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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

2ST¤E·NÍ FÓLIE

Pro stfie‰ní konstrukce (vnûj‰í)

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému polo-
žení na tepelnou izolaci nebo na dřevěné bed-
nění. Monolitická membrána ve fólie zvyšuje
odolnost proti UV-záření a proti nárazo-
vému dešti.

Příslušenství:
OMEGA Quilli 

OMEGA Tûsnicí páska pod latû

Rozmûry role: 1,5 m x 50 m

Hmotnost: 200 g/m2

Hodnota sd: ca. 0,15 m

UV-stabilita: 4 mûsíce

Barva: ãerná

Paleta: 1,5 m - 20 rolí (1.500 m2)

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému polo-
žení na tepelnou izolaci nebo dřevěné bednění.
Složení: Skládá se z 3-vrstvé kombinace poly-
propylenové, netkané textílie. Neklouzavý a
pevný povrch

Utěsnění proti větru pomocí:
OMEGA Quilli 

OMEGA Tûsnicí páska pod latû

Rozmûry role: 1,0 m x 50 m

1,5 m x 50 m

3,0 m x 50 m

Hmotnost: 180 g/m2

Hodnota sd: cca. 0,02 m

UV-stabilita: max. 2 mûsíce

Barva: ‰edá

Paleta:  1,0 m - 20 rolí (1.000 m2)

1,5 m - 20 rolí (1.500 m2)

3,0 m - 20 rolí (3.000 m2)Odolnost proti dešti je prověřena firmou Zakázka č. 301/2003/2 – T/HH

OMEGA 180 Bednící fólie 1/1,50 m   CZK/m2 59,70
3 m   CZK/m2 63,80

s integrovan˘mi lepicími páskami:

OMEGA 180 Bednící fólie SK 1,50 m   CZK/m2 84,96

OMEGA 180 Bednící fólie Plus 1/1,50 m   CZK/m2 73,10

OMEGA 180 Bednící fólie SK Duo 1,50 m   CZK/m2 91,16

OMEGA Mono 200 Stfie‰ní fólie 1,50 m   CZK/m2 78,18
s integrovan˘mi lepicími páskami:

OMEGA Mono 200 Stfie‰ní fólie SK Duo 1,50 m   CZK/m2 93,52

OMEGA SK OMEGA PLUS OMEGA SK DUO

MoÏnosti integrovan˘ch lepicích pásek

Akrylové, lepicí pásky Butylové, lepicí pásky Akrylové, lepicí pásky

Akrylové, lepicí pásky

NOVÁ
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

3ST¤E·NÍ FÓLIE

Pro stfie‰ní konstrukce (vnûj‰í)

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému polo-
žení na tepelnou izolaci nebo dřevěné bednění.
Složení: Skládá se z 3-vrstvé kombinace poly-
propylenové, netkané textílie. Neklouzavý a
pevný povrch. 

Utěsnění proti větru pomocí:
OMEGA Quilli

OMEGA Tûsnicí páska pod latû

Rozmûry role: 1,5 m x 50 m

3,0 m x 50 m

Hmotnost: 140 g/m2

Hodnota sd: cca. 0,02 m

UV-stabilita: max. 2 mûsíce

Barva: antracit

Paleta:   1,5 m - 20 rolí (1.500 m2)

3,0 m - 30 rolí (4.500 m2)Odolnost proti dešti je prověřena firmou Zakázka č. 301/2003/1 – T/HH

OMEGA Light Stfie‰ní fólie 1,50 m   CZK/m2 55,30

3 m   CZK/m2 59,70
s integrovan˘mi lepicími páskami:

OMEGA Light Stfie‰ní fólie SK 1,50 m   CZK/m2 81,42

OMEGA Light Stfie‰ní fólie Plus 1,50 m   CZK/m2 82,90

OMEGA Light Stfie‰ní fólie SK Duo 1,50 m   CZK/m2 87,62

Difuzně otevřená, střešní fólie k přímému
položení na tepelnou izolaci. Složení: Skládá
se z 3-vrstvé kombinace polypropylenové, net-
kané textílie.

Utěsnění proti větru pomocí:
OMEGA Quilli

OMEGA Stfie‰ní fólie 100 g CZK/m2 33,90

Rozmûry role: 1,5 x 50 m

Hmotnost: 100 g/m2

Hodnota sd: cca. 0,02 m

UV-stabilita: max. 2 mûsíce

Barva: antracit/bílá

Paleta:  1,5 - 30 rolí (2.250 m2)

Pro všechny pojistné hydroizolační fólie ze sortimentu OMEGA (a pro jiné fólie, jako např. pro-
tivětrné nebo parotěsné fólie). Možný potisk fólie je nutné předem objasnit . 

Označení – přednosti: Fólie se potiskují podle přání a představ zákazníka. Potisk fólie závisí od
druhu a formy fólie. Potisk fólie signalizuje důvěru firmy k výrobku ve spojení s jeho jménem.
Položená fólie je z několika stran viditelná reklama pro naše zákazníky. Délka potisku je možná
maximálně do 100 cm. Tyto barvy jsou difuzně otevřené.

Vyberte si min. z 7 různých barevných variant.

S integrovanou lepicí páskou k větrotěsnému položení.
Možnost použití různých lepidel: např. butyl, bitumen, akryl atd.

OMEGA

Stfie‰ní fólie (difuznû otevfiené) na pfiání barevné:
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

4ST¤E·NÍ FÓLIE

Pro stfie‰ní konstrukce (vnûj‰í)

PROTIVùTRNÉ FASÁDNÍ FÓLIE

Pro stûnové konstrukce (vnûj‰í)

Difuzně otevřená dvouvrstvá protivětrná fólie k
přímému položení na tepelnou izolaci nebo k
větrotěsnému zabezpečení tepelné izolace u
odvětraných a neodvětraných fasád.

