
UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
hliníkový pro AL profily
rozmìr: 45 x 60 x 60 mm

GUTTAPROFIL ALU WAND
profil pro napojení na stìnu pro sklon od 8° 
do 18°

GUTTAPROFIL HØEBENÁÈ
høebenový hliníkový profil vèetnì oboustran-
ného tìsnìní

GUTTAPROFIL ALU U
ukonèovací hliníkový profil pro tlouš�ku desek 
6, 8, 10, 16, a 25 mm opatøený okapnièkou 
zpevòující profil

PODKLADNÍ PÁS
samolepící podkladní pryžový pás o šíøce 60 
mm.

GUTTAPROFIL ALU UNI
univerzální hliníkový krycí nebo spodní profil 
vèetnì oboustranného tìsnìní.

PC-U - ukonèovací profil z polykarbonátu
Délka: 2,1 m, 3 m a 6 m.
Barva: transparentní

PC-H - spojovací profil z polykarbonátu
Délka: 2,1 m, 3 m a 6 m.
Barva: transparentní

KRYCÍ LIŠTA
slouží k zakrytí Guttaprofilu ALU UNI

Komùrkové desky
z polykarbonátu

Z  NAŠEHO  SORTIMENTU  DÁLE  DOPORUÈUJEME

GUTTANIT - støešní bitumenové desky pro snadné a 
ekonomicky výhodné zastøešení rekreaèních a zahradních 
staveb 
GUTTATEC - støešní bitumenové šindele vhodné pro 
zastøešení domù, rekreaèních a zahradních staveb 
GUTTATOP - plechové støešní krytiny pro zastøešení budov 
GUTTAFOL - difúzní paropropustné podstøešní a parotìsné 
podkrovní fólie 
GUTTAGLISS MAKRO, PVC, WABE - profilované prùsvitné 
desky vhodné pro prosvìtlené zastøešení
VCHODOVÉ STØÍŠKY - vyrobené z polykarbonátu a 
hliníkových profilù - vhodné pro snadné zastøešení vchodu 
do  domu
GUTTABETA - profilované protivlhkostní folie pro 
hydroizolaci staveb
ENERTHERM - fasádní a nadkrokevní tepelná izolace z PIR 
pìny
GUTTAGARDEN - plastové zatravòovací tvárnice vhodné pro 
zpevnìní svahù, pøíjezdových cest atd.
GUTTATEX - geotextilie z netkaného polyesteru vhodné jako 
separaèní nebo zpevòující vrstva pøi zemních pracích
GARDENTEC - skleníky vyrobené z polykarbonátových 
desek a hliníkových profilù - snadná montáž a manipulace
PLANTEX - ochrana zahrady bez chemikálií
GUTTAFOAM - polyuretanové pìny a lepidla
GUTTA TMELY - tmely a silikony
CHEMICKÉ KOTVY - kvalitní kotvení 
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Produktová skupina Guttagliss obsahuje produkty výrobních 
závodù skupiny GUTTA INTERNATIONAL AG i jiných výrobcù 
ze zemí EU vybraných na základì hlavního principu filozofie 
skupiny GUTTA – maximální kvality dodávaných produktù. 
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu sortimentu. Aktuální 
nabídku najdete na internetových stránkách www.gutta.cz.

www.gutta.cz www.gutta.cz www.gutta.czwww.gutta.cz

GUTTAGLISS DUAL - doplòky

dual

DUROTOP SPOJOVACÍ PROFIL
10mm, 16mm,
dvoudílný, samotìsnící,
délka (mm): 2040, 3040, (4040, 5080, 6120)

VENTILAÈNÍ PÁSKA
pro prachotìsné uzavøení dutin
rozmìr: 38 mm x 15 m 

UNIVERZÁLNÍ ŠROUB
do døeva a oceli (max 3 mm)
rozmìr: 6,5 x 50 mm

UKONÈOVACÍ ÚHELNÍK
10mm, 16mm,
vèetnì šroubu pro spojování profil 
(80x30/50),nebo koncový profil (40x30/30)

DUROTOP KONCOVÝ PROFIL
10mm, 16mm, samotìsnící, 
délka (mm): 2040, 3040, (4040, 5080, 6120)

PODKLADNÍ PÌNOVÁ PÁSKA
nalepuje se na podkladní konstrukci - zaji-
š�uje tepelnou dilataci desek, oddìluje je od 
nátìru a také zajiš�uje tiché uložení desek. 
Výška: cca 3 mm.

