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Ocelová podlaha
pro maximální zatí�žení

Ocelové zdvojené podlahy MERO
se uplat ují v�šude tam, kde je 
vy�žadována extrémní odolnost
(výrobní provozy, isté výroby, ..).
Osv d ený systém spl uje zárove
i vysoké nároky, kladené na
flexibilitu v rámci zm n technologií
nebo u�žívání, s minimální námahou.
Na panely je mo�žné aplikovat
celou adu typ  podlahových
krytin, vhodných pro daný provoz.

Oblasti vyu�žití

Ocelová zdvojená podlaha MERO
typ 3 je vhodná pro :
�• výrobní prostory, laborato e
�• isté prostory
�• náro ná datová centra
�• tiskárenské provozy
�• prov trávané podlahy

Výhody

�• vysoká zati�žitelnost
�• extrémn  odolné pou�žité

materiály
�• vysoká flexibilita
�• snadná instalace dopl kových

prvk
�• vyriabilní stavební vý�ška

(nad 1.000 mm na vy�žádání)
�• instalace velkých ploch
�• vhodná pro aplikaci r zných

podlahových krytin

MERO podlahové systémy jsou
vyrábeny a testovány dle 
DIN EN 12825 a certifikovány 
nezávislými institucemi.

Konstrukce systému

Panely

Panely MERO typ 3 tvo í rám z ocelových
uzav ených profil , krytý masivní ocelovou
deskou. Vodivý prá�škový lak panel
chrání proti ot ru a korozi.
Precizní výroba a aplikace krytiny zajistí
p esnost styku panel .
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Konstrukce systému
Subkonstrukce
Subkonstrukce je univerzální
pro všechny typy MERO panelů.
Přesné ocelové stojky jsou
výškově montážně rektifikovatelné
s ochranou proti korozi pasivací
a zinkováním.
Stojky se spodní přírubou lepí
k podkladu, ve zvláštních případech
nebo na vyžádání mohou být navíc
dodatečně šroubovány.
Hlava stojek je opatřena plastovou
distanční, vodivou a zvuk tlumící
podložkou. Je-li požadováno
vysokofrekvenční stínění, je podložka
dodána ve zvláštním provedení.
Použitím pozinkovaných rastrů
(3 typy), šroubovaných nebo
vkládaných mezi hlavy stojek, lze
zajistit jak horizontální stabilitu,
tak zvýšit únosnost podlahy.
Šroubování rastrů zabrání
frekvenční rezonanci.
Rastry jsou k dispozici v provedení
U nebo M (především pro horizontální
stabilitu systému), C-rastr mimo
stabilizaci pro zvýšení únosnosti
podlahy.

Navrhování

Flexibilita
Pro zajištění flexibility musí být
panely opatřeny požadovanou
krytinou již ve výrobě.
Toto řešení garantuje snadnou
záměnu panelů a pod.

Podlahové krytiny
Na panely MERO typ 3 je možné
použít řadu podlahových krytin.
Elastické krytiny, jako PVC, lino
nebo kaučuk, je třeba aplikovat
na panely ve výrobním závodě.
Textilní podlahoviny je možné dodat
lepené z výroby, nebo vhodné
typy klást na fixaci dodatečně.
MERO-TSK má s aplikací krytin
dlouholeté zkušenosti, v případě
potřeby lze provést test vhodnosti
nové podlahoviny v naši laboratoři.

Koncové elementy
Výřezy pro instalační prvky, nebo
VZT výústky, je možné objednat
z výroby, nebo provést přímo na
stavbě.

Ukončení u stěny
Napojení podlahy na stěnu je
řešeno pomocí originální pěnové
samolepící pásky, která slouží
jako dilatace a zabraňuje
přenosu zvuku.




