohnutý 
vnější tvar podstavce.

Optimálně větrané: 
K dennímu větrání a odvětrání máte k dispozici opticky zakrytý řetězový pohon 230V nebo pohon 

se zdvihem vřetene 230V s pohodlným dálkovým ovládáním. Optimální větrání je možné zajistit také 
ventilátorem pro malé místnosti, který je integrován do podstavce. 

Tlumí hluk: 
Hluk z vnějšku se dobře tlumí díky speciálnímu

zasklení (Rwp = 38 dB)

Ochrana proti slunci: 
Do skleněného prvku F100 je možné volitelně 

zabudovat vnitřní ochranu proti slunci nebo elek-
trické vnější žaluzie.

Bezpečné proti propadnutí: 
dle GS-stavba 18

Systém CI skleněných prvků F100
– správná volba pro projekty obytných stavebd



         LAMILUX CI systém
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Cl systém LAMILUX skleněná architektura FE/FP/FW 

Vysoce energeticky účinné a kompaktní systémy denního světla 
spojuje množství denního světla, ovladatelné přirozené větrání 
a odvětrávání a bezpečná funkce RWA: Cl systémem LAMILUX 
skleněná architektura FE/FP/FW stanovila firma LAMILUX nové, 
energetické standardy. Přednostmi systémů denního světla jsou 
kvalitní zpracování a vynikající tepelná izolace, kde je možné 
dosáhnout hodnot Ug až do 0,6 W/(m²K) dle EN 673, jakož i hodnot 
Uw 1,2 až 0,9 W/(m²K). 

LAMILUX systém CI světelný pás B

Světelné pásy jsou klasickým řešením v průmyslu a stavbě hal. V 
rámci systému Cl světelný pás B vyvinula firma LAMILUX jako první 
evropský výrobce světelný pás, který odpovídá evropským normám 
a je možné ho použít pro celou EU. To znamená: LAMILUX, systém 
CI světelný pás B je první systém světelných pásů, který disponuje 
prověřenými a certifikovanými hodnotami tepelné izolace. Tak jsou 
u systému CI světelný pás B vyloučeny všechny tepelné mosty. Dle 
výbavy je zde dosaženo hodnoty UTOTAL až 1,4 W/(m²K).

LAMILUX systém CI skleněná architektura KWS 60

Díky multifunkční možnosti výbavy hraje LAMILUX systém Cl skleněná 
architektura KWS 60 důležitou roli energetického manažera na střeše. 
Pro vysokou energetickou účinnost systému jsme se zaměřili na 
jednotlivé části individuálně sestavitelných konstrukcí skleněných 
střech. Díky vysokému podílu denního světla z důvodu kvalitního 
zasklení jsou vnitřní prostory přirozeně osvětleny - a to šetří energii 
za umělé osvětlení. A díky vysoce účinné tepelné izolaci se z budovy 
neztrácí žádná energie.



Světelná 
plocha
Šikmý
podstavec

Světelná 
plocha
Šikmý
podstavec

cm m2

0,26
0,42
0,18
0,30
0,43
0,61
0,38
0,82
0,52
0,73
1,08  

0,67
1,08
1,49
1,82
1,90
2,31
3,13
1,04
1,35
1,65
2,26
2,37
2,57
1,15
2,48
4,61³
2,48
1,49
1,74
2,14
2,40
2,53
2,93
3,06
3,33
3,994

2,62
3,60
3,76
4,08
4,89
3,31
4,22
4,28
5,38
5,85
6,35
7,95

50/100
50/150
60/60
60/90
60/120
70/135
80/80
80/150
90/90
90/120
90/145
100/100
100/150
100/200
100/240
100/250
100/300
100/400
120/120
120/150
120/180
120/240
120/250
120/270
125/125
125/250
125/470
135/230
140/140
150/150
150/180
150/200
150/210
150/240
150/250
150/270
150/300
180/180
180/240
180/250
180/270
180/320
200/200
200/250
225/225
250/250
250/270
270/270
300/300

Objednací 
velikost světlý 
otvor
ve střeše =
Rozměr OKD

Objednací 
velikost světlý 
otvor
ve střeše =
Rozměr OKD

Poloha 
pantů

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

dvoj-, troj- 
nebo čtyřvrst-
vý plast 
odolný proti 
nárazům

dvojvrstvé či
třívrstvé 
akrylátové  
sklo (PMMA) 
nebo PETG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•²
•
•
•
•
•
•
•
•
•²
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•²
•
•
•
•²
•²
•²
•²

dvoj-, 
troj-  nebo 
čtyřvrstvý 
sklolaminát 
(GFK)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

podstavec
30 cm

podstavec
30 cm

podstavec
50 cm

podstavec
50 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

podstavec
15 cm

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•5

•5

•5

•5

•5

•5

•5

•5

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

podstavec
40 cm

Speciální 
podstavec 
GFK profil 
5 zvlnění 
177/51

Podstavec 
z ocelového 
plechu 
izolovaný/
neizolovaný

Hliníkový 
podstavec

cm m2

0,14
0,41
0,53
0,82
1,37

60 kruhový
90 kruhový
100 kruhový
120 kruhový
150 kruhový

•1

•1

•1

•1

•1

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

 LAMILUX Cl systém světlíkůF100

 Cl systém LAMILUX světlík F70 kruhový

1  k dodání pouze bez nasazovacího rámu z PVC / 2  není k dodání jako větratelná varianta (pouze uzavřeno s možností větrání) / 3   zvláštní geometrie / 4  provedení jako šikmý podstavec/ 5 na vyžádání

        



BODOVÝ SVĚTLÍK F100

PÁSOVÝ SVĚTLÍK B

PROSVĚTLOVACÍ STĚNA

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PR 60 

SYSTÉMY PŘÍVODU VZDUCHU

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA F

PÁSOVÝ SVĚTLÍK S

SANACE

OVLÁDACÍ TECHNIKA PRO 
ZAŘÍZENÍ NA ODTAH 
KOUŘE A TEPLA

LAMINÁTY

Technické údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu při zadání do tisku a mohou se měnit. Naše technické údaje se vztahují k výpočtům, údajům od dodavatelů, 

nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislým zkušebním ústavem podle příslušně platných norem. 

Výpočet koeficientu prostupu tepla pro naše sklolaminátové prosklení byl proveden podle „metody konečných prvků“ s referenčními hodnotami podle normy DIN EN 673 pro izolační 

skla. Při tom byl mezi vnějšími plochami materiálů na základě praktických zkušeností a specifických materiálových znaků definován teplotní rozdíl 15 K. Funkční hodnoty se vztahují 

pouze na zkušební kusy o rozměrech stanovených ke zkoušce. Dalekosáhlé záruky na technické hodnoty se nepřebírají. Platí to zejména pro změnu montážní situace, nebo pokud 

jsou prováděna dodatečná měření na stavbě.

Tel.: +420 466264020 | e-mail: info@lamilux.cz | http: www.lamilux.cz

Sídlo firmy 
LAMILUX CZ s.r.o.
Na Zámecké 1518/9
CZ 140 00 Praha 4

Adresa provozovny 
LAMILUX CZ s.r.o
Čs. armády 1181 

CZ 562 01 Ústí nad Orlicí


