
SUCHEJ VÝSTAVBY

DESATORO



Ponúkame profesionálne a systémové riešenia 
dostupné všetkým. 

Pozrite sa s nami, prečo je suchá výstavba lepšia 
voľba pre váš stavebný projekt a čo všetko 
vďaka nej môžete ušetriť. 

SME WOODCOTE.
JEDNOTKA NA TRHU 
SO SUCHOU VÝSTAVBOU.
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ČO JE
SUCHÁ VÝSTAVBA?
Moderný spôsob interiérovej stavby, ktorý 
využíva sadrokartónové alebo sadrovláknité 
dosky a úplne sa zaobíde bez mokrých 
procesov a nutnosti sekania do steny 
a frézovania. Jej prednosťou je rýchlosť, 
jednoduchosť a úspora celej rady 
vecí - od času až po zdravie. 

Predstavujeme naše Desatoro dôvodov, 
prečo zvoliť suchú výstavbu. Poďte sa pozrieť, 
čo všetko vďaka suchej výstavbe ušetríte.  
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1
Suchá výstavba zaberie oproti 
klasickej stavbe omnoho menej času 
k dokončeniu, často až 3x - 4x menej.

ČAS

*(čas potrebný na výstavbu od začiatku práce po začiatok maľovania)

TEHLA vs SADROKARTÓN

Doba výstavby: 
7 dní*

Doba výstavby:
1,5 dňa*4



2
SDK i SDV priečky zaberajú omnoho 

menej miesta, ako klasické steny.
Úsporu miesta oceníte najmä 

pri väčších stavebných projektoch.

MIESTO

TEHLA vs SADROKARTÓN

Úžitková plocha: 
72,4 m2

Úžitková plocha: 
74,8 m2
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3
Výsledný pomer celkových nákladov 
spojených so suchou výstavbou 
VS klasickou stavbou “hrá” 
jednoznačne v prospech pre suchú 
výstavbu - ušetríte na materiáli 
i celkovom čase, ktorý stavba 
zaberie. Štúdie dokázali, že 
úspora stavebných nákladov 
pri použití sadrokartónových 
dosiek je až 15%.

PENIAZE

TEHLA vs SADROKARTÓN

Cena: 
33 €/m2 s DPH

Cena:
24 €/m2 s DPH6



Sadrokartón je vyrobený z materiálov 
šetrných k životnému prostrediu.

Sadrokartónové dosky sú vyrobené 
zo sadrokartónu, ktorý je 100% 

recyklovateľný a má nízku 
zviazanú spotrebu energie.  

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

4
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5
Sadrokartón aj sadrovlákno majú 
skvelé izolačné vlastnosti. Vďaka 
nízkej tepelnej vodivosti (K hodnota) 
je tepelná pohoda, ktorú SDK dosky 
poskytujú, päťkrát lepšia ako 
u tehlových alebo panelových 
stien. Nízka tepelná vodivosť 
a vysoký tepelný odpor 
znamenajú taktiež nižšiu 
spotrebu elektriny vďaka 
zníženiu zaťaženia 
klimatizačných jednotiek.        

TEPLO

TEHLA vs SADROKARTÓN

K = 1,94 W/(m2.K)

Zle izoluje susedné 
miestnosti.

K = 0,57 W/(m2.K)

Lepšie izoluje 
susedné miestnosti.
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6
Suchá výstavba sa zaobíde takmer 
bez vody - okrem ďalších nákladov 

za vodu a upratovanie tak šetríte 
aj vodu samotnú, ktorá sa stáva 

stále cennejším prírodným 
zdrojom. Sadrokartónové dosky 

spotrebujú o 95% menej vody 
ako murované stavby, ktoré 

naviac vyžadujú aj časté 
ošetrovanie vodou.

VODA
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7
Sadrokartónové dosky sú osemkrát až 
desaťkrát ľahšie ako murované steny, 
vďaka čomu znižujú stále zaťaženie 
budovy. To je dôležité najmä 
pri výškových budovách a vedie 
to nie len k úspore stavebných 
nákladov, ale aj k zníženiu 
náročného vynášania ťažkého 
materiálu. Zároveň má SDK 
i SDV priečka podobnú 
nosnosť ako klasicky 
murovaná priečka.