Utěsnění proti větru pomocí:
AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

OMEGA Protivûtrná fólie 1,50 m   CZK/m2 45,50
3 m   CZK/m2 50,40

Rozmûry role: 1,5 m x 50 m

3,0 m x 50 m

Hmotnost: 100 g/m2

Hodnota sd: cca. 0,02 m

UV-stabilita: max. 2 mûsíce

Barva: antracit

Paleta:   1,5 m - 25 rolí (1.875 m2)

3,0 m - 30 rolí (4.500 m2)

Difuzně otevřená, střešní fólie s 3-dimenzio-
nální síťovou rohoží. (integrovaná drenážní
vrstva). Fólie je určená k pokládání pod ple-
chové pokrytí. Síťová rohož chrání fólii před
horkem a umožňuje odtékání případného kon-
denzátu k okraji střechy, který je zakončen
okapnicí. Integrovaná, drenážní vrstva snižuje
hladinu hluku pří dešti nebo krupobití.

Utěsnění proti větru pomocí:
OMEGA Quilli

OMEGA Drainy Stfie‰ní fólie 1,40 m   CZK/m2 218,25

OMEGA Drainy Plus Stfie‰ní fólie 1,40 m   CZK/m2 229,10

Rozmûry role: 1,4 x 25 m

Hmotnost: 150 g vláknina + 280 g 

tkanina z polypropylénu

Hodnota sd : cca. 0,03 m

Barva: ‰edá/ãerná-tkanina

Paleta:  1,4 m - 9 rolí (315 m2)
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

5ST¤E·NÍ FÓLIE

Pro stfie‰ní konstrukce (vnûj‰í)

páska k utěsnění perforací způsobených
hřebíky ve fólii mezi kontralatí a krokví.
Teplota zpracování : od +5 °C

OMEGA Tûsnicí páska pod latû 40/3 mm   CZK/bm   25,60
60/2 mm   CZK/bm   28,70
80/2 mm   CZK/bm   33,10

·ífika role: 40/60/80 mm

Délka role: 10 m

Tlou‰Èka: 3/2/2 mm

Obsah kartonu: 12 rolí (40 mm)

16 rolí (60 mm)

12 rolí (80 mm)

Lepicí a těsnicí tmel k utěsnění hřebíků a 
sponek u kontralatí. K lepení střešních fólií 
v oblastech překrytí – odolné před deštěm a
větrem. K lepení dřevolepenek, OSB a DWD-
desek.
Teplota zpracování: od +7°C

Odolnost proti stárnutí:   cca. 20 let

Barva: béÏová

Obsah kartonu: 20 ks.

Odolnost proti dešti je prověřena firmou

Zakázka č. 301/2003/2 – T/HH

OMEGA Quilli – tûsnicí tmel 310 ml (kartu‰e)   CZK/ks.   266,00
600 ml (trubice)   CZK/ks.   520,70

Ochrana proti zatékání a sněhu, perfektní kva-
lita zpracování: pevná, vodotěsná lehce tvaro-
vatelná hliníková vlna o tloušťce 1,5 mm pečuje
o bezpečné usazení při vyrovnání s integrova-
nou butylovou lepicí páskou ve 3 různých bar-
vách

OMEGA Hfiebenové fólie 320 mm   CZK/bm   237,15

·ífika role: 320 mm

Délka role: 5 bm 

Barvy: cihlovû ãervená/ tmavû hnûdá/ 

antracit

Odolnost vÛãi UV-záfiení: 5 let pfii nepfiímém ozafiování

Obsah kartonu: 4 role
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

6FASÁDNÍ FÓLIE

Pro stûnové konstrukce (vnûj‰í) – odolné proti UV-záfiení

Protivětrná fólie odolná proti UV – záření pro
otevřené spáry až do 20 mm v obložení.

Utěsnění proti větru pomocí:
OMEGA Fasádní páska

UNI Lepicí a tûsnicí tmel

STAMCOLL N55 Lepidlo

OMEGA Fasádní fólie 1,35/2,50 m   CZK/m2 78,80

Rozmûry role: 1,35 m x 50 m

2,50 m x 50 m

Hmotnost: 175 g/m2

Hodnota sd: cca. 0,17 m

Barva: ãerná

Paleta: 1,35 m - 20 rolí (1.350 m2)

2,50 m - 20 rolí (2.500 m2)

Odolná proti 
UV-záření

Fasádní fólie pro otevřené, neprůsvitné fasády
bez omezení volných částí. Odolná proti UV-
záření, neomezeně odolná proti povětrnostním
vlivům.

Utěsnění proti větru pomocí:
STAMCOLL N55 Lepidlo

UNI Lepicí a tûsnicí tmel

Fasádní fólie 2,50 m   CZK/m2 4,15

Rozmûry role: 2,5 m x 25 m

Hmotnost: 260 g/m2

Hodnota sd: cca. 0,09 m

Barva: ãerná

Paleta: 25 rolí (1.562,50 m2)1 Massiv-/Holz-/ Stahl-
bauweise

2 Wärmedämmung

3 Stamisol® FA

4 Hinterlüftungsebene

5 Fassadenverkleidung

k větrotěsnému a vodotěsnému lepení fasád-
ních a střešních fólií STAMISOL (efekt svařo-
vání za studena)

STAMCOLL N55 Lepidlo 1,7 kg plechovka   CZK/ks.     574,00
4,5 kg plechovka   CZK/ks.  1.397,55

Spotfieba: cca. 40 g/bm

Lepicí a těsnicí tmel na bási MS-polymerů,
odolný proti UV-záření, trvale elastický, vodě-
odolný a přetiratelný. Použití: K lepení paro-
těsných a parobrzdných zábran a střešních
difuzních fólií, k těsnění spár v oblasti oken,
sanitárních a střešních plochách. Dá se použít i
pro podlahové plochy,  sokly  (dlaždice, pří-
rodní kámen, dřevo)

UNI Lepicí a tûsnicí tmel  290 ml (kartu‰e) CZK/ks. 272,88
600 ml (trubice) CZK/ks. 508,88

Odolnost proti stárnutí: 10 let  

Barva: 290 ml (kartu‰e ) - bílá

600 ml (trubice ) - ãerná

Obsah kartonu: 20 kartu‰í - (290 ml)

20 trubic - (600 ml)

NOVÁ
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

7

Nabízíme mûfiení blower door!

