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KONSTRUKČNÍ DETAILY 



Základová deska 
Odpadní, vodovodní a jiné 
instalace mohou být vedeny 
pod izolační vrstvou v 
štěrkopískovém podloží, nebo 
na izolační desce přímo v části 
určené pro beton. 



Základová deska 
Základové obvodové stěny. 
Naše prvky se velice dobře 
uplatní v těchto místech pro 
své izolační vlastnosti a 
jednoduchou proveditelnost. 
 
Na žádost statika je možné 
zvětšit šíři pro beton. Z 15cm 
na 20cm. 
 
Na zdi dotýkající se půdy, 
stačí jednoduchá hydroizolace, 
Jakkoli provedená.  



Základová deska 
Základové obvodové stěny. 



Základová deska 
Obvodové zdi pro sklep. 



Stěny 
Detail rohu. 
 
Náš systém máme vyvinut tak, 
abychom mohli armovat pouze 
v rozích překladech a věnci. 



Stěny 
Společná vnější a vnitřní - 
nosná stěna 



Stěny 
Propojení obvodové stěny 
Izodom s jiným systémem 
nenosných i nosných příček. 



Stěny 
Detail překladu. 
 
Tento překlad je ideálním pro 
stavbu domu, nemůže vzniknou 
žádný tepelný most a zároveň 
je postup velice 
jednoduchý,lehký a rychlý. 



Stěny 
Instalace oken. 



Stěny 
Vnitřní povrchová úprava je 
sádrovými omítkami nebo 
lepení sádrokartonových 
panelů. 



Stěny 
Vnitřní dokončovací práce v 
koupelně, kuchyni... 



Stropní systém 
Stropní systém 
IZODOM2000 



Stropní systém 
Stropní systém 
IZODOM2000 



Stropní systém 
Konstrukce 
železobetonového 
monolitického stropu. 
 
Takto vypadá konstrukce 
stropu, pokud odstraníme 
izolačně bednící  prvky 
Izodom. 



Stropní systém 
Dřevěná konstrukce 
podlahy 



Střešní izolace 
Propojení stěny se střechou. 
 
Opět bez vzniku tepelných 
mostů. 



Střešní izolace 

 Nad-krokevní izolace 
jakéhokoli typu střech. 
 
 
Výborné řešení pro pasivní 
domy! 
Majitelé podkrovních domů 
ocení více prostoru a přiznané 
krovy, které mohou být velice 
efektní. 



Střešní izolace 

 Konstrukční schéma a 
tepelná izolace plochých 
střech. 



Detaily 
Jenom jeden šroub, zvládne 
udržet 150 Kg. Při použití 
většího počtu šroubů, lze k 
stěnám IZODOM 
přišroubovat opravdu velmi 
těžké přeměty. 



Izodom 2000 Czech Republic 

To jsou jen některé příklady úspěšných projektů, 
založených na produktech Izodom a také na 
technické podpoře. Jsme schopni vystavět z 

našeho systému jakoukoli stavbu! 
 

Fojtik@izodom2000.cz 
www.izodom2000.cz 
+420/605 970 569 
           777170 659 

 



 


