


















 

TECHNICKÉ PARAMETRE FÓLIOVNÍKA 

 

Rozmerové špecifikácie: 

 

Šírka rozpätia Ln ...   9,6 m 

Výška pod žľabom Ht ...  3,0 m 

Výška hrebeňa Hc ...   5,25 m 

Priestor medzi priehradami ... 3,0 m 

 

Priestor medzi bočnými stĺpikmi L ... 3,0 m 

Počet sekcií ...    7 

Dĺžka LU ...    12,0 m 

Celková plocha ...   806,4 m2 

 

Technické špecifikácie: 

Krytina dvojitý vysokotrvanlivý plastový film 180-200 μm  

Strešná ventilácia dvojitý vrchný otvor plne automatizovaný 

Koncové štíty 
Listy polotuhého biologicky orientovaného bieleho 
polykarbonátu 

Bočnice bočné automatizované vetracie otvory 

Dvere posuvné dvere  

 

 

 

 

 

 

  



Štrukturálne charakteristiky: 

Poloblúky Ø 60x1,5 mm 

Bočné stĺpy 80x80x2 mm 

Stredné stĺpy 80x80x2 mm 

Horizontálne polotyče Ø 32x1,5 mm 

Priehrady N. 4+1 x Ø 32x1,5 mm 

Výstuhy N. 2 x Ø 32x1,5 mm 

Zavetrovací kríž Ø 32x1,5 mm 

Strešná výstuha N. 6 Ø 32x1,5 mm 

Horizontálna výstuha N. 4 Ø 32x1,5 mm 

Odkvapy 15/10 – Dev. 550 mm 

Matice a skrutky chránené pred 
koróziou 

 

 

 

Dvere: 

Predné posuvné dvere 

posuvné tabule z pozinkovaného železa 
Rozmer 3,20x2,80 m 
Horný bežec s vozíkom 
Ukončovacie platne  
2 rúčky pre každé dvere 
Polykarbonát 
 

Krytina: 

Plastovaný povrch s dlhodobou životnosťou, dvojvrstvová 

 

Strešná ventilácia: 

Dvojité okná (butterfly) 

nosník 60x30 mm na upevnenie závesov okien  
šírka okna 1,5 + 1,5m 
ventilačné rameno  ø60 mm 
manipulácia cez ozubený hrebeň 
prevodový hriadeľ  ø32 mm  
trojfázový motor 0,37 kW 
kovové platne  proti presakovaniu 
na koncoch výstuhy  ø32 mm 

 



 

Bočná ventilácia: 

Rolovacie okno 

Vonkajší vetrací systém smerom nahor 
Valcová clona z priehľadného plastového filmu 180  µm 
Navíjanie na pozinkovanú rúrku ø 28 mm 
Automatický navíjací  systém s trojfázovým motorom 0,25 kW a kardanovým hriadeľom  
Nízky ohyb vyrobený z polykarbonátu 6 mm H = 70 cm  
 

Vlnitý kompaktný polykarbonát 

štítové ukončenie 
platne  kompaktného vlnitého polykarbonátu hrúbka 0,8 mm 
vysoká odolnosť voči ultrafialovému žiareniu a krupobitiu 
použitie od -30 do +120 ° C  bez zmeny jeho fyzikálnych / chemických vlastností 
Tepelný koeficient 0,21 W / m ° K 
Takmer nerozbitné, s odolnosťou proti nárazu 200 krát vyššou ako sklo  
Upevnenie na konštrukciu pomocou samorezných skrutiek 
 
 

 

 

 

 

 
