Infraãervené záfiení pfiiná‰í svûtlo i tam kde lidské oko nic nevidí

FLIR i7 MEN·Í REVOLUCE V INFRAâERVENÉ OBLASTI

Termografická kamera umožňuje bezkontaktní měření teploty v podobě infračer-
vených snímků. Kamera umožňuje lepší kvalitu práce, snižuje náklady a zajistuje
efektivní a rychlý způsob práce. S termografickou kamerou s denním světlem a
odpovídajícím programen je možno velmi rychle analyzovat a dokumentovat namě-
řené výsledky.

Chladná místa signalizují studený
vzduch, který se dostává přes strop do
interiéru místnosti.

Odhalení netûsností

Díky kontrole může naleznout místa v
konstrukcích kde chybí tepelná izolace

Odhalení míst, které jsou ‰patnû izolovány
popfi. na kter˘ch dochází ke ztrátám energie

CZK  88.352,50

Vzduchotěsnost budov se prověřuje přes takzvaný „Blower-Door“ test. Tímto tes-
tem se prověří skutečná vzduchotěsnost obálky objektů. Měřením během stavebního
průběhu se dá zjistit případná izolační vzduchonetěsnost, která se dá lehce odstra-
nit a to bez větších stavebních nakladů.

„Blower-Door“ test se provádí při určitých tlakových rozdílech (nízký a vysoký
tlak). Cílem tohoto měření je zjistění množství vzduchu, které je potřeba dodat, aby
tlakový rozdíl byl zachován. Měří se výměna určitého objemu vzduchu za časo-
vou jednotku. Pro vznik této tlakové diference se nasadí do vnějších dveří nebo do
otevřeného okna teleskopní rám, na kterém je připevněná vzduchonepropustná fólie.
Ve fólii se nachází otvor ve kterém je upevněn ventilátor. Počet otáček ventilátoru
je řízen tak, aby došlo k nastavení definovaného tlaku mezi vnějším a vnitřním pro-
storem. Pro udržení tohoto tlaku musí ventilátor zesílit objemový proud tak, jak
uniká vzduch případnými netěsnými místy v plášti budov.

Netěsnost v plášti budov je možno zjistit už během vytvoření tlakových diferencí.
Místa netěsnosti se dají nalézt i pouhým přiložením dlaně ruky. Přes spáry cítíme
proudění studeného vzduchu. K zjištění netěsnosti v plášti budov se dále používají
kouřové tyčinky, mlhový generátor a nebo termographie.

Stupeň vzduchotěsnosti, tzv. n50-hodnota, je stanoven v hodnotách, které se musí
dodržovat.
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

8PAROTùSNÉ FÓLIE + VZDUCHOTùSNùNÍ

Pro stfie‰ní konstrukce a stûnové konstrukce (vnitfiní)

Průsvitná parobrzdná fólie a vzduchotěsná
vrstva pro neprodyšné stěnové a střešní kon-
strukce. Snadné zpracování, pevná. 

Vzduchotěsné spojení pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

AIRSTOP Parobrzdná fólie 1,50/2,80 m   CZK/m2 48,60

Rozmûry role: 1,5 m x   50 m

2,8 m x 100 m

Hmotnost: 90 g/m2

Hodnota Sd: cca.18 m

Barva: ‰edá prÛsvitná

Paleta: 1,5 m - 25 rolí (1.875 m2)

2,8 m - 15 rolí (4.200 m2)

Parobrzdná fólie a vzduchotěsná vrstva se zesí-
leným vláknem a s regulací vlhkosti pro stě-
nové a střešní konstrukce. Chrání izolaci před
difuzními kondenzáty.

Vzduchotěsné spojení pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

Rozmûry role: 1 m x 50 m

Hmotnost: 180 g/m2

Hodnota sd: cca. 6,45 m

Barva: hnûdá

Paleta: 48 rolí (2.400 m2)

Používá se jako parobrzdná fólie a vzducho-
těsná vrstva ve stěnových a střešních konstruk-
cích. Vysoká pevnost díky vložené tkanině. 

Vzduchotěsné spojení pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

FH Parobrzdná fólie „zesílená vláknem“ 1,50 m   CZK/m2 44,20
3,00 m   CZK/m2  50,90

Rozmûry role: 1,5 m x 50 m

3,0 m x 100 m

Hmotnost: 175 g/m2

Hodnota sd: cca. 6,45 m

Barva: hnûdá

Paleta:  1,5 m - 25 rolí (1.875 m2)

3,0 m - 12 rolí (3.600 m2)

ÖKO NATUR Parobrzdná fólie 1 m   CZK/m2 42,90
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9PAROTùSNÉ FÓLIE + VZDUCHOTùSNÉ SPOJENÍ

Pro stfie‰ní a stûnové konstrukce (vnitfiní)

FH Parobrzdná fólie s vlákninou 1,50/2,80 m   CZK/m2 37,70

Rozmûry role: 1,5 m x 50 m

2,8 m x 50 m

Hmotnost: 90 g/m2

Hodnota sd: 2,5 m

Barva: bílá

Paleta:   1,5 m - 25 rolí (1.875 m2)

2,8 m - 25 rolí (3.500 m2)

Průhledná parobrzdná fólie a vzduchotěsná
vrstva pro difuzně otevřené stěnové a střešní
konstrukce.

Protivzdušné utěsnění pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

Parotěsná zábrana pro stěny a střešní kon-
strukce.

