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Úvod Fasádní kazety SKRIN jsou výrobky, které díky svým univerzálním možnostem 
použití nacházejí široké uplatnění ve stavebnictví. Osvědčují se jako fasádní 
krytiny jak u nových, tak modernizovaných staveb. Lze z nich provést opláštění 
těch nejmenších objektů, jako jsou garáže, přístřešky či rodinné domy, ale také 
velkoplošné fasády kancelářských, obchodních staveb, veřejných budov či 
obytných domů.

Montáž fasádních kazet SKRIN lze provádět jak vodorovně, tak svisle. Podle 
očekávání investorů se používají různé ochranné povrchové vrstvy v široké škále 
barev při zohlednění třídy korozní agresivity. V nabídce BP2 jsou k dispozici také 
systémová řešení, jako jsou rohové kusy a montážní prvky vyžadované podle 
stavebního projektu. Existuje možnost provedení atypických dílů.

BP2 nabízí zhotovitelům podporu počínaje fází projektování až po fázi realizace, 
přejímky objektu, a také po dobu jeho provozování.

Pro projektové účely jsou připraveny tabulky, které umožňují zvolit odpovídající 
vzdálenosti pro konzoly a montážní profily. Výpočty jsou provedeny podle 
polských stavebních norem.

Tabulka zatížení pro profily P01 a P02 s konzolami K01 a K02 s roztečí max. 1,0 m

Profil t [mm] Typ zatížení

Typické zatížení na 1 m2 plochy Typické zatížení 
na profil

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m

Rozteč  [m] 0,70 0,60 0,50 0,40 1 mb

P01 1,25
k podpěře (tlak) 0,77 0,77 0,77 1,35 0,60

od podpěry (sání) 0,98 0,98 0,98 1,71 0,76

P02 1,25
k podpěře (tlak) 0,60 0,60 0,60 1,04 0,46

od podpěry (sání) 0,87 0,87 0,87 1,53 0,68

P03 1,50
k podpěře (tlak) 0,66 0,66 0,66 1,15 0,51

od podpěry (sání) 1,18 1,18 1,18 2,07 0,92
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1. Všeobecné informace    

Návod na montáž se věnuje otázkám 
spojeným s montáží fasádního systému 
z nabídky společnosti BP2. Je určen 
především pro montéry těchto systémů, 
ale obsahuje také informace pro architekty, 
konstruktéry, generální dodavatele, 
pracovníky stavebního dozoru či investory. 

Fasádní systémy tohoto typu se používají 
ve stavebnictví již řadu let. V posledních 
desetiletích máme do činění s bleskovým 
rozvojem technologií, který je výsledkem 
velmi vysoké poptávky, jaká panuje ve 
stavebnictví. Klíčovým faktorem se stal 
čas, který rozhoduje o rentabilitě každé 
investice. Úspěchy proto sklízejí ty výrobky, 
které lze v krátkém čase vyrobit a dodat na 
staveniště a rychle a levně namontovat, a 
to prakticky za jakýchkoliv povětrnostních 
podmínek. Tyto výrobky musí mít vysokou 
kvalitu tak, aby splňovaly estetická kritéria 
i kritéria životnosti a aby byly v souladu 
s platnými stavebními zákony i přísnými 
normami, jaké platí v naší republice. 
V návodu na montáž je krok za krokem 
popsáno, jak bezpečně a správně 
namontovat takový systém. Obsahuje 
mnoho praktických tipů, které umožňují 
vyhnout se případným problémům 
vznikajícím kvůli pomíjení vlastností 
použitého materiálu, špatně připravené 
stěně určené k opláštění nebo kvůli 
použití nevhodných nástrojů. Fasádní 
systém vyráběný a dodávaný společností 
BLACHPROFIL 2 se skládá z:

