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Jednoduchý a najlacnejší stavebný systém

Stavebný systém LK BOX je jednoduchý modulový systém, založený na využití ľahkého kameniva
RUGEN® a ktorý je určený pre ekonomickou a rýchlu výstavbu. Stavebný systém LK BOX je variabilní a
komplexní, rieši založení stavby, výstavbu stien a stropov. Stenové panely systému sú ľahké, skladajúce sa
z nosného rámu z ľahkého hutného betónu a výplne, ktoré môže byť z rôznych materiálov, napríklad
ľahkého medzerovitého betónu, nebo iných výplňových prvkov. Využitie systému LK BOX umožňuje
zhotoviteľovi výrobu doskových prvkov s výbornými tepelno-izolačnými a akustickými vlastnosťami pre
zhotovení difúzne otvorené stavby pri čo najjednoduchšej konštrukcii. Použití betónu v systému LK BOX
zaisťuje trvanlivosť a odolnosť stavieb.
Stavebný systém LK BOX nie je náročný na výrobu, väčšinu operácií od výroby až po kompletáciu
prvkov stavebného systému do buniek je možné prevádzať rovnakými pracovníkmi a na jednom mieste.
Výhodná je s ohľadom na nízku hmotnosť a kompletnosť i montáž prvkov stavebného systému LK BOX.
Pre manipuláciu sú panely systému vybavené závitovými púzdrami, pre vzájomné spojení medzi panely sú v
rohoch oceľové príložky, cez ktoré sa panely k sebe zvaria. Špáry medzi panelmi šírky 10 až 20 mm sa
vyplňujú montážnou penou. Stenové panely sa ukladajú do maltového lôžka. Stropné panely sa ukladajú na
nízkoexpanznú montážnu penu. Špáry medzi stropnými panelmi sú v spodnej časti vyplnené montážnou
penou, v hornej časti je do špáry vložená výztuž s vyplnením zálievkovou maltou.
Základné dĺžkové moduly systému LK BOX sú 2 500 a 6 000 mm s výškou od 2 850 do 3050 mm
podľa zaťaženia skladby podlahy. Stenové panely sa môžu vyrábať podľa požiadaviek aj v dĺžkach 1 200, 2
400, 3 600, 4 800 mm. Panely sú ľahko manipulovateľné a nevyžaduje špeciálne žeriavy - hmotnosť
stenového panelu dĺžky 2 200 mm s výškou 2850 mm je od 1,3 t, panel dĺžky 6 000 mm váži od 3,2 t.
Statické výpočty konštrukcií sú pripravené v krokoch po 1,2 m až do 6 metrov. Stenové panely je možné
vyrábať a dodávať aj bez výplne, s dokončením na stavbe.
Stavebný systém LK BOX je doplnený stropnými doskami výšky 215 resp. 265 mm. Výška závisí na
rozpätia a zaťaženia), dĺžku si možno zvoliť ľubovoľne od 1,2 m v krokoch po 1,2 m. Systém LK BOX
umožňuje jednoduchou výstavbu až do výšky 4 (6) podlaží.
Stavebný systém LK BOX je vždy z vonkajšej strany doplnený kontaktným zateplovacím systémom
s vysokým súčiniteľom difúzneho prestupu. Z vnútornej strany sa na konštrukcie aplikujú tenkovrstvové
omietkové systémy, obkladové dosky – napríklad sádrokartón.

Efektívne využitie materiálov = nízka cena. Systém LK BOX je
výhodný pre výrobcov i zákazníka.

Výhody systému LK BOX
1)

LK BOX odstraňuje závislosť výstavby na klimatických podmienkach - zrýchľuje

výstavbu, znižuje počet montážnych pracovníkov
2)

odstraňuje nevyhnutné technologické prestávky, presúva výrobu zo staveniska
do výrobných priestorov – vyššia kvalita prevedenia, výhodnejšia

previazanosť profesií
3)

každý modul LK BOX a jeho súčasť má presne určenú funkciu, dochádza k úspore
materiálu, hmotnosti, vyššej tuhosti konštrukcie – významné zníženie

nákladov na prepravu a výstavbu
4)

modulový systém LK BOX umožňuje premenlivé výšky podlaží, výhodnejšie
využitie obostavaného priestoru - znižuje náklady na užívanie

5)

rôzne tvary buniek, ktoré je možné zostaviť, umožňujú širokú škálu dispozičných
riešení - zjednodušuje projektovanie stavieb

LK BOX je ľahký, pevný a paropriepustný s veľkou
variabilitou využitia
LK BOX je cenove výhodný

Základy stavebného systému LK BOX

Možnosti stavebného systému LK BOX

Stěnové prvky pro
vytvoření bunky

Výplňové prvky pro
vytvoření bunky

Prostorová buňka
sestavená z dílů

Přídavné prvky

LK BOX za pomocí buněk a
doplňkových prvků

Základní sestava vytváří hrubou
stavbu pro různé stavby