Vzduchotěsné spojení pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Parotûsná, hliníková fólie 1 m   CZK/m2 62,90

Rozmûry role: 1,0 m x 25 bm

Hmotnost: 280 g/m2

Hodnota sd: ca. 300 m

Barva: stfiíbrná/hnûdá

Paleta:   50 rolí (1.250 m2)

Vysoceúčinná, parotěsná fólie z polyetylénu
pro difuzně uzavřené stěnové a střešní kon-
strukce.

Vzduchotěsné spojení pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

AIRSTOP VAP Parotûsná fólie 3/4/5 m   CZK/m2 25,60

Rozmûry role: 3 m x 50 m  / 4 m x 25 m

5 m x 25 m

Hmotnost: 180 g/m2

Hodnota sd: cca. 100 m

Barva: modro-zelená

Paleta: 3 m - 35 rolí (5.250 m2)

4 m - 54 rolí (5.400 m2)

5 m - 45 rolí (5.625 m2)

Parotěsná hliníková fólie, zesílené mřížkou, pro
střešní a stěnové konstrukce Reakce chování
při požáru: Třída B2.

Vzduchotěsné spojení pomocí:
AIRSTOP FLEX Lepicí páska

AIRSTOP Lepicí páska

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

* zvýšená odolnost

ALUVAP Parotûsná fólie 90 g   CZK/m2 26,35
150 g*   CZK/m2 40,80

Rozmûry role: 1,5 m x 50 m

Hmotnost: 90 g/m2 / 150 g/m2

Hodnota Sd: < 100 m

Barva: hliník/hliník-bílá

Paleta:   90 g - 100 rolí (7.500 m2)

150 g - 80 rolí (6.000 m2)
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10LEPICÍ TECHNIKA + TùSNÍCÍ SYSTÉMY

Univerzální pouÏití

Pevná, systémová lepicí páska určená k
vzduchotěsnému lepení pro vnější i
vnitřní použití. Lepicí vrstva je
extrémně odolná proti stárnutí a vhodná
pro téměř všechny podklady.
Teplota zpracování: od -5° C

AIRSTOP Lepicí páska

Lehce roztažitelná, lepicí páska určená
k vzduchotěsnému lepení pro vnější 
i vnitřní použití. Lepicí vrstva je
extrémně odolná proti stárnutí a páska je
vhodná pro téměř všechny podklady.
Páska je průsvitlá a vzduchotěsná. 
Teplota zpracování: od -5° C

AIRSTOP FLEX Lepicí páska

·ífika role: 50 mm / 60 mm / 

80 mm / 100 mm / 

150 mm

Délka role: 25 bm  

Tlou‰Èka: 0,57 mm

Obsah kartonu: 8 rolí (50 mm)

8 rolí (60 mm)

4 role (80 mm)

4 role (100 mm)

2 role (150 mm)

50 mm  CZK/bm  15,25
60 mm  CZK/bm  17,85
80 mm  CZK/bm  24,05

100 mm  CZK/bm  29,70
150 mm  CZK/bm  44,95

·ífika role: 50 mm/60 mm/80 mm 

100 mm/150 mm/170 mm/200 mm

Délka role: 50 m 

Tlou‰Èka: 0,3 mm

Obsah kartonu: 8 rolí (50 mm)

8 rolí (60 mm)

4 role (80 mm)

4 role (100 mm)

2 role (150 mm)

2 role (170 mm)

2 role (200 mm)

50 mm  CZK/bm  15,25
60 mm  CZK/bm  17,85
80 mm  CZK/bm  24,05

100 mm  CZK/bm  29,70
150 mm  CZK/bm  44,95
170 mm  CZK/bm  51,40
200 mm  CZK/bm  60,20 

K rychlému utěsnění větších otvorů např,
vyfoukávacích otvorů.
Teplota zpracování: od -5° C

AIRSTOP Tûsnicí náplast 160 x 160 mm   CZK/ks. 15,40
200 x 200 mm   CZK/ks. 18,95

·ífika: 160 mm / 200 mm

Délka: 160 mm / 200 mm

Tlou‰Èka: 0,3 mm

Role: 250 ks - 160/160 mm

200 ks - 200/200 mm

Obsah kartonu: 4 role

Certifikát: Tepelná odolnost proti stárnutí a vlhkosti.

Centrum pro stavby
dbající na životní 
prostřední, z. s.

Certifikát: Tepelná odolnost proti stárnutí a vlhkosti.

Centrum pro stavby
dbající na životní 
prostřední, z. s.
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Univerzální pouÏití

Rychle schnoucí, speciálně lepicí tmel bez
zápachu k trvalému elastickému utěsnění spár,
spojů stavebních dílů a styčných překrytí
parotěsných fólií v suché výstavbě a např. mon-
táži oken či dveří 
Teplota zpracování: od -5° C

AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT 310 ml (kartu‰e)   CZK/ks.   237,10
600 ml (trubice)   CZK/ks.   394,40

Odolnost proti stárnutí: 20 let

Barva: béÏová

Obsah kartonu: 20 kartu‰í (310 ml)

20 trubic   (600 ml)

Pro 310 ml katuše a 600 ml trubic.

AIRSTOP Ruãní, tlaková pistole – k univerzálnímu pouÏití CZK/ks.   1.205,45

Okna

S elastickými, těsnicími chlopněmi a flexibilními, stahovacími pruhy
pro RAL – montáž oken a dveří pro masívní stavby.

T-FAL Tûsnicí li‰ty

Délka: 250 cm

Obsah kartonu: 60 li‰t (150 bm)

VNIT¤NÍ „ãerven˘“ CZK/bm 59,10

VNùJ·Í „zelen˘“ CZK/bm 59,10

VNùJ·Í „zelen˘“ VWS
S integrovan˘m pruhem síÈované 
tkaniny 12 cm ‰iroké. CZK/bm 102,00
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Okna

Bílá, skládací, lepicí páska s odděleně slepo-
vacími pruhy (15 a 20 mm) ke snadnému a
pevnému připojení roviny vzduchotěsné izo-
lace na okno a rohové spoje.
Teplota zpracování: od -5° C

Možnost dodání s doplňkovými akrylovými,
lepicími páskami k oboustrannému lepení !