Fasádní kazety SKRIN: technické specifikace

Fasádní kazeta SKRIN: maximální a minimální rozměry

Technické parametry

Šířka A1 min/max - vodorovná montáž 300/3000 mm

Výška B1 min/max - vodorovná montáž 300/800 mm

Šířka A1 min/max - svislá montáž 300/3000 mm

Výška B1 min/max - svislá montáž 300/1000 mm

Tloušťka C1 30 mm

Šířka spáry - FH vodorovně/FV svisle 25/25 mm

Montážní otvory oválné 6x15 mm, kulaté Ø 9 mm

Ventilační otvory oválné 6x15 mm

Tloušťka plechu 1,00 mm / 1,25 mm / 1,50 mm

Nátěry a barvy dle individuálních potřeb zákazníka

Spoj skrytý/viditelný

Způsob montáže vodorovně/svisle

1. Fasádních kazet SKRIN montovaných 
ve vodorovném nebo svislém systému 
a vyrobených z pozinkovaného plechu 
(práškový nátěr) a z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou, s tloušťkou plechu 
1,00; 1,25; 1,50 mm. 

2. Konzol vyrobených z pozinkovaného 
plechu tl. 2,00; 2,50; 3,00 mm .

3. Systémového roštu vyrobeného z 
pozinkovaného plechu a z pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou tl. 1,25; 1,5 
mm s profily ve tvaru: omega, U-profil, 
úhelník.

4. Klempířských dílů vyrobených z 
pozinkovaného plechu tl. 0,7; 1,00; 
1,25 mm a z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou tl. 0,7; 1,00; 1,25 mm.

Vodorovný systém

Svislý systém

Rozměry standardních kazet

Rozměry standardních kazet

Rozměry kazet za příplatek

Rozměry kazet za příplatek
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Základní kazeta pro montáž ve vodorovném systému

Vodorovné spojení

Vodorovné spojení

Svislé spojení

Svislé spojení

Základní kazeta pro montáž ve svislém systému

Fasádní systém BP2 lze montovat na 
tradiční zděnou či monolitickou stěnu 
tvořící přepážku s vlastnostmi klasické 
odvětrávané fasády nebo na nástěnné 
kazety a sendvičové panely. Tento systém 
má vysoce univerzální uplatnění a to se 
týká různého typu budov:
- nebytové: obchodní, kancelářské a 
veřejné stavby, průmyslové haly
- obytné: rodinné i bytové domy.
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Nástěnné kazety SKRIN je možné spojovat 
na fasádě s fasádními krytinami z nabídky 
společnosti BP2, jako např. s fasádními 
panely LINEA, vlnitými plechy SINUS a 
trapézovými plechy v různých kombinacích, 
a také je sestavovat s jinými díly.
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Rohová kazeta L pro montáž ve vodorovném systému

Rohová kazeta U pro montáž ve vodorovném systému

A1max + A2max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm

A1max + A2max + A3max = 3000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 800 mm
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Rohová kazeta L pro montáž ve svislém systému

Rohová kazeta U pro montáž ve svislém systému

A1max + A2max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm

A1max + A2max +A3max = 1000 mm, A1min = 300 mm, A2min = 300 mm, A3min = 300 mm,
B1min = 300 mm, B1max = 3000 mm
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Trapézová kazeta pro montáž ve vodorovném systému

Trapézová kazeta pro montáž ve svislém systému

A1max = 3000 mm, A1min = 300 mm,
B1min, B2min = 300 mm, B1max, B2max = 800 mm

A1min = 300 mm, A1max = 1000 mm, B1min, B2min = 300 mm,
B1max, B2max = 3000 mm
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Společnost BP2 nabízí technické poradenství v každé fázi investičního procesu i 
zpracování úplného nebo zjednodušeného prováděcího projektu pro náš fasádní 
systém. Disponujeme odpovídajícími informacemi z oblasti statiky (na základě 
uskutečněných zkoušek a provedených výpočtů). Zejména pro konstruktéry, kterým 
usnadní projektování takové fasády a také BIM knihovnu, která má za úkol pomoci 
architektům v projektovém procesu*. 

