
Efektívna náhrada 
sadrokartónu a muriva

austrotherm.sk

Vytvorte si kúpeľňu podľa 
Vašich predstáv jednoducho  
a rýchlo! 

 jednoduché vyrovnanie nerovného  
 povrchu vďaka Austrotherm UNIPLATŇA

 presné spoje a rovné kúty s Austrotherm  
 UNIPLATŇA L / U - profil

 rýchle opláštenie vaní pomocou  
 Austrotherm UNIPLATŇA vaňový element

 Austrotherm UNIPLATŇA prílušenstvo na  
 jednoduché a pevné spoje



Austrotherm 
UNIPLATŇA
Dosky z tvrdeného extrudovaného polystyrénu  
so špeciálne upraveným povrchom po oboch 
stranách.

Použitie
 jednoduché zhotovenie priečok, odkladacích plôch, plochy 

 na osadenie umývadla, schody, nádoby na vodu, podnosy
 doplnkové plochy kúpeľní a kuchynských liniek
 náhrada muriva a sadrokartónu 
 opláštenie stien, podhľadov a podlahových plôch v suchých 

 a vo vlhkých miestnostiach pri renováciách a novostavbách
 hotový podklad pre obklady a dlažby
 vhodné na použitie do kúpeľní, spŕch/vaní, wellness

jednoduchá 
manipulácia 

Napätie v tlaku pri 
10 % stlačení

200 kPa

Klasifi kácia 
reakcie na oheň

E

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti (λD)

0,035 W/(mK)

vynikajúce 
tepelnoizolačné 

vlastnosti

odolný voči 
vysokému 
zaťaženiu

vynikajúca 
priľnavosť

odoláva vlhkosti
ľahký 

materiál 

Obojstranná povrchová úprava Austrotherm Uniplatne
Tvrdený extrudovaný polystyrén je z oboch strán 
vystužený sklotextilnou mriežkou a pokrytý maltou, 
čím je vhodný na použitie bez ďalších špeciálnych 
úprav. Austrotherm UNIPLATNE sú stabilné, vodotesné 
tepelnoizolačné dosky vhodné ako náhrada muriva 
a sadrokartónu.



Austrotherm 
UNIPLATŇA  
L / U - profil

Použitie
 na vytvorenie opláštenia vertikálnych a horizontálnych  

 potrubí, podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada  
 muriva a sadrokartónu

Obojstranne povrchovo upravená Austrotherm 
XPS® TOP izolačná doska so štruktúrovaným 
povrchom tvaru L / U

Austrotherm Uniplatňa  
U - profil

Austrotherm Uniplatňa  
L - profil



Austrotherm 
UNIPLATŇA 
príslušenstvo

Austrotherm UNI - podložka
S pozinkovanými podložkami rozmeru ø 38 mm máte 
správny základ pre mechanické zabezpečenie Austrotherm 
UNIPLATNÍ.

Austrotherm UNI - nastaviteľná podpera 
Nastaviteľná podpera vyrobená z tvrdého plastu, jednoduchá 
inštalácia pomocou 17 vidlicového kľúča. Možnosť nastavenia 
do požadovanej výšky až 10 mm.

Austrotherm UNI - spojovacie prvky
Pozinkované spojovacie prvky sú vhodné na jednoduché 
a rýchle mechanické upevňovanie jednotlivých Austrotherm 
UNIPLATNÍ a Austrotherm UNIPLATŇA L / U – profi lov.



Austrotherm 
UNIPLATŇA 
vaňový element 

Použitie
 na vytvorenie opláštenia vaňových záhlaví aj v pozdĺžnom 

 smere, obloženie na mieru aj pre neštandardné vane, 
 podklad pre obklady a dlažby, vhodný ako náhrada muriva 
 a sadrokartónu

Tvar hrany:   rovná hrana
Rozmer dosky:   730 x 600 mm
  1770 x 600 mm 
  2100 x 600 mm
Úžitková plocha:   0,44 m² / doska 
  1,06 m² / doska  
  1,26 m² / doska

Obojstranne povrchovo upravený tvrdený 
polystyrén Austrotherm XPS® TOP 
na opláštenie vanína opláštenie vaní



Nájdete v predajni:

Výrobný závod a centrála 
Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11  831 04 Bratislava 
Tel.: +421 2 3266 1606 
Fax.: +421 2 3266 1618 
obchodne@austrotherm.sk

austrotherm.sk

Obchodné zastúpenie
Štefan Valla
Stred a sever SR
+421 915 572 324
s.valla@austrotherm.sk

Andrea Lukáčová
Stred a juh SR
+421 917 734 199     
a.lukacova@austrotherm.sk

Stanislav Lovas
Bratislava a okolie 
+421 918 569 350
s.lovas@austrotherm.sk

Ing. Zoltán Lipták
Vedúci predaja / Východ SR
+421 905 818 313
z.liptak@austrotherm.sk


