
 
V našich ENERGODOMECH máte možnost na výběr ze dvou druhů výplně 

- Výplň s EPS polystyren samozhášivý 

- Výplň s PU polyuretan s uzavřenou buněčnou strukturou 
 
Kombinace celosvětově ověřených stavebních technologií SIP panelů a klasické rámečkové 
konstrukce v sobě přinášejí ty nejlepší a nejefektivnější řešení pro moderní a úspornou 
stavbu. Úspornou v investičních nákladech, tak v provozních nákladech na vytápění. Při 
topné ploše 100m2 se pohybují náklady na topení od 800 do 1500 Kč měsíčně. Moderní doba 
a vývoj v posledních desetiletích přinesly pro stavebníky mnohé technologické zlepšení. 
Neustále rostoucí ceny energií zase permanentní zvyšování provozních nákladů na vytápění 
budov. Proto přinášíme to nejlepší pro Vaše stavby, abyste Vy jako investor byli spokojeni! 
Energeticky náročné (tradiční) materiály a postupy nahrazujeme novými, úspornými a 
efektivními. Rychlá stavba, větší prostor, přirozená vnitřní klima, nízké provozní náklady - to 
jsou pouze některé výhody našeho stavebního systému. 
 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 
Parametr Jednotka Hodnota 
Výška panelu mm 3000 
Šírka panelu mm 1250 
Tloušťka panelu mm 170 
Váha panelu kg 89 
Plocha panelu m2 3,75 
Světlá výška v interiéru mm 2650 - 2800 
Koeficient tepelného R 7.24 m2K/W 

odporu 
Součinitel přestupu tepla U 0.14 W/m2K 
Difúzní odpor stavby ZpT 2.0E+0011 m/s 
Fázový posun teplotního Psi 6.5 h 

kmitu 
Množství zkondenzované Mc,a 0.003 kg/m2,p.a. 

vodní páry 
Množství odpařené Mev,a 0.268 kg/m2,p.a. 

vodní páry 
Nasákavost panelu % 0,5 
Statické zatížení konstrukce                         4 nadzemní podlaží



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGODOMY SIP SYSTÉM 

 

- panel s PU a EPS výplní pro dosáhnutí nejlepších možných tepelných vlastností 

- unikátní technologie výroby samonosných sendvičových panelů 

- jednoduchá a rychlá montáž, bez těžkých mechanizmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní rozměr a fyzikální vlastnosti SIP panelu: 
 

Celková tloušťka s PU Šířka Stěnová výška U- hodnota (W/m2k) 

140 mm 1250 mm 3000 mm 0.18 6,24 

170 mm 1250 mm 3000 mm 0.14 7,24 
 

Celková tloušťka s EPS Šířka Stěnová výška U- hodnota (W/m2k) 
 

120 mm 1250 mm 2800 mm 0.30 2,5 

170 mm 1250 mm 2800 mm 0.25 3,74 

210 mm 1250 mm 2800 mm 0,20 4,74 

270 mm 1250 mm 2800 mm 0,16 6,24 

330 mm 1250 mm 2800 mm 0,12 7,74

Tepelný odpor R (m2 
K/W) 

Tepelný odpor R 
(m2K/W) 



 
Výhody systému ENERGODOMY SIP 

• Šetrné k životnímu prostředí 

• Vynikající tepelně izolační vlastnosti 

• Úspora doby výstavby a nákladů na založení stavby 

• Prostor pro maximální flexibilitu provedení různých i atypických staveb 

• Lehká konstrukční pevnost 
 
 
 

Výhody systému SIP panelů 

SIP panel je vyroben jako samonosný sendvičový systém metodou opláštění 15mm OSB třída 4 TOP vázán tlakovou injekcí PUR 

o hustotě 45kg / m2, nebo celoplošně nalepen pod tlakem samozhášivý polystyren. Je to samonosný systém vhodný pro 

budovy do 4 pater bez nutnosti dalších konstrukcí. 

Vnitřní nosné příčky a dělící stěny působí jako kompozitní konstrukce s difúzně uzavřeným systémem. 

Požární odolnost systému SIP panelů 

splňuje všechny požadavky v budově s ohledem na požární odolnost při použití lemování sádrokartonem, nebo jiným požární 

odolným materiálem. 

Lehká konstrukční pevnost 

SIP panel má hmotnost 90 kg. Jen pro srovnání obvodové zdi a příčky s cihly (Heluz) mají celkovou hmotnost při stavbě 100 

m2 cca 42 000 kg. Naše panely na celý skelet mají celkovou hmotnost cca 4 200kg. Tedy 10 násobně méně! Z toho důvodu 

investor ušetří prostředky již při zakládech stavby, ty se samozřejmě dají upevnit i na naše známé zemní vruty. 

Životnost SIP panelů 

Budova postavená z panelů SIP splňuje náročné požadavky jiných srovnatelných konstrukčních systémů. Systém výstavby 

dřevostaveb za použití tohoto technologického postupu a dodržení doporučených zásad pro montáž, užívání a údržbu je 

ověřena 70 ročními zkušenostmi z Kanady a USA. Znalec při určený životnosti domu ze SIP udává životnost jako na zděných 

stavbách tedy 100 let. Z historie jsou známé stavby, které mají již více než 100 let. 

Vzduchotěsnost SIP panelů 

Použití panelů SIP a spojovacího systému vytváří vzduchotěsnou strukturu, která naplňuje požadavky nových Stavebních 

předpisů tzv.  Blawing test. 

Pro hlodavce je vnitřní výplň nestravitelná a s toho důvodu ji ani nevyhledávají. 


