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Všetky dôležité informácie o 
sendvičových paneloch 

Sendvičový panel je hit 21. storočia, stavia sa z neho už pomaly všetko. Všade, kde sa len 
pozriete vidíte stavby z panelov ako napríklad obchodné domy Tesco, Lidl, Kaufland, no i 
priemyselné parky a zóny. Rôzne sklady, garáže, dielne, prístavby, autoservisy, predajne, 
haly, mraziarenske a poľnohospodárske haly. Všetky tieto moderné stavby sú zo 
sendvičových panelov (pur/pir, minerálna vlna, polystyrénové jadro), ktoré majú výborné 
izolačné vlastnosti a dlhú životnosť nad 50 rokov. 

Sendvičové panely sú prefabrikované prvky, ktoré sa skladajú z dvoch obkladov z 
oceľového pozinkovaného plechu (vonkajšieho i vnútorného) a izolačného jadra, ktoré sa 
nachádza medzi nimi. Izolačné jadrá sú buď z tvrdeného polyuretánu (PUR), 
polyisokyanurátovej peny (PIR),  minerálnej vlny alebo polystyrénu. Toto jadro poskytuje 
kvalitnú tepelnú a zvukovú izoláciu pri vysokej ohňovzdornosti. 

  

 

Panely sa montujú vertikálne, prípadne horizontálne na konštrukciu. Táto konštrukcia 
môže byť oceľová, drevená a železobetónová, prípadne ich kombináciou so skrytým / 
viditeľným spojom a systémom pero-drážky. 
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Panely sú široko používané pri stavbe budov, skladovacích priestorov, priemyselných a 
výrobných skladov. V komerčnej sfére sa využívajú na stavbu autosalónov, autoservisov, 
garážových priestorov, poľnohospodárskych skladov a hál, chladiarenských a 
mraziarenských miestností. 

Panely sú určené na opláštenie interiérových, vonkajších stien, stropných a strešných 
skeletových konštrukcií. 

Hlavné výhodné stavebné parametre: 
 veľmi kvalitné izolačné vlastnosti (napr.: PIR panel,  120mm má TIS U = 0,19 

(W/m2.K) v porovnaní s YTONG 300mm tehla plus fasádny polystyrén 8cm TIS U 
= 0,22 (W/m2.K)) 

 veľmi kvalitné protipožiarne vlastnosti (napr.: ohňovzdornosť 180mm panel 
z minerál.vlny EI120/240, NRO) 

 veľmi kvalitná akustická izolácia (napr.100mm minerál.panel má váženú 
nepriezvučnosť Rw=31dB) 

 rýchla montáž a minimálna údržba(rýchlejšia a jednoduchšia výstavba ako pri 
murovaných stavbách) 

 nie je potrebné vonkajšie a vnútorné zdobenie 
 moderný estetický vzhľad, rôzne varianty profilov a farieb 
 panely sa dajú zostaviť vertikálne aj horizontálne 
 úplná environmentálna bezpečnosť 
 dlhá životnosť – životnosť nad 50 rokov 
 parotesnosť a vzduchotesnosť 
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Prečo sendvič a nie tehla... 
Na to aby sme dosiahli tepelno izolačné vlastnosti ako sendvičový panel, by sme 
napríklád museli štandardnú tehlu ytong 30cm ešte zatepliť 8cm polystyrénom, aby sme 
dosiahli súčiniteľ vodivosti tepla (U) a tepelný odpor (R) ako pri 100mm hrubom 
štandardnom PUR panely. Súčiniteľ vodivosti a tepelný odpor sú dva hlavné ukazovatele 
pri porovnávaní izolačných vlastností materiálov. Čím menšia hodnota U tým lepšie, zase 
naopak R tepelný odpor,čím vyšší tým lepšie. 

 PUR sendvičový panel 100mm U = 0,22 (W/m2.K), R = 4,6 (m2K/W) 
 PUR sendvičový panel 120mm U = 0,19 (W/m2.K), R = 5,26 (m2K/W) 
 YTONG 300mm tehla U = 0,35 (W/m2.K), R = 2,8 (m2K/W) 
 YTONG 300mm tehla plus fasádny polystyrén 8cm U = 0,22 (W/m2.K), R = 

4,6 (m2K/W) 
 Plná tehla 300mm U = 2,56 (W/m2.K), R = 0,39 (m2K/W) 

 

 

Aké druhy panelov sú na trhu ...... 
Ponúkajú sa polyuretánové (PUR), polyisokyanurátové (PIR), s minerálnou vlnou, 
polystyrénovým jadrom, polyisokyanurátové (PIR) pre farmy a poľno.budovy, 
s minerálnou vlnou pre farmy a poľno.budovy a izokyanátové (PIR) pre chladiarenské a 
mraziarenské miestnosti. 
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Typy panelov sú buď stenové (viditeľný spoj), fasádne (skrytý spoj), strešné a spoje sú 
buď viditeľné alebo skryté (napr.: pri fasádnych, kde nevidno hlavičku samoreznej 
skrutky). 