GUTTAGLISS DUAL - doplòky

GUTTAPROFIL ALU F
okrajový hliníkový profil pro tlouš�ku desek 10 
mm - slouží k ukonèení desek u stìny

GUTTAGLISS PANEEL GUTTAGLISS EASY CLICK

ŠROUB S PLASTOVOU KRYTKOU
šroub s podložkou a plastovou krytkou - do 
døeva a oceli (max 3 mm)
rozmìr: 6,5 x 64 mm

GUTTAGLISS DUAL-LOCK
pro snadné a rozebiratelné spojení  a 
upevòování polykarbonátových desek DUAL, 
vysoká pevnost spoje a dlouhodobá funkènost 
rozmìr: 25 mm x 2 m

SILIKON NA PLASTY
Speciální vysoce odolný silikonový tmel pro 
tìsnìní a detaily desek GUTTAGLISS v exte-
riéru. Obsah: 310 ml.

UPEVÒOVACÍ TERÈ UNIVERZÁLNÍ
Pøítlaèná velkoplošná bílá podložka z PP s 
polyuretanovým tìsnìním, tzv. "Button". 
Urèeno pro všechny tlouš�ky desek (nemá 
distanèní váleèek - nožièku).

Univerzální stìnové panely pro zateplené prosklení stìn v exteriéru i 

v interiéru.
Optimální øešení všude tam, kde je potøeba vybudovat tepelnì 
izolovanou, prùsvitnou vertikální plochu. Vyznaèuje se velmi dobrými 
tepelnì izolaèními parametry a oproti sklu vysokou odolností proti 
mechanickému poškození. 
Guttagliss Paneel má vysokou svìtelnou propustnost, avšak jeho matný, 
lehce strukturovaný povrch zajiš�uje uživateli vysoké soukromí v 
interiéru.
Díky nízké hmotnosti se s ním velice snadno manipuluje a instalace 
pomocí Alu profilù je velmi jednoduchá.

POUŽITÍ
?interiérové i exteriérové prosklené stìny
?náhrada sklenìných tvárnic
?náhrada oken v prostorech se zvýšenou frekvencí pohybu osob
?stìny sportovních hal a staveb pro volný èas
?interiérové pøíèky a koridory
?dodateèné zateplení balkonù

2Plošná hmotnost (g/m )
2 Hodnota K (W/m °C)

Propustnost svìtla (%)

Tlouš�ka desky

èirá

bronz

Teplotní stálost (°C)

2900

2,8

75

16 mm

60

- 30 až +60

Komùrkové støešní a stìnové panely z polykarbonátu s vodotìsným 

zámkem.
Pro své vynikající mechanické vlastnosti, jsou dokonalou alternativou 
standardního zasklení z pøírodního skla anebo jiných umìlých hmot. Mají 
ale mnohem lepší souèinitel tepelné izolace, zajiš�ující úspory energie 
nutné pro vytápìní místnosti,jsou velmi odolné proti mechanickému 
poškození – polykarbonát je až 200-krát odolnìjší proti nárazùm než 
tradièní minerální sklo. 
Jsou odolné proti zatížení vìtrem a snìhem. Mají malou povrchovou 
hmotnost – stìny anebo stropy vyrobené z polykarbonátových panelù 
jsou lehké, nejsou velkým zatížením pro konstrukci.

POUŽITÍ
=pokládka možná již od 3°sklonu støechy (=5.3%) 
=renovace støech
=pøístøešky
=terasy, balkony
=garáže
=skleníky, zimní zahrady
=...a cokoliv zajímavého Vás napadne...

2Plošná hmotnost (g/m )
2 Hodnota K (W/m °C)

Propustnost svìtla (%)

Tlouš�ka desky

èirá

Teplotní stálost (°C)

2500

2,7

71

16 mm

- 40 až +120



Komùrkové desky z polykarbonátu Guttagliss DUAL jsou ideálním 

øešením pro zateplené prosklení støech a stìn s širokým uplatnìním 

ve všech oblastech staveb pro bydlení i prùmysl.