AIRSTOP Okenní páska 60 mm   CZK/bm   29,95

·ífika role: 60 mm

Délka role: 25 m

Tlou‰Èka: 0,2 mm

Obsah kartonu: 10 rolí

vnitfiní

Spolehlivě a rychle utěsňuje parotěsně spáry
okenních připojení ve vnitřním prostorech.
Páska se skládá z 3-vrstvé parotěsné vlákniny.
Samolepicí, upevňovací pruh umožňuje, aby
mohl být fóliový pásek, na který je možné
nanášet omítku či nátěr, kompletně skrytě
zabudován.
Teplota zpracování: od +5° C

Lepení pomocí:
AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

ISOWINDOW F1* Vnitfiní 50 mm   CZK/bm   24,10
75 mm   CZK/bm   25,10

100 mm   CZK/bm   26,85
150 mm   CZK/bm   30,85

·ífika role: 50 mm / 75 mm

100 mm / 150 mm

Délka role: 25 bm

Barva: hliník / béÏová

Obsah kartonu: 7 rolí (50 mm)

5 rolí (75 mm)

3 role (100 mm)

2 role (150 mm)

vnûj‰í

Spolehlivě a rychle utěsňuje paropropustně
spáry okenních připojení ve vnějších prosto-
rech. Samolepicí upevňovací pruh umožňuje,
aby mohl být fóliový pásek, na který je možné
nanášet omítku či nátěr, kompletně skrytě
zabudován.
Teplota zpracování: od +5° C

Lepení pomocí:
AIRSTOP Tûsnicí tmel SPRINT

ISOWINDOW F1* Vnûj‰í 50 mm   CZK/bm   26,85
75 mm   CZK/bm   28,10

100 mm   CZK/bm   32,35
150 mm   CZK/bm   35,10

·ífika role: 50 mm / 75 mm

100 mm / 150 mm

Délka role: 25 bm

Barva: antracit / bílá

Obsah kartonu: 7 rolí (50 mm)

5 rolí (75 mm)

3 role (100 mm)

2 role (150 mm)

Příplatek za doplňkový butylový lepicí pruh CZK 6,20/bm
Příplatek za doplňkový akrylový lepicí pruh CZK 3,25/bm

Příplatek za doplňkový butylový lepicí pruh CZK 6,20/bm
Příplatek za doplňkový akrylový lepicí pruh CZK 3,25/bm
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Spáry

Předlisovaná, dilatační páska k utěsnění spár a spojů u oken,
vrchních a podzemních staveb kovových staveb, srubů ...

Páska na spáry BG 1

Na ‰ífiku Na hloubku Oznaãení pro Délka role Obsah orig. balení Cena v
spáry v mm spáry v mm objednávku v bm Poãet rolí v bm CZK za bm

10 10/2-3 30 375 9,60
2 - 3 15 15/2-3 12,5 20 250 12,70

20 20/2-3 15 187,5 16,80
10 10/3-5 30 300 16,30

3 - 5 15 15/3-5 10 20 200 22,45
20 20/3-5 15 150 28,70
15 15/4-7 20 160 25,30

4 - 7 20 20/4-7 8 15 120 32,55
25 25/4-7 12 96 42,10
15 15/6-10 20 112 30,75

6 - 10 20 20/6-10 5,6 15 84 41,35
25 25/6-10 12 67,2 50,90
30 30/6-10 10 56 60,70
20 20/8-13 15 64,5 53,75

8 - 13 25 25/8-13 4,3 12 51,6 65,35
30 30/8-13 10 43 80,35
20 20/10-16 15 49,5 60,20

10 - 16 25 25/10-16 3,3 12 39,6 89,65
30 30/10-16 10 33 112,60

Jin˘ rozmûr na dotaz ( aÏ 150/30-50, 30 aÏ 50 mm ‰ífika spáry)

Dilatační, víceúčelová páska, trvale elastická, z jemně pórovité
polyuretanové pěny k utěsnění stavebních spár (oken a dveří) např.
u dřevostaveb, které mají definovanou velikost spáry. Odolnost proti
nárazovému dešti 600 Pa.

ISOWINDOW Spárová, pûnová páska

Na ‰ífiku Na hloubku Oznaãení pro Délka role Obsah orig. balení Cena v
spáry v mm spáry v mm objednávku v bm Poãet rolí v bm CZK za bm

60 56/6-13 5 40 124,20
6 - 13 70 64/6-13 8 4 32 146,32

80 74/6-13 4 32 170,22
60 56/9-18 5 30 170,51

9 - 18 70 64/9-18 6 4 24 202,37
80 74/9-18 4 24 233,35
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Otvory/prÛchody (napfi. potrubí, elektroinstalace, odvûtrávání, krbÛ atd.)

K trvalému, vzduchotěsnému a parotěsnému
uzavření otvorů u průchodů potrubí v kon-
strukci. Výrobek je extrémně odolný proti stár-
nutí a flexibilní.
Teplota zpracování: od –5° C

AIRSTOP ManÏeta na trubky GD 2 15 - 22 mm CZK/ks.     94,55
25 - 35 mm   CZK/ks.   101,25
42 - 55 mm   CZK/ks.   205,60

·ífika: 150 mm / 150 mm / 228 mm

Délka: 150 mm / 150 mm / 228 mm

Pro prÛchody: od 15 do 22 mm

od 25 do 35 mm

od 42 do 55 mm

Obsah kartonu: (15-22 / 25-35) 30 ks.

(42-55) 8 ks.

