
 Montáž na závěsný systém s instalací izolace 

1 - instalace podkladních pryžových pásů pod  
montážní hranoly z důvodu vytvoření tepelně
izolačního prvku mezi zdivem a fasádou.
Optimální je zavěsit pásy na podkladní zeď 
pomocí hřebíků, do tvrdších materiálů vruty.
Stačí pouze přichytit na zeď, fixaci pak zajistí
samotné kotvení hranolů vruty do zdi.

2 – ukotvení nosných konzolí do zdiva zkrz 
připravené otvory v konzoli, pokud to situace umožní
konzole se pokládají až na spodní podložní plochu. 
Uchycení je běžně na vrut s hmožďenkou, případně 
turbošrouby apod. Pokud se napojuje do výšky nad 
sebe více kusů konzolí je vhodné jejich převázání,
tak, aby spoje konzolí byly v půlce sousední konzole. 

Rozestupy jednotlivých konzolí se mohou upravit na 
šířku izolačních desek, neměly by ovšem být více než 
120cm. Optimální vzdálenost je cca 70-80cm, to je 
ovšem závislé na hloubce předsazení fasády od zdi, 
tedy na tloušťce izolace. Všeobecně platí, že čím širší je 
izolace tím hustější musí být rošt z konzolí závěsného systému.
Doporučené rozteče konzolí v závislosti na tloušťce izolace:
izolace tloušťky do 5cm - rozteč max 120cm   
izolace tloušťky 5-10cm - rozteč max 100cm 
izolace tloušťky 10-15cm - rozteč max 80cm
izolace tloušťky 15-20cm - rozteč max 60cm
Na ve zdi připevněné konzole nasuneme na spojovací
kolmé pásky převlečné příchytky, nejlépe co nejblíže ke konzoli tak,  aby se 
opřely přední hranou o konzoli. Strana nasunutí příchytky na pásek je libovolná, 
ale je vhodné dát příchytku tak, aby k ní byl dobrý přístup a mohla se pak následně snadno prošroubovat na 
připravené otvory.



3 - Následuje přiložení montážních konzolí,  
které se přikládají otočené o 180o  

viz obr. 

přetažením jednotlivých příchytek se
dosáhne okamžitého zavěšení montážních 
konzolí, které je už jen potřeba vyrovnat 
do vodováhy s požadovaným odstupem, 
(požadovanou hloubkou pro umístění izolace), 
od zdi a také do roviny s ostatními konzolemi 
podél zdi, aby byl obklad rovný 
nejlépe podle provázku apod. 
Příchytky je třeba prošroubovat zkrze pásky 
konzolí nejlépe dvěma vruty do příchytky.
Pokud je potřeba zkrátit délku pásků pro 
nastavení menší hlouby konstrukce, je potřeba 
pásky zkrátit bruskou  

viz obr. 

když jsou pásky konzolí moc dlouhé,    
nejdou ani správně nasadit                                

upozornění:
- pásky je třeba oříznout stejně na obou   
konzolích, aby oba měli přibližně stejnou délku, 
pokud by se ořízl jen jeden mohlo  by to mít 
špatný vliv na pevnost rastru
- pásky konzolí lze na sebe zasunout max. ke 
šroubu kterým je pásek připevněn k liště viz obr. 

- oba pásky musejí být min. tak dlouhé, aby před 
šroubováním oba vyčnívali na koncích z příchytky 
- příchytku je potřeba před prošoubováním 
umístit nejlépe do středu pásků viz obr. 

4 – montáž izolace probíhá běžným způsobem 
jako u jiných fasádních systémů,
všechny vzniklé škvíry a netěsnosti především u 
polystyrénové izolace je potřeba vyplnit montážní pěnou.
Difůzní hydroizolační folie v tomto případě není vyžadována, jelikož fasádní profily vytvářejí vodě 
nepropustnou zábranu.
Izolační materiál nesmí přečnívat přes montážní konzoli, musí být zapuštěn níže. 

5 – montáž fasádních profilů probíhá stejným způsobem jako montáž profilů přímo na 
hranoly - viz druhý montážní návod 

dodatek:
pokud to vyžaduje situace, nebo je to přímo požadavek architekta či investora, 
montují se pod  spodní základní řadu fasády pomocí vrutů ještě hliníkové větrací 
mřížky pro  zamezení vniknutí hmyzu, hlodavců a pod. 