Máme příslušná osvědčení a certifikáty potvrzující možnost použití našeho systému 
podle platných stavebních zákonů a požadovaných norem.

Před zahájením prací je třeba se seznámit s prováděcím projektem a ověřit, v 
jakých podmínkách se montáž bude provádět. Týká se to jak místa montáže, tak i 
jednotlivých součástí fasádního systému dodaného na stavbu. 

U místa montáže ověřujeme:

- shodnost nosné konstrukce s projektem (zda nebyly překročeny maximální a 
minimální odchylky a srovnáváme s odchylkami výrobce fasádního systému, zda 
jsou v normě). 

- linearitu a vodorovnost a zda byly ukončeny všechny práce v místě, kde se bude 
provádět montáž fasády. 

- u fasády zkontrolujeme, zda je dostatek místa na postavení lešení či zvedáků, 
jeřábů apod. Kompletujeme nářadí a vybavení určené k použití během montáže a 
místo prací zajistíme podle pokynů stavbyvedoucího a předpisů BOZP. 

 

*Tento výrobek najdete v naší BIM 
knihovně BP2 pro architekty a 
projektanty www.bim.bp2.eu

2. Přípravné práce před 
montáží fasádního systému
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3.  Příprava konstrukce

Fasádní kazety SKRIN je možné použít na 
jakoukoli stěnu, protože jsou zavěšovány 
na subkonstrukci, kterou tvoří ocelový 
rošt.

Prvním krokem je montáž konzol 
podle dílenské dokumentace dodané 
výrobcem. Po zkontrolování, zda je 
možné zahájit práce z hlediska panujících 
povětrnostních podmínek (u dílů 
typu kazety nesmíme zapomínat, že 
rychlost větru by neměla překračovat 
10 m/s) a začneme montovat konzoly 
podle dílenské dokumentace dodané 
výrobcem. Za použití měřicích přístrojů 
(manuálních nebo mechanických) 
umístíme a namontujeme konzoly na 
správné místo na stěně tak, abychom k 
nim později mohli snadno připevnit rošt. 
K montáži konzol použijeme mechanické 
nebo chemické kotvy podle projektu 
a směrnic výrobce montážní techniky, 
vhodné pro dané podloží, v pravidelných 
odstupech od sebe i od hrany konce 
stěny. Poté zkontrolujeme jejich linearitu a 
vodorovnost.

Na výkresu 1 jsou zobrazeny maximální 
rozteče konzol. 
Výkres 2 ukazuje rozsah regulace konzol. 
Po montáži konzol zkontrolujeme jejich 
linearitu a vodorovnost.

Rozsah regulace konzol max. 20 mm

Maximální rozteč 700 mm
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VÝKR. 1 MONTÁŽ KONZOL NA STĚNU

VÝKR. 2 ROZSAH REGULACE KONZOL

Ilustrační příklad - montáž panelů 
ve vodorovném systému.
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VÝKR. 3 MONTÁŽ ROŠTU KE KONZOLÁM

VÝKR. 4 TOLERANCE ROŠTŮ

U rozměrů Δ1 a Δ2 činí tolerance  ± 1 mm

Δ1

L + Δ2

V dalším kroku přistoupíme k montáži roštů, 
přičemž pamatujeme na to, že jsou různého 
typu a s různým určením. Po montáži opět 
prověříme linearitu a vodorovnost při 
zohlednění maximálních a minimálních 
odchylek povolených výrobcem u tohoto 
systému.

Ilustrační příklad - montáž panelů 
ve vodorovném systému.