HMOTNOSŤ

*nutné doviezť a preniesť na dohodnuté miesto

TEHLA vs SADROKARTÓN

Hmotnosť: 
1 411 kg*

Hmotnosť:
280 kg*10



8
Sadrokartónové priečky sa jednoducho 

stavajú a vyžadujú menej práce - ich 
stavbu zvládne aj bežný kutil. Naviac 

pri murovaných stavbách musia 
byť v stenách po ich postavení 

vytvorené drážky pre služby, 
ako napríklad elektroinštalácie. 

Sadrokartónové systémy 
otvory pre inštalácie už 

obsahujú, čím sa postup 
zjednodušuje a je menej 

časovo náročný.

ĽUDSKÁ
SILA
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9
Sadrokartónové dosky fungujú 
na princípe hmota - pružina - hmota, 
vďaka čomu zaisťujú úroveň zvukovej 
izolácie 70 dB a tak prinášajú veľké 
akustické pohodlie. Murované 
steny fungujú na princípe hmoty 
a preto je u nich obtiažne 
zaistiť akustické pohodlie 
bez zosilnenia stien. Naviac 
existujú aj špeciálne SDK 
akustické dosky, ktoré 
akustickú pohodu 
ešte zvyšujú. 

AKUSTIKA
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Existujú špeciálne SDK dosky 
(ActivAir od Rigipsu), ktoré 

pomáhajú pohlcovať formaldehyd 
v miestnosti a zlepšovať tak kvalitu 

ovzdušia i nášho zdravia.

ZDRAVIE

0
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Spoločnosť Rigips spadajúca pod medzi- 
národnú skupinu Saint-Gobain stabilne 
patrí medzi najznámejších svetových 
výrobcov sadrokartónu a tiež 
priekopníkov sadrokartónovej výroby 
v Európe. Na slovenskom stavebnom 
trhu pôsobí Rigips úspešne už viac ako 
25 rokov. Za túto dobu sa spoločnosť 
stala synonymom kvality, pokroku 
a inovácií v oblasti suchej vnútornej 
výstavby - taktiež vďaka tomu, že 
ponúka nielen dlhoročnou praxou 
preverený stavebný materiál, ale 
aj dokonalý konštrukčný systém.

Siniat je pomerne mladá značka, ktorú 
však namiesto dlhoročnej tradície 
sprevádza skvelá povesť 
a predchádzajúce bohaté skúsenosti 
na SDK trhu. Siniat Vám ponúka široký 
rad riešení pre suchú a ľahkú stavbu 
zo sadry a cementu s hlavnými 
oblasťami použitia pre steny, stropy, 
podlahy a prestavby a rekonštrukcie 
podkrovia. Ako jeden z hlavných 
dodávateľov suchej výstavby sa 
Siniat podieľa na množstve rozsiahlych 
stavebných projektov v Nemecku, 
Rakúsku a Švajčiarsku a stále väčšiu 
obľubu si získava aj u nás.
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Spoločnosť Knauf patrí k popredným 
výrobcom stavebných materiálov 
a systémov so špecializáciou na suchú 
výstavbu u nás i vo svete. Na začiatku 
toho všetkého stáli dvaja bratia a jeden 
skvelý nápad - využívať sadru ako 
priemyselnú surovinu vo veľkom. Dnes 
spoločnosť Knauf s viac ako 35 000 
zamestnancami po celom svete vyrába 
moderné systémy pre suchú výstavbu, 
omietky a príslušenstvo, tepelno-
izolačné vrstvené systémy, farby, 
liate podlahy a podlahové systémy 
i stroje a náradie na spracovanie týchto 
výrobkov aj izolačných materiálov.
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DAJTE PREDNOSŤ SUCHEJ VÝSTAVBE A ZAČNITE 
S NAMI NOVÚ KAPITOLU SVOJHO PROJEKTU!

  
WOODCOTE. SME PARTNER PRE VŠETKY

VAŠE PROJEKTY.

woodcote.sk