Polykarbonát (PCB) je mimoøádnì pružný, pevný a nárazuvzdorný 

materiál, lícová strana pak obsahuje za tepla nanášený 

(koextrudovaný) UV ochranný film.

Desky položené na sobì nikdy neskladujte na 
pøímém slunci. Komùrkové desky zvyšují 
koncentraci sluneèních paprskù do urèitých míst, 
èímž mùže dojít k deformaci spodních desek. 
Chraòte desky pøed poškrábáním a pøed 
zneèištìním dutin prachem.

Skladování:

Pøed montáží: Sklon støechy: min 7°

Podkladní konstrukce: Nejlépe døevìná. Ocelová je rovnìž pøípustná. 
Horní líc podkladních latí je nutno opatøit bílým nátìrem nebo použít 
reflexní pásku Guttafol ALU Band, aby se pøedešlo nadmìrnému 
pøehøívání konstrukce. Pøi použití impregnaèních prostøedkù pro ochranu 
døeva je nutno ošetøené konstrukèní èásti nechat øádnì vyschnout, aby 
nedošlo k výskytu barevných skvrn na spodní stranì desek.

Øezání: Desky mohou být jednoduše pøizpùsobeny 
požadované délce øezáním ruèní nebo elektrickou 
pilou s jemným ostøím. Jemné èástice plastu je 
nutno oèistit, aby nezneèistily dutiny.

Pøíprava:

Pro montáž desek je možné využít instalaèní systém DUROTOP 

nebo systém ALU profilù. Žádný z nich však není samonosný a 

vyžaduje stabilní nosnou konstrukci.

Desky Guttagliss Dual by mìly být 
pokládány tak, aby vrtání nebylo nutné. Je-li z 
technických dùvodù vrtání nezbytné, otvor by mìl 
být vždy o 50% vetší než prùmìr vrutu.

Vrtání: 

Používejte pouze bìžné saponáty bez abraziv. 
Nepoužívejte pøípravky obsahující organická 
rozpouštìdla.
Vstup na støešní plochu:
Na desky Guttagliss Dual vstupujte pouze za 
pomoci desek sloužících k rozložení hmotnosti!

Údržba:

Polykarbonátové desky GUTTAGLISS DUAL STRONG jsou velmi 

odolné proti mechanickému poškození a mají vynikající tepelnì-

izolaèní vlastnosti.

VÝHODY
?mechanická odolnost
?vynikající tepelnì izolaèní vlastnosti
?odolnost proti vlivu sluneèního záøení 
?snadná manipulace
?velmi dobrý útlum zvuku
?vysoká propustnost svìtla
?UV ochrana na obou stranách desky

Vynikající mechanické vlastnosti desek GUTTAGLISS DUAL STRONG 
umožòují jejich použití ve stavebnictví pro zasklívání rùzných staveb. 
Vzhledem k tomu, že se netøíští, je jejich použití bezpeèné i tam, kde sklo 
mùže pùsobit problémy. 
Snadná manipulace a ohýbání desek umožòuje tyto desky používat 
prakticky bez omezení ve všech stavebních oborech (prùmyslové 
stavby, zastøešení balkónù, sportoviš�, bazénù, zastávek hromadné 
dopravy, nákupních center, veøejných budov atd.). 
Díky nízké hmotnosti desek se pøi manipulaci dosahuje znaèných úspor. 
Desky GUTTAGLISS DUAL STRONG jsou pevné a znaèné pružné, takže 
jsou odolné i proti extrémním povìtrnostním vlivùm. Mají však omezenou 
možnost ohybu pøi použití na obloukových støechách.