Panely PIR a PUR sa vyrábajú v hrúbke od 40mm do 200mm,  z minerálnej vlny sú hrubé 
od 60mm do 200mm. a s polystyrénovým jadrom od 50mm do 250mm. 
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Najpoužívanejšie a najdostupnejšie profily 
oplechovania 

Používa sa oceľový pozinkovaný plech s vnútornej a vonkajšej strany o hrúbke od 0,4mm 
až po 0,7mm. Štandardná hrúbka je 0,5mm. Najpoužívanejšie a najdostupnejšie sú tieto 
profily: hladký, lineárny, makro lineárny, mikrolineárny, drážka, mikrodrážka, , mikrovlna, 
clearline, t-trapéz 

 

Kvalitná tepelno izolačná schopnosť 
Jadrom je obyčajne minerálna vlna, polystyrénové jadro (EPS), polyuretánová pena 
(PUR), ako aj ich vylepšená verzia, vysoko odolná proti ohňu - polyisokyanurát (PIR).  Tieto 
materiály sú považované za najlepšie a najpoužívanejšie v oblasti izolácie a preto je ich 
tepelno izolačná schopnosť jednou z dominantných výhod sendvičových panelov. 

Tepelná izolačná schopnosť (U [W/m2K]) 

 PUR/PIR panely – od 0,59(W/m2.K) po 0,14(W/m2.K) 
 Panely s minerálnou vlnou - od 0,66(W/m2.K) po 0,19(W/m2.K) 
 Panely s polystyrénovým jadrom - od 0,73(W/m2.K) po 0,19(W/m2.K) 
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Pre lepšie porovnanie 

 

Nízka hmotnosť a ľahká preprava 
Hmotnosti panelov sa pohybujú od 9,9kg/ m2 (40mm, PUR panel) po 37,5 kg/ m2 
(200mm, panel z mine.vlny), čo predstavuje nízku hmotnosť a veľmi dobré podmienky na 
prepravu, výkladku a samotnú montáž. 
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Čo je efektívna šírka ..... 
Efektívna šírka panela znamená viditeľná šírka panelu bez spoja. Šírky sa pohybujú od 
1100mm (napr. (PUR/PIR – stenový SP, viditeľný spoj), 1050mm (napr. minerálna vlna – 
fasádny, skrytý spoj) až po 1190mm (napr. polystyrénové jadro – strešný, viditeľný spoj). 
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Minimálna-maximálna dĺžka panela  
Minimálna dĺžka panelu je 2m a maximálna dĺžka panelu je 18m. Záleží od 
vybraného druhu. Odporúčaná maximálna dĺžka je do 12m, kôli preprave 
v nákladných kamiónoch. Pri požiadavke dlhších rozmerov ako 12m je potrebné 
zabezpečiť špaciálnu dopravu, kde sa samozrejme zvyšujú aj náklady na celkovú 
cenu. Pri objednávke sa udáva počet v kusoch a dĺžky panelov podľa projektu 
(vyrábajú sa na mieru). 

 

Ohňovzdornosť a zvuková izolácia 
Požiarna odolnosť skúma schopnosti sendvičových panelov odolávať úplne 
rozvinutému požiaru. Najčastejšie sa udáva klasifikácia celistvosti (E) a izolácie (I) 
v minútach. Najlepšie ohňovzdorné vlastnosti má minerálna vlna (EI120), potom 
polyisokyanurátové jadro (EI30) a najslabšie vlastnosti má polystyrénové jadro 
(EI15). 

Pojem vážená nepriezvučnosť (Rw) je jednočíselné hodnotenie zníženia prenosu zvuku 
cez deliacu konštrukciu alebo iný stavebný prvok. Táto jednočíselná hodnota sa približne 
rovná priemernému zníženiu zvuku v strede rozsahu citlivosti ľudského sluchu. Deliaca 
konštrukcia je v našom prípade sendvičový panel, ktorý dosahuje veľmi dobré hodnoty 
a to napríklad polyuretánový panel má Rw=26dB, minerálna vlna má hodnoty Rw=32dB 
a polystyrénové jadro dosahuje hodnoty Rw=23dB. 

 

Farby v RAL odtieňoch 
Všetky ponúkané farby sú v odtieňoch RAL, pretože je to štandard používaný v priemysle 
a stavebníctve. Dostupnosť farby musí byť schválená obchodným oddelením pred 
podaním objednávky. Možnosť výberu farby podľa vašej individuálnej požiadavky vo 
farbe RAL.  Štandardný farebný povrch je z polysteru. Možnosť výberu prémiovej úpravy 
z polyuretánu s poliamidom, metalických porvchov z pozinku alebo aluzinku, nerez alebo 
titan-zinok. 
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Prémiové povrchy 

Polyuretán s poliamidom 
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Organické povrchy 

Polyester 
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Metalické povrchy a ostatné 

 
Farby majú iba ilustračný charakter. I – TRADING,s.r.o. si vyhradzuje právo na rozdiely vo farbe medzi 
vzorkovníkom a skutočnou farbou. 

 

Zákaznícky servis 
Telefón: +421 944 357 822 

Email: obchod@panelshop.sk 

Prevádzková doba zákazníckej linky: 

Po – Pi: 8:00 – 18:00 

So – Ne: 9:00 – 18:00 
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