
Termodržák blaugelb
Optimální řešení na fasádu.

• Odvádění povrchové vody

• Variabilní přizpůsobení rozdílům ve zdivu

• Flexibilita ve všech rozměrech
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Vytahovací zásuvný úhelník  
zaručuje optimální přizpůsobení při 
montáži okenního parapetu na fasádu
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Termodržák blaugelb
Optimální řešení na fasádu.

Vlastnosti výrobku:

Dvoudílný termodržák blaugelb z hliníku sestávající ze základního tělesa  
k uchycení na zdivo a zásuvného úhelníku pro variabilní přizpůsobení rozdílům 
ve zdivu. Termodržák blaugelb je vhodný k upevnění okenního parapetu s oka-
povou hranou 40 mm ke zdivu při vyložení od 155 mm do 300 mm ke kontro-
lovanému odvádění povrchové vody. Nabízí jednoduché a bezpečné uchycení 
proti tlaku větru a slouží k vertikálnímu podepření okenního parapetu. 

Podle „Směrnic RAL k zajišťování jakosti oken a dveří“ a „Doporučení  
pro montáž/výměnu kovových okenních parapetů“ společenství  
„Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V. (GWF)“  
(Společenství pro jakost tepelné izolace fasád, registr. sdružení) se držáky 
mají používat od konstrukční hloubky 150 mm. 

Termodržák blaugelb nachází použití jak při rekonstrukci, tak v novostavbě  
pro normální omítané zdivo, režné zdivo a dvouvrstvé zdivo. Termodržák 
blaugelb se používá převážně u kompozitních zateplovacích systémů.  
Termodržáky blaugelb se dodatečně upevňují k zajištění stabilní polohy.

Přednosti výrobku:

• jednoduché bezpečné uchycení
• zobrazitelné vyložení od 155 do 300 mm
• pro odkapávací hranu 40 mm
• zaručený úhel sklonu nejméně 5°
• flexibilita ve všech rozměrech
• odvádění povrchové vody
• variabilní přizpůsobení rozdílům ve zdivu

Technické údaje:

Materiál: Hliník

Tloušťka materiálu držáku: 2 mm

Tloušťka materiálu zasouvacího úhelníku: 1,5 mm

Pro zjištění správné velikosti „x“ platí: 

Název výrobku
Jednotka 
balení Č. výr.

Termodržák blaugelb 155 mm
(rameno 85/105 mm a zasouvací úhelní 40/100 mm)

1 kus 0416189

Termodržák blaugelb 175 mm
(rameno 60/125 mm a zasouvací úhelní 40/100 mm)

1 kus 0416188

Termodržák blaugelb 210 mm
(rameno 95/160 mm a zasouvací úhelní 40/100 mm)

1 kus 0416190

Termodržák blaugelb 235 mm
(rameno 125/180 mm a zasouvací úhelní 40/100 mm)

1 kus 0416191

Termodržák blaugelb 300 mm
(rameno 150/200 mm a zasouvací úhelní 40/150 mm)

1 kus 0416192

Pokyny k montáži:

Termodržák blaugelb s vyraženými podélnými otvory se upevňuje na  
stěnu/zdivo před montáží izolačních desek pomocí vhodných upevňovacích  
prostředků (zatloukací hmoždinky, atd.). Zasouvací úhelník blaugelb se  
zavádí do ramena a zaklesne do okapové hrany okenního parapetu a může 
se variabilně přizpůsobit podle dané tloušťky izolace.

Informace uvedené v tomto dokumentu odpovídají v dobré víře informacím a technickým specifikacím, které máme k dispozici, nejsou však žádnou zárukou dle § 443 občanského zákoníku. Naše pokyny pro zpracování 
jsou obecně platné směrnice a mohou se vzhledem k rozmanitým možnostem použití v jednotlivých případech lišit. Z tohoto důvodu automaticky nezbavují potřeby vlastního vyzkoušení. Vyhrazujeme si právo kdykoli 
provádět technické změny a vylepšení.

Tabelle 7.18 Anordnung von Fensterbankhaltern in Abhängigkeit der Einbausituation 

Beispiele von Einbausituationen: 

b
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b
a
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Nr. 

Fensterbank-
ausladung „a“ 

freitragende Länge 
des Fensterbank-

halters „b“ 

Fensterbanklänge 

≤ 80 cm > 80 cm 

1 < 15 cm -- kein Halter kein Halter 

2 ≥ 15 cm bis 24 cm < 16 cm 1 Halter mittig ca. alle 100 cm 

3 ≥ 15 cm ≥ 16 cm 1 Halter mittig ca. alle 60 cm 

Abstand der Fensterbankhalter aus den Ecken ca. 40 cm 

Quelle: Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau 
und Renovierung, 2. Auflage, S. 209; 
 