GUTTAGLISS DUAL USKLADNÌNÍ A MANIPULACEGUTTAGLISS DUAL STRONG (X struktura)

www.gutta.cz www.gutta.cz www.gutta.cz www.gutta.cz www.gutta.czwww.gutta.cz

mlécná

2Plošná hmotnost (g/m )

2 Hodnota K (W/m °C)

Propustnost svìtla (%)

Tlouš�ka desky

èirá

bronz

Min. polomìr ohybu (m)

3400

1,6

60

25 mm

23

4,4

1700

2,5

64

10 mm

35

1,75

2700

2,0

60

16 mm

25

2,8

2Plošná hmotnost (g/m )

2 Hodnota K (W/m °C)

Propustnost svìtla (%)

Tlouš�ka desky

èirá

bronz

Min. polomìr ohybu (m)

800

3,9

84

4,5 mm

60

0,6

1300

3,5

82

6 mm

50

0,9

1500

3,2

80

8 mm

50

1,2

GUTTAGLISS DUAL

GUTTAGLISS DUAL STRONG

1700

3,0

80

10 mm

49

1,5

GUTTAGLISS DUAL SOLAR GUTTAGLISS DUAL HFTECHNICKÉ PARAMETRY
Polykarbonátové desky GUTTAGLISS DUAL SOLAR mají speciální 

úpravou snižující prostup tepelného, sluneèního a UV záøení a tak 

zamezují pøehøívání interiéru.
Desky jsou opatøeny jednostrannou reflexní vrstvou. Tato speciální vrstva 
je souvisle nanesená z vnitøní strany a 
zlepšuje tak vlastnosti desek. 
Ze sluneèního záøení propouští velmi mnoho 
viditelného svìtla ale zabraòuje prùniku 
tepelné složky záøení. Vytváøí tak komfortní 
prosvìtlené prostøedí pro lidi s minimalizo-
váním skleníkového efektu. Propustnost 
svìtla je velmi vysoká a pøibližuje se èirým 
polykarbonátovým deskám, ale propust-
nost tepelných paprskù je snížená. 
Komùrková struktura desek zároveò 
zabezpeèuje v zimì udržení tepelné energie uvnitø a šetøí tak náklady na 
vytápìní. 

2Plošná hmotnost (g/m )
2 Hodnota K (W/m °C)

Celková propustnost svìtla (%)

Tlouš�ka desky

Min. polomìr ohybu (m)

1700

2,5

65

10 mm

1,75

2700

2,0

65

16 mm

2,8

Desky GUTTAGLISS DUAL HF mají na vnitoních sti nách jemný 

dezén, vytvooený poídavkem speciálního aditiva v polykarbonátu. 

Desky i v eirém provedení si tak zachovávají vysokou propustnost 

svi tla za soueasného rozptylu svi tla, aniž 

je nutno použít barevných pigmentu.
Dezén desek a rozptyl svi tla umožoují 
snadno skrýt zašpini ní a poškrábání desek. 
Rozptyl a propustnost svi tla je mnohem 
lepší než by bylo možno dosáhnout u 
standardních zabarvených produktu.
Neutrální èirá barva a vysoká prostupnost 
svìtla, které je zároveò stejnomìrnì 
rozptýleno umožòuje zajímavé využití v 
interiéru i exteriéru. Produkt byl navržen tak, 
aby poskytoval alternativu architektùm, kteøí 
by chtìli zachovat svìtla a zároveò umožòuje maximální rozptyl svìtla 
bez tónování výrobku. 

VÝHODY
lesteticky poíjemný efekt dezénu
lvynikající propustnost a rozptyl svi tla
lzachování propustnosti svi tla eirých desek
lideální pro zasklení zachovávající soukromí
ljednostranná UV stabilizace 

VÝHODY
lvysoká propustnost svi tla
lneoslnivé osvi tlení prostoru
lsnížená prostupnost tepelného záoení
lvynikající tepelni  izolaení vlastnosti
lsnížení nákladu na klimatizaci
ljednostranná UV ochranou

Odrazivost svìtla Re (%) 23 19

POUŽITÍ
Vynikající rázová odolnost a vysoká propustnost svi tla tvooí z desek 
GUTTAGLISS DUAL HF skvi lou volbu pro množství rozmanitých 
aplikací, zejména tam, kde jsou vysoké nároky na estetický vzhled 
zasklení a poi zachování soukromí. 
Poíklady použití: 
zastoešení, oplášti ní, prosvi tlení sti n, skleníky, vstupní haly, vikýoe, 
svi tlíky, garážová stání, odvi trání, zastoešení bazénu, stropní podhledy, 
zimní zahrady, poístoešky u nákupních center, autobusové a vlakové 
zastávky, zastoešení sportovních stadiónu, poepážky atd.