Δ2
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VÝKR. 5 MONTÁŽ STARTOVACÍHO PÁSU

U rozměrů  Δ3 a Δ4 činí tolerance ± 1 mm

Dalším krokem je montáž tzv. startovacího 
pásu, jedná se o klempířský díl vyrobený 
z plechu tl. 1,25 mm, jehož montáž 
musí být potvrzena jeho prověřením 
oproti prováděcímu projektu, zejména 
pak co se týče jeho umístění na fasádě 
definovaného projektovou pořadnicí 
pro zahájení montáže kazet na fasádu. 
Následně zkontrolujeme linearitu a 
vodorovnost namontovaného startovacího 
pásu. Důkladné seznámení s prováděcím 
projektem nám umožní určit pořadí 
montáže klempířských dílů a kazet, kdy část 
dílů se montuje před kazetou a část už po 
jejím namontování.

4. Montáž startovacího pásu
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Ilustrační příklad - montáž panelů 
ve vodorovném systému.
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VÝKR. 6 MONTÁŽ PRVNÍ KAZETY

Následně zahájíme montáž fasádních kazet 
podle stanoveného pořadí montáže a typu 
kazety.

První kazetu přimontujeme k roštu a 
startovacímu pásu z pravé nebo levé strany 
plochy určené k pokrytí kazetami. 
Je povoleno provádět montáž jak doprava, 
tak doleva.

5. Montáž kazet

Ilustrační příklad - montáž panelů 
ve vodorovném systému.

Nejprve namontujeme první svislou řadu 
kazet.

VÝKR. 7 MONTÁŽ PRVNÍ SVISLÉ ŘADY
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Ilustrační příklad - montáž panelů 
ve vodorovném systému.

VÝKR. 8 MONTÁŽ PRVNÍ VODOROVNÉ ŘADY

Následně instalujeme vodorovné řady,  
a to zdola nahoru.

Směr montáže kazet

VÝKR. 9 MONTÁŽ DRUHÉ VODOROVNÉ ŘADY

Po
řa

dí
 m

on
tá

že
 v

od
or

ov
ný

ch
 řa

d



15

Návod na montáž                                                                             Fasádní kazety SKRIN

Ilustrační příklad - montáž panelů 
ve vodorovném systému.

VÝKR. 10 MONTÁŽ KONCOVÉHO DÍLU V HORNÍ ČÁSTI  
INSTALACE

Po pokrytí plochy nainstalujeme podél 
jejího horního okraje ukončovací díl.



Kaseton elewacyjny SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa

M
ak

sy
m

al
ny

 ro
zs

ta
w

 c
o 

10
00

 m
m

Návod na montáž                                                                             Fasádní kazety SKRIN

16

VÝKR. 11 DETAIL PODÉLNÉHO PROFILU

Podélný profil klasické odvětrávané fasády u vodorovného systému

6. Detaily

Fasádní kazeta SKRIN

Systémový rošt

Systémová konzola
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VÝKR. 12 DETAIL PŘÍČNÉHO PROFILU

Příčný profil klasické odvětrávané fasády u vodorovného systému

Maximální rozteč 700 mm Maximální rozteč 700 mm

Fasádní kazeta SKRIN Systémový profil P01 Systémová konzola K01



VÝKR. 13 DETAIL STARTOVACÍHO PÁSU 

Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

 Wspornik obróbki pasa startowego O03
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Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka pasa startowego O02

Pas startowy O01

Startovací páS O01
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Díl startovacího pásu O02 Vzpěra dílu startovacího pásu O03
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5011

Návod na montáž                                                                             Fasádní kazety SKRIN

18

Vzpěra dílu startovacího pásu O03

Díl startovacího pásu O02

Startovací pás O01

Fasádní kazeta SKRIN



120

80

Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

Obróbka maskująca połączenie
dwóch kasetonów O04

80

120
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VÝKR. 14 DETAIL VNITŘNÍHO ROHU

Fasádní kazeta SKRIN

Maskovací díl na spoj dvou kazet O04

Maskovací díl na spoj dvou kazet O04



Systemowy narożnik SKRIN

Ruszt systemowy

Konsola systemowa
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VÝKR. 15 DETAIL VNĚJŠÍHO ROHU, VARIANTA I