K trvalému, vzduchotěsnému a parotěsnému
uzavření kabelových průchodů. Výrobek je
extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní.

Teplota zpracování: od –5° C

AIRSTOP ManÏeta na kabely D1 4 - 8 mm   CZK/ks.   87,85
8 - 12 mm   CZK/ks.   87,85

·ífika/Délka: 150 mm / 150 mm

Pro prÛchody: od 4 do 8 mm

od 8 do 12 mm

Obsah kartonu: 30 ks.

AIRSTOP Dvojitá manÏeta na kabely DD 3 4 - 8 mm   CZK/ks.   90,40
8 - 12 mm   CZK/ks.   90,40

·ífika/Délka: 150 mm / 150 mm

Pro prÛchody: od 4 do 8 mm

od 8 do 12 mm

Obsah kartonu: 30 ks.

Pro bezproblémové, odolné utěsnění průchodů
montovaných stavebních konstrukcí např. kro-
kví, krbů, potrubí, elektroinstalace nebo
potrubí pro odvádění par. Roztažitelnost:
300% 
Teplota zpracování: od + 5° C

Adhezní základní nátěr:
UNI Primer

BUTYL PruÏná páska – Dehnflex 50 mm   CZK/bm     77,50
80 mm   CZK/bm   123,75

100 mm   CZK/bm   155,25

·ífika role:  50 mm / 80 mm / 100 mm

Délka role: 10 m

Tlou‰Èka: 2,0 mm

Obsah karton: 6 rolí (50 mm)

4 role (80 mm)

4 role (105 mm)
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Otvory/prÛchody (napfi. potrubí, elektroinstalace, odvûtrávání, krbÛ atd.)

K odolnému, vzduchotěsnému a parotěsnému
uzavření otvorů u průchodů potrubí. Výrobek
je extrémně odolný proti stárnutí a flexibilní. 

AIRSTOP ManÏeta na trubky RGD 50     CZK/ks.   274,05
RGD 75     CZK/ks.   345,35
RGD 100   CZK/ks.   386,40

·ífika: 228 mm / 228 mm / 320 mm

Délka: 228 mm / 228 mm / 320 mm

Pro prÛchody: od 50 do 80 mm

od 75 do 90 mm

od 100 do 110 mm

Obsah kartonu: 4 ks.

4 ks. lep. pruhÛ

K odolnému, vzduchotěsnému a parotěsnému
uzavření otvorů pro ohebné trubice pro sklon
střechy až do 45°. 
Výrobek je extrémně odolný proti stárnutí a 
flexibilní.

Omega Skládací hliníko-butylová manžeta na trubky. Rozměry výrobků 
a obsah kartonu jsou stejné jako u AIRSTOP ManÏety na trubky nebo 
AIRSTOP Skládací manÏety na trubky

Pro vnější a vnitřní použití, na podklady jako dřevolepenka, beton, střešní
fólie

AIRSTOP Skládací manÏeta na trubky FRGD 125   CZK/ks.   546,80
FRGD 150   CZK/ks.   657,60

OMEGA Hliníko-butylová manÏeta na trubky RGD 50   CZK/ks.   418,90
RGD 75   CZK/ks.   528,05

RGD 100   CZK/ks.   590,00

OMEGA Skládací, hliníko-butylová manÏeta na trubky FRGD 125   CZK/ks.   734,55
FRGD 150   CZK/ks.   908,60

·ífika: 240 mm / 250 mm

Délka: 240 mm / 250 mm

Pro prÛchody: od 100 do 130 mm

od 150 do 165 mm

Obsah kartonu: 4 ks. vãetnû

AIRSTOP lepicích pruhÛ

Speciální pro místa spojů na zdivu a v oblas-
tech komínů která budou omítnuta nebo
natřena. Rozdělený, krycí papír umožňuje peč-
livé provedení přechodů nebo rohů.
Teplota zpracování: od +5° C

Adhezní základní nátěr pomocí:
UNI Primer

AIRSTOP Páska z plastické hmoty 75 mm   CZK/bm     71,80
100 mm   CZK/bm     81,65
150 mm   CZK/bm   113,90

·ífika role:  75 mm / 100 mm / 150 mm

Délka role:  25 m

Tlou‰Èka: 1,5 mm

Obsah kartonu: 4 role (75 mm)

2 role (100 mm)

2 role (150 mm)
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Adhezivní základní nátûry

Jednostranně lepicí, vysoce pružná, těsnicí
páska. Vhodná obzvlášť pro utěsňování zákla-
dových prahů (uvnitř) 200 mm
Teplota zpracování: od +5° C

Adhezní základní nátěr:
UNI Primer

·ífika role: 100 mm/150 mm/200 mm

Délka role: 10 m

Tlou‰Èka: 1,5 mm

Obsah kartonu: 10 rolí (100 mm)

6 role (150 mm)

5 role (200 mm)

OMEGA Tûsnicí páska 100 mm   CZK/bm   59,70
150 mm   CZK/bm   69,50
200 mm   CZK/bm   79,30

Kvalitní základní nátěr ze syntetické pryskyřice obsahující rozpouštědla k
optimalizaci přilnavosti lepených, lepicích pásek za studena (bitumenové
pásky, butylové pásky..). Nátěr proniká až 3 mm do povrchu a tvoří pevné 
spojení (studený svár), rychleschnoucí. Teplota zpracování: od –10° C

UNI Primer 1 kg   CZK/plechovka   772,50
5 kg   CZK/kanystr 2.660,25

Rohové úseky a spoje (napfi. základové prahy)

OMEGA Hliníko-butylová páska 100 mm CZK/bm     79,80
150 mm CZK/bm     89,90
200 mm CZK/bm   100,00
300 mm CZK/bm   131,80

·ífika role: 100 mm/ 150 mm / 200 mm /300 mm

Délka role: 10 m 

Tlou‰Èka: 1 mm

Obsah kartonu: 12 rolí (100 mm)

