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Dřevostavby s masivními výhodami

CLT panel
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FAKTA

Nová přirozenost architektury
CLT panel je masivní prefabrikovaný systém ze dřeva. CLT spojuje rozmanité výhody dřeva s
technologickými vymoženostmi, které umožňují vysoký stupeň prefabrikace a rychlý, bezpečný
způsob stavění. V poměru k jeho hmotnosti je jedním z nejvýkonnějších konstrukčních materiálů
pro vícepodlažní budovy. Zušlechtění dřeva na CLT spojuje rychlou a přesnou konstrukci s estetikou, komfortem a stálostí dřeva.

Výroba
Skládá se ze tří až sedmi křížem lepených (cross laminated) vrstev dřeva z jehličnanů. Díky
lepení podélných a příčných vrstev se snižuje bobtnání a sesychání dřeva na zanedbatelnou míru.
Na CLT firmy Pfeifer se používají vysušené, ohoblované lamely ze smrkového a borového dřeva,
roztříděné podle pevnosti a kvality a polyuretanové (PU) lepidlo bez formaldehydu.

Ekologie
Naše dřevo pochází z lesů obhospodařovaných podle principů trvalé udržitelnosti. Používáním
dřeva se dlouhodobě váže škodlivý skleníkový plyn CO₂ a dochází tak k silnému snižování emisí.

Logistika
Dnes máme pro naše produkty zastoupení po celém světě ve více než 75 zemích, což představuje
vynikající logistickou síť.

FILOZOFIE
Rozměry prvků CLT a jejich statické i estetické
vlastnosti otevírají celému stavebnictví, stejně jako
architektům, další možnosti použití a nové konstrukční perspektivy. Spolu s mnoha výhodami
výrobku se tím vysvětluje triumf CLT panelů od
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konce 90. let minulého století.

CLT PANEL
Výhody masivní konstrukce CLT
	
Vysoký stupeň prefabrikace, a tím pádem velmi krátká doba stavby a snadná montáž
umožňují vznik stabilních, bezpečných a komfortních staveb
	
Maximální spolehlivost plánování díky definovaným nebo standardizovaným mechanickým
a stavebně fyzikálním vlastnostem prefabrikátů systému CLT
Prvky CLT splňují všechna kritéria masivní konstrukce
	CLT působí jako zvuková a tepelná izolace, masivní dřevo reguluje vlhkost vzduchu v místnosti
a zajišťuje v létě (izolace) a v zimě (akumulace tepla) příjemné prostorové a bytové klima
	Rozmanité možnosti architektonických návrhů s viditelným dřevěným povrchem a všemi dalšími
myslitelnými povrchy
	Prvky CLT jsou propustné a působí jako parozábrana, což většinou umožňuje stavění bez fólií
	
Tesařské středisko CNC umožňuje přířezy a frézování individuálně podle stavebního plánu
	
Zisk čistého obytného prostoru díky tenčí konstrukci stěn
	Všechny komponenty – stěny, stropy a střecha – mohou být provedeny v CLT, pro energeticky
úsporné, nízkoenergetické i pasivní stavby velikosti, konstrukce a tvaru střechy

Přednosti pro životní prostředí
	Dřevo má ve srovnání s běžnými stavebními materiály, jako je beton nebo ocel, ekologický bonus
	Nízká hmotnost CLT je výhodou při přepravě a manipulaci, což šetří energii a náklady
	Po skončení životnosti budovy lze přírodní surovinu a materiál dřevo kompletně ekologicky recyklovat

Technické údaje
	Pfeifer dodává velkoformátové, opracované a obroušené prvky CLT do šířky 3,10 m a délky 14,5 m,
s tloušťkou od 6 do 30 cm a se třemi až sedmi vrstvami

CLT panel se skládá ze tří až sedmi
křížem lepených (cross laminated)
vrstev dřeva z jehličnanů.

Cross Laminated Timber (CLT), známý pod
názvem CLT panel, přímo symbolizuje ekologii
a hospodárnost dřevěných konstrukcí. Všechny
výhody masivních konstrukcí, jako je pevnost,
stálost hodnoty, ochrana proti hluku nebo protipožární ochrana, jsou ideálním způsobem spojeny s ekologickými unikátními vlastnostmi udrži-
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telného materiálu dřeva.
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