Systémový roh SKRIN

Systémový rošt

Systémová konzola
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Systémový díl O05
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VÝKR. 16 DETAIL VNĚJŠÍHO ROHU, VARIANTA II

Kaseton elewacyjny SKRIN

Profil systemowy P02

Konsola systemowa K02

Obróbka sysytemowa O05
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50

Obróbka systemowa O05

Systémový díl O05

Fasádní kazeta SKRIN

Systémový profil P02

Systémová konzola K02



Kaseton elewacyjny SKRIN

Pas startowy O01

Obróbka pasa startowego O02

Wspornik obróbki pasa startowego O03

Obróbka parapetu O06

Wspornik obróbki parapetu O07

Startovací pás O01 Díl startovacího pásu O02 Vzpěra dílu startovacího pásu O03

Parapetní díl O06 Vzpěra parapetního dílu O07

93°
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50
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VÝKR. 17 DETAIL OKNA, PROFIL A-A

Fasádní kazeta SKRIN

Startovací pás O01

Díl startovacího pásu O02

Vzpěra dílu startovacího pásu O03

 Parapetní díl O06

 Vzpěra parapetního dílu O07

47

2529°

25

25

24

29

15

14

152

157

78

50

55

11



Maskovací díl na spoj kazety s oknem O08
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Systémová konzola K02Systémový profil P02
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VÝKR. 18 DETAIL OKNA: PROFIL B-B

Kaseton elewacyjny SKRIN
Obróbka maskująca połączenie

Konsola systemowa K02

Profil systemowy P02

Łącznik 2 do montażu kasetonów

Łącznik 3 
do montażu konsolIzolacja 

z wełny
mineralnej Łącznik 1 łączący profile

kasetonu z oknem O08

15

25

54

Fasádní kazeta SKRIN

Spojovací kus 1 na 
spojení profilů

Spojovací kus 2 na montáž kazet

Izolace z 
minerální 

vlny

Spojovací  
kus 3 na montáž konzol

Maskovací díl na spoj kazety  
s oknem O08

Systémová konzola K02



Obróbka attykowa O09

Kaseton elewacyjny SKRIN
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VÝKR. 19 DETAIL ÚPRAVY ATIKY

Atikový díl O09

Vzpěra atikového dílu O10

Fasádní kazeta SKRIN



Kaseton elewacyjny SKRIN

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11

Obróbka maskująca połączenie
ze ścianą O11
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VÝKR. 20 DETAIL SPOJENÍ S JINOU STĚNOU

Fasádní kazeta SKRIN

Maskovací díl na spoj se stěnou O11

Maskovací díl na spoj se stěnou O11
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7. Systém klempířských dílů



Maskovací díl na spoj dvou kazet O04

Vzpěra dílu startovacího pásu O03
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Systémový díl O05
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Parapetní díl O06
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Vzpěra parapetního dílu O07

Maskovací díl na spoj kazety s oknem O08
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Atikový díl O09

Vzpěra atikového dílu O10
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Maskovací díl na spoj se stěnou O11
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 Systémová konzola K01

87

20
0

2

33

Návod na montáž                                                                             Fasádní kazety SKRIN



 Systémová konzola K02
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Systémový profil P01

Systémový profil P02
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Systémový profil P03

Systémový profil P04
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Systémový profil P05

Systémový profil P06
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Po skončení montážních prací a sundání ochranné fólie je třeba veškeré nečistoty 
na kazetách a panelech, jako je mastnota, pyl, prach, odstranit manuálně vodou 
s přidaným mírným mycím přípravkem rozpustným ve vodě (pH ~7), a to pomocí 
bavlněné látky nebo houbičky, a následně opláchnout vodou. Tuto práci se 
doporučuje provádět při teplotě nad nulou. 

