
STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

86

Nepříznivé počasí, ale i níz-
ké teploty mohou velmi negativ-
ně nejen ovlivnit celkový časový 
harmonogram stavby, ale i kvali-
tu použitých technologií výstavby. 
PK-PROTECT je proto výbornou 
pomůckou, jak vždy dodržet termí-
ny dokončení stavby, které přináší 
úspory nákladů nejen pro investo-
ra ale i pro stavebníka! Ochranné 
sítě a plachty na lešení PK-PRO-
TECT napomáhají i k významné-
mu prodloužení stavební sezóny 
i dokonce k pokračování staveb-
ních i dokončovacích prací v zim-
ním období, kdy by to jinak vůbec 
nebylo možné. Důležitým fakto-
rem, který nabízí PK-PROTECT, 
je výrazné zvýšení bezpečnosti na 
staveništi, ale i v jeho okolí, což je 
velmi důležité při rekonstrukcích 
v centrech měst, kde je magistrá-
ty přísně požadována bezpečnost 
„kolemjdoucích“ před padajícími 
předměty ze staveniště. Neposled-
ní důležitou výhodou použití sítí 
a plachet PK-PROTECT je zlep-
šení celkového dobrého vzhledu 

PK-PROTECTPK-PROTECT
poruèí vìtru a dešti

 PK-PROTECT NET 90 - ochrana okolí stavby

PK-PROTECT FOL 180 - dočasné zakrytí stavby PK-PROTECT FOL WINTER - ochrana prací na fasádě SK SLAVIA

Nejedná se o známé pøání vytržené z dob budovatelských, 
ale o základní výhody použití ochranných sítí a plachet na 
lešení PK-PROTECT firmy P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE s.r.o.

stavby, který jistě cosi dobrého na-
povídá o tom, kdo stavbu provádí. 
Sítě a plachty PK-PROTECT jsou 
vyráběny z materiálů, které splňu-
jí všechny předpoklady pro dlou-
hodobé používání na lešení, jako 
jsou vysoká pevnost v tahu, teplot-
ní stabilita i při nízkých teplotách, 
UV stabilita. Všechny produkty 
mají vyřešen i systém připevňova-
cích zpevňujících pruhů a okrajů, 
které umožňují snadnou a rychlou 
instalaci k lešení i jiným staveb-
ním prvkům spolu se speciálními 
pružnými příchytkami.

Dodávaná řada ochranných sítí 
a plachet NICOPROTECT: 
• PK-PROTECT NET 
 – lehké tkané sítě na lešení 
• PK-PROTECT FOL 
 – ochranné plachty na lešení 
• PK-PROTECT FOL WINTER
 – speciální zateplovací plachty 

na lešení 
 

PK-PROTECT NET 
Speciálně tkané lešenářské sí-

tě s velmi uzavřenou strukturou, 
které se uplatňují hlavně tam, kde 
je požadována ventilace čerstvého 
vzduchu na pracoviště, jako jsou 
různé otloukací práce na fasádách, 
bourání, průmyslové malířské prá-
ce atd. 

 
PK-PROTECT FOL 

Velmi pevné, vodotěsné, světlo 
velmi dobře propouštějící lešenář-
ské plachty, vyráběné povrstvením 
PP mřížky LDPE fólií, s navařený-
mi zpevňujícími pruhy. Nabízejí 
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PK-PROTECT FOL 200 - ochrana teplovodního potrubíDetail kotvení plachet pružnou příchytkou

výbornou ochranu staveniště před 
deštěm, větrem, nízkými teplota-
mi při všech typech staveb a rekon-
strukcí a všech různých speciálních 
stavebních projektech (např. reno-
vace mostů). Velmi často se pou-
žívají pro dlouhodobé provizorní 
střešní zakrytí stavby, jako ochrana 
před deštěm a sněhem, což výrazně 

snižuje ztráty dané poškozením sta-
vebních konstrukcí vodou.

PK-PROTECT WINTER
Speciální zateplovací plachta 

i do velmi nízkých zimních teplot. 
Jedná se o plachtu polaminovanou 
speciální izolační bublinkovou fó-
lií, která dává materiálu výbor-

né izolační vlastnosti, srovnatelné 
téměř s oknem s dvojitým sklem! 
Použití je na všechny typy staveb 
v zimním období, kdy je nutno pro 
určité stavební procesy zabezpečit 
temperováním minimální stálou 
teplotu (betonování, omítky atd.). 

Pokračování stavebních pra-
cí i v zimě přináší neocenitelné 

úspory a možnost dodržení všech 
technologických postupů, kvůli 
kterým by jinak musela být stav-
ba přes mrazy pozastavena. Dobrá 
propustnost světla opět umožňuje 
dobré pracovní podmínky i v krát-
kých zimních dnech.

David Kilingr (www.pktt.cz)