8 rolí (150 mm)

4 rolí (200 mm)

4 rolí (300 mm)

Páska má pevné hliníko/polyesterové, fóliové
spojení. Lepidlo má velmi dobrou lepicí schop-
nost a je UV stabilní a odolné proti stárnutí.
Slouží k utěsnění spár, dešťových okapů, vzdu-
chových i odvodňovacích  potrubí. Obzvlášť
vhodná pro utěsnění v oblastech základových
prahů (vnějších)
Teplota zpracování: od -5° C

Příprava podkladu s: 
UNI Primer
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Radost z pfiírodní tepelné izolace

FEELINGWOOD – NOVÁ GENERACE TEPELNÉ IZOLACE

Díky nekomplikovanému použití je
tento druh izolace mezi podlahové pol-
štáře ideální pro domácí kutily.

VOLNÉ NASYPÁNÍ

... je nepohodlnější a cenově nejvýhod-
nější možnost dosažení celistvé izolace
stropů nebo podlah.

OTEV¤ENÉ FOUKÁNÍ

Proč to dělat zdlouhavě, když to jedno-
duše také jde?

FOUKÁNÍ DO STROPÒ

Tato technika se používá ve svislých
zónách u otevřených konstrukcí, jako
jsou např. jednostranně otevřené hráz-
děné stěny (instalační roviny, příčky)

SPRAYOVÁNÍ

CO JE CELULÓZOVÁ IZOLACE?
Ze sběrového papíru se díky recyklaci stává izolací.
Vytříděný papír se nadrásní a zpracuje na vločky, které
se strojově nafoukávají do jakýchkoliv dutin.

Jednodu‰e geniální.

JAKÉ JSOU P¤EDNOSTI CELULÓZOVÉ 
IZOLACE?
:: Účinná izolační látka se stabilně vysokou kvalitou.
:: Dobré vlastnosti pronikání – zcela vyplní i nejužší

štěrbiny a dutiny a potřebná komprese je bez prob-
lémů možná.

:: Šetří náklady a čas – ideální pro difuzně otevřené
konstrukce.

:: Neobsahuje žádné ekologicky podezřelé přísady.
:: Použitelná také při renovaci nebo sanaci starých 

staveb.

Feeling wood je tepelná izolace z dře-
věných vláken. Našim cílem je nabíd-
nout zákazníkům moderní a vysoce
hodnotnou tepelnou izolaci, která se
ekologicky vyrábí a získává ze stále
obnovitelných  materiálů. Tepelnou izo-
laci lze dobře zpracovávat, je recyklo-
vatelná a cenově výhodná. Tento cíl se z
vývojem Feeling wood podařil. 
Výrobek se skládá z rozvlákněné jeh-
ličnané dřeviny, která je podrobena dal-
šímu bezchlorovému zpracovávání.
Základní materiál pochází z FSC certi-
fikovaných lesů. Certifikace přes akre-
ditovaný výzkumný ústav ISEGA
výzkumná a prověřovací společnost
G.m.b.H v Aschaffenburgu zajišťuje
zdravotní nezávadnost základního
materiálu.

CÍLEM JE, ABY JSTE SE CÍTILI DOB¤E
Feeling wood se dá rovněž použít pro
střechy, stropy, vnitřní a vnější stěny i
instalační dutiny. Feeling wood je 
ideální izolační materiál pro novostavby
i starší objekty. Zpracovávání Feeling
wood je tak lehké, že může být prove-
deno odborníky i domácími kutily.
Řezání materiálu se provádí pomocí
normálně dostupného nářadí. Výrobek
překvapí příjemným pocitem a lehkým
zpracováním. Certifikaci Feeling wood
izolačních rohoží je potvrzena kvalita
výrobku. Pravidelné interní i externí
kontroly zaručují stálou kvalitu
výrobků.

TECHNICKÉ PARAMETRY
V˘robky z dfievûn˘ch vláken pro tepelnou
izolaci
Podle normy DIN EN 13171:2001-10 ve
spojení s DIN 4108-10
Tlou‰Èka (mm): 40 / 60 / 80 / 100

·ífika (mm): 580 / 625

Délka (mm): 1000 (zvlá‰tní formáty dle
objednávky moÏné)

Tepelná vodivost
Vymûfiovací hodnoty: 0,40 kW/(mK)

Okrajní hodnota: λ 0,0385

PoÏární chování: podle normy DIN 4108-B2

ObsaÏené látky: dfievûné vlákno, ammonium-
fosfát, spojovací látky
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ANTONÍN JANÍK
obchodní zastoupení

č. p. 1778, 735 32 Rychvald
tel: (00420) 724 842 360
office: A-5202 Neumarkt a. W.
Bahnhofstraße 36
tel.: (+43 6216) 4108-0 
fax: (+43 6216) 7979
e-mail: antonin.janik@isocell.at 

MICHAEL KUBÍâEK
obchodní manager
Česká republika

tel.: (00420) 607 504 534
kancelář: CZ-37006 Srubec391
zentrala: A-5202 Neumarkt a. W.
Bahnhofstraße 36
tel.: (+43 6216) 4108-0 
fax: (+43 6216) 7979
e-mail: michael.kubicek@isocell.at 
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Vzduchotěsné systémy platný od 02/2010 | veškeré ceny bez DPH

Dodací a platební podmínky firmy ISOCELL VertriebsgmbH

1. Platnost 
Následující dodací a platební podmínky jsou zásadním obsahem každé i budoucí – s
firmou ISOCELL VertriebsgmbH uzavřené smlouvy. Odlišné všeobecné obchodní
podmínky smluvních partnerů firmy ISOCELL VertriebsgmbH platí jako nepřidané
a nejsou účinné. Pokud je smluvní partner spotřebitel, platí dodací a platební pod-
mínky pouze do té míry, jak určí zákon o ochraně konzumenta.

