
Tető- és falpanelek
Készházak



Készház építő cégünk 2016 
óta kivitelez és gyárt 

könnyűszerkezetes 
nagypanel technológiás 

házakat, azonban jó magunk 
és szakembereink az elmúlt 

20 évben aktívan vettek 
részt az építőiparban.

Minden tetőszerkezetet 
3D-ben  a SEMA software 
tervező programjával 
tervezünk meg, igy érjük 
el, hogy a paneleket 
minden oldalukról látjuk. 
Ez garantálja a pontos 
előregyártást.

www.gerliczky.hu

TETŐPANELEK



A pontos szabáshoz  és gyártáshoz 
elengedhetetlen, hogy üzemünkben 
korszerű gépek álljanak rendelkezésre. 
Munkánk pontosságát egy Weinmann 
WTV100 munkaállomás garantálja.

A készre gyártott panelek befóliázva, lécezve 
érkeznek a helyszínre. Pár óra alatt daru segítségével 

összeállítható a tetőszerkezet, ami már így megvédi 
az épületet az időjárás viszontagságaitól.  

KVH, BSH gerendákból készül a szerkezet
Műszárított tetőléces ellenléc
Rothoblaas kiváló tetőfóliái és csavarjai

A gyártás során az alábbi anyagokat használjuk fel:

www.gerliczky.hu



www.gerliczky.hu

Tetőszerkezeteink mellett falpaneleinket is 3D-
ben  a Sema tervező programjával tervezünk 

meg, így paneleinket nem csak minden 
oldalukról látjuk, de pontosan tudjuk hol 

helyezkednek el szerelvények és hol van szükség 
vezeték illetve csőhálózat előkészítésre is.

Szabász gépeink segítségével kiválóan kitanított 
munkatársaink garantáltan pontos munkát tudnak 
végezni. 

Falpaneleink tartalmazzák a villamos alapszerelés 
előkészítéshez szükséges védőcsöveket és 
szerelvénydobozokat.  

Épületgépészeti csatlakozási helyeket is kialakítjuk 
paneleinkben, így a legnagyobb készültséggel 
érhetjük el a kevesebb élő munkát érve el.

FALPANELEK



Főfal penelünk:
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40mm Steico PROTECT(265kg/m3)
20cm KVH faváz
20cm Isover Uniroll plus szigetelés
12mm OSB3  
Dörken Gp párazáró fólia
1rtg. 15mm RF tűzgátló rigipsz gipszkarton

1rtg. 15mm RF tűzgátló gipszkarton 
14-20cm KVH faváz
14-20cm Isover Uniroll plus szigetelés 
Dörken Gp párazáró fólia szükséges helyeken 
1rtg. 15mm RF tűzgátló gipszkarton

Belső teherhordó fal:



Belső válaszfalink:
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1rtg. 15mm RF tűzgátló 
gipszkarton
10cm KVH faváz
10cm Isover Uniroll plus 
szigetelés, Dörken Gp 
párazáró fólia a szükséges 
helyeken
1rtg. 15mm RF

18mm OSB 
10x20KVH gerenda
20cm Isover Uniroll plus 
szigetelés
Dörken GP párazáró fólia 
40cm távolságonként 
deszkázat 
15mm RF gipszkarton 
biztosítása, 
a felrakást a helyszínen 
nem tartalmazza.  

Födémpanel:



A helyszíni daruzással mindössze egy nap alatt teljes 
szerkezet állítunk össze, tetőpanelekkel ellátva.

Lehetőség van csak tető, csak belső vagy külső 
válaszfalak gyártására is. Belső válaszfalak és tetők 
gyártását ajánljuk új és meglévő téglaházakhoz is, 
továbbá lakótér bővítésre, helység hozzáépítésre, 
tetőtér kialakításra is

ETA szerint bevizsgált könnyűszerkezetes elemeket gyártunk, 
melyek teljesítményigazolása EK–Termék Teljesítmény 
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Termékeinre 20 év 
garanciát vállalunk
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+36 70 772 7265

műszaki vezető
Gerliczki Károly

Műszaki segítség és árajánlat kérés

E L É R H E TŐS É G E I N K

karoly.gerliczky@gmail.com