1. Odstraňování nečistot

Je nepřípustné ponechávat na povrchu kazet a panelů (např. po montáži) volně ležící 
vybavení, kousky plechu, piliny z vrtání a jiné kovové předměty, které mohou být 
zdrojem koroze a navíc představují nebezpečí pro uživatele - např. ve chvíli jejich 
pádu z výšky. 

2. Kontroly

Minimálně jednou ročně se doporučuje důkladně zkontrolovat povrch kazet 
a panelů i klempířských dílů (zejména na odkrytých místech, např. okapy, spoje 
desek s díly, hrany). Pamatujte na to, že čím vyšší je korozní agresivita prostředí, tím 
častější a důkladnější by měla být kontrola. Jednou za rok je třeba zkontrolovat také 
upevnění kazet a panelů i klempířských dílů, protože chybějící nebo poškozené 
spojovací kusy mohou způsobit průsaky či usazování vlhkosti a ve výsledku tak 
poničit povrchové vrstvy a vyvolat nebezpečí koroze. 
Během kontroly vyměňte všechny poškozené upevňovací díly a utáhněte ty,  
které se uvolnily. 

3. Mytí obložení

Mytí povrchů obložení desek má za cíl odstranit viditelné nečistoty zhoršující 
estetický vzhled fasády a nepříznivě ovlivňující životnost protikorozní ochrany.  
U potravinářských staveb, kde je nutné splnit požadavky na zajištění mikrobiologické 
čistoty, je nezbytné používat speciální mycí a zároveň dezinfekční přípravky.  
O tom, zda je možné použít daný čisticí přípravek na kazety a panely, rozhoduje 
několik faktorů: typ obložení panelů a organického povlaku; frekvence čištění; 
důkladnost čištění. V případě, kdy je těžké odstranit nečistoty samotnou vodou, 
můžete na mytí povrchů panelů použít vodu s přísadou saponátu. Doporučuje 
se používat mírné mycí přípravky, dobře rozpustné ve vodě, s povoleným pH 
4-9. Po každém umytí je nezbytné důkladně opláchnout mycí přípravek čistou 
vodou. Ve zvláštních případech, kdy je kvůli hygienickým požadavkům nezbytné 
použít průmyslové mycí a dezinfekční přípravky, je nutné během mytí obložení 
dodržovat pokyny výrobce mycího přípravku. Doporučuje se mytí napřed otestovat 
(na malé ploše) a zkontrolovat, zda přípravek nepoškodí organický povlak nebo 
nezpůsobí jeho změkčení. Čisticí přípravky v koncentraci uvedené výrobcem, s 
odpovídajícím účinkem a při teplotě nepřekračující 30 °C, by neměly zůstávat ve 
styku s povrchovou vrstvou déle než 30 minut. Tlak čisté vody použité na oplach 
nesmí překročit 5 MPa (50 bar) na výstupu z trysky a v bodě rázu vodního proudu 
by neměl překročit 0,04 MPa (takový tlak vytváří proud o síle 5 MPa při nastavení 
trysky pod úhlem 15° ve vzdálenosti 20 – 30 cm od stěny). Oplach se musí provést 
velmi důkladně, začněte od horní části místnosti, stavby tak, aby se opláchl veškerý 
mycí přípravek. Nakonec nezapomeňte důkladně vypláchnout systémy odvádění 
vod (kanalizaci, žlaby apod.). Teplota vody by z principu neměla být vyšší než 30 
°C. Výjimkou je oplachování vodou pro smytí mastnoty, kdy je možné teplotu 
vody krátkodobě zvýšit na 50 °C. Mastnotu je možné odstranit pomocí měkkého 
hadříku a lakového benzínu. Takto očištěné plochy je třeba ihned opláchnout čistou 
vodou. V žádném případě nepoužívejte organická rozpouštědla ani abrazivní čisticí 
prostředky. Vyhněte se čištění párou a oplachování vodou, pokud je povrch kazet  
a panelů v místnostech vystaven teplotě nižší nebo rovné 0 °C.

8. Mytí a údržba fasádních  
kazet a panelů   
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