Terasy a balkóny

Ch rání m e h odn o ty

Protan GT je odolný vůči UV záření a má
protiskluzovou úpravu povrchu. Jeho tloušťka
je 2,4 mm a standardně je dodáván ve třech
barvách: zelená, světle a tmavě šedá.
Jednou z výhod tohoto systému je to, že díky
malé tloušťce existuje možnost použití i na
takových realizacích, kde je dán limit pro celkovou
výšku (tloušťku) skladby a celé střechy (balkonu
či terasy).
Protan GT je možno čistit tak, jako jakoukoliv
obyčejnou vnitřní podlahovou krytinu,
nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu.
Očekávaná životnost tohoto materiálu je
20 let, v závislosti na stupni používání.
Pokládka je prováděna k tomuto účelu
vyškolenými pracovníky, aby byla zaručena
stoprocentní odolnost vůči zatečení.
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Firma Protan vyvinula velmi atraktivní
a sofistikovaný systém pro použití na balkónech
a terasách a všude jinde tam, kde je potřeba
povrch, jenž je bezpečný, odolný a pevný.
Tímto materiálem je Protan GT, fólie, kterou je
možno použít prakticky na všechny typy pevných
povrchů. Jednou z velkých předností systému
Protan je také široká paleta prefabrikovaných
detailů, jež zaručují stoprocentní odolnost proti
průniku vody v problematických partiích. Pokud
jako materiál pro svou terasu či balkón zvolíte
fólii Protan, vyhnete se tak problémům obvykle
spojených s průnikem vody – koroze kovových
dílů či hnití dřevěných částí podkladu vaší terasy.

Protan G je tedy ideálním řešením pro takové
situace, kdy jsou pochozí vrstvou např. betonové
dlaždice či dřevěné rošty. Jelikož je Protan G
certifikován a do systému zařazen i jako materiál
vhodný pro použití na střešní zahrady (tzv.zelená
střecha), lze docílit zajímavých estetických
výsledků kombinací zelené střechy a tradičních
dlaždic či dřevěné podlahy při použití jedné
a totožné hydroizolační
vrstvy.
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Pro taková použití, kde se očekává vysoká míra
provozu a zatížení, nebo kde je nutné jako finální
povrchovou úpravu použít jiný materiál než
PVC, počítá systém Protan s použitím materiálu
Protan G o tloušťce 1,5 mm.
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Další informace k tématu
najdete v sešitě
„Protan – systém pro
střechy chráněné
zásypem“, nebo se
pro radu neváhejte
obrátit na společnost
IZOLPROTAN s.r.o.
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Da l š í oblas ti vy uži tí

Střechy nekryté zásypem

Protan - Střecha a design

Střechy chráněné zásypem

Rekonstrukce střechy

Te r a s y a b a l k ó n y

IZOLPROTAN s.r.o.
Čestice 159, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel. - fax: 494 661 559
e-mail: info@izolprotan.cz, www.izolprotan.cz

© Foto: Sigbj rn Lenes

Layout: Digital Deus, Drammen - Ver. 1 no 8 - 2004
Trykk: Lier Grafiske as - 3000 ex.

Váš návrh – naše řešení

Váš návrh – naše řešení

Chrání m e h odn o ty

Protan terasy a balkóny