2. Lhůty a terminy 
Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, v jiném případě musí být výslovně označeny
jako „fixní termín“. Zpoždění dodávky nevede k nárokům na náhradu škody 

3. Dodání zboží a riziko objednavatele  
Dodavatelský závazek trvá po celou dobu, dokud je objednavatel s platbou – i z jiných
právních úkonů – v prodlení. Vydání zboží se uskutečňuje v obvyklém balení ze
závodu popř. pobočky na fakturu a riziko objednatele. Přenos rizika se uskutečňuje
předáním  zboží dopravci nebo naložením zboží na přistavené vozidlo. Škody při
transportu jdou k tíži přejímatele. Ceny sjednané v dodacím místě platí bez vyložení
zboží. U dodávek je nutné ihned zkontrolovat provedení a soulad s označením druhu.
Reklamace  závad je nutné provést neprodleně a v písemné formě  jinak  dojde k
ztrátě  nároku.

4. Způsob převzetí zboží 
Zákazník je povinen se postarat o způsob převzetí materiálu na staveništi nebo jiné
dodací adrese. Pokud na uvedené adrese není nikdo přítomen, vzniká oprávnění, zboží
na uvedené adrese vyložit a to na náklady a riziko zákazníka a tímto způsobem ukon-
čit účinnost smluvního plnění.

5. Ceny a splatnost zboží 
Veškeré ceny jsou nezávazné. Splátka zboží se musí zásadně uskutečnit během 8 dnů
od data vydání faktury. Splatnost je nezávislá na přijetí faktury. U prodlení platby je
zákazník zavázán k úrokům z prodlení ve výši nezajištěného živnostenského kreditu,
minimálně ale 11,2% p.a. Veškeré i mimosoudní náklady k uplatňování nároku
včetně inkasní služby při stanoveném tarifu pro tuto vyhlášku jdou k tíži zákazníka.

6. Vlastnická výhrada a postoupení pohledávky 
Dodávaný materiál zůstává až do kompletní úhrady majetkem firmy ISOCELL Ver-
triebsgmbH. Firma ISOCELL VertriebsgmbH je oprávněná, v případě prodlení platby
, a to i bez odstoupení od smlouvy, se domáhat vydání zboží a je oprávněna provést
zpětné přijetí zboží. V případě dalšího odprodeje nebo zpracování dodávaného mate-
riálu před plným zaplacením všech účtů – i z jiných obchodů – nabízí tímto zákazník
neodvolatelně postoupení příslušných závazků vzniklých z dalšího prodeje nebo zpra-
cování vůči jeho vlastnímu objednavateli/ zákazníkovi až do výše jeho závazku vůči
firmě ISOCELL VertriebsgmbH Postoupení je účinné schválením firmy ISOCELL
VertriebsgmbH.

7. Zpracovatelské směrnice  
Poradenské výkony podané firmou ISOCELL VertriebsgmbH nejsou součástí
zakázky a proto jsou bez výjimky nezávazné. Zákazník je povinen požadovat popis
výrobku, dodržovat zpracovatelské směrnice a postupovat podle těchto podkladů při
zpracování dodávaného materiálu. Návrh na použití zboží se provádí na vlastní zod-
povědnost. 

8. Spotřební údaje 
Spotřební údaje nebo plošné údaje uvedené firmou ISOCELL VertriebsgmbH jsou
vždy nezávazné a nemohou být považovány za smluvní příslib. Uvedené hodnoty se
mohou na základě místních skutečností, pokynů zpracování, samotného zpracování
apd. značně odlišovat.

9. Záruka
Na řádně reklamované vady poskytuje firma ISOCELL VertriebsgmbH podle uvá-
žení záruku na opravu, výměnu za nezávadné zboží, cenovou slevu nebo zrušení
smlouvy a vrácení kupní ceny v podobě dobropisu. Zákazník se může dožadovat
slevy nebo výměny  zboží teprve po písemném stanovení dodatečné lhůty, pokud
firma ISOCELL VertriebsgmbH již během vyměřené lhůty neprovedla opravu nebo
výměnu zboží. Veškeré nároky na záruku zákazníka vůči firmě ISOCELL Vertri-
ebsgmbH jsou úkončeny po 5 letech po dodání zboží, u strojů po 2 letech po dodání.

10. Náhrada škod a záruka 
Ručení za škody firmou ISOCELL VertriebsgmbH je omezeno pouze na náhradu
škod jakéhokoliv druhu, a na škody způsobené zvlášť hrubým zaviněním a zámě-
rem. Tohle neplatí ale za ručení za osoby. Ručení za následné škody, nepřímé škody
nebo doprovodné škody je zcela vyloučené. Zákazník popříkladě kupující se podle
zákona o ručení za výrobky doslovně zříká vůči firmě ISOCELL VertriebsgmbH
uplatnit regresního nároku za poskytované záruky a za věcné škody. Zákazník se
dále zavazuje, že dříve uvedené  zřeknutí bude uloženo také každému dalšímu pod-
nikateli při další náhradě škody či žaloby firmy ISOCELL VertriebsgmbH. 

11. Zákaz vyučtování pohledávek
Zákazník se výslovně zříká vyúčtování případných protipohledávek s firmou ISO-
CELL VertriebsgmbH jemu náležejícím pohledávkám.

12. Soudní jednání a použité právo 
Je výslovně sjednáno rakouské hmotné a formální právo. Přímé použití UN- Kupního
práva (BGBl. 1988/96 idgF) i veškerá ustanovení, které se na ně vztahují je důrazně
vyloučeno. Místo plnění je sídlo podnikatele, sídlo soudu je nezávisle na výši hod-
noty sporu u okresního soudu v  Neumarkt u Salzburku. . Před nastoupením právní
cesty  je podle okolností jednotlivého případu nejprve navrženo postoupení zpro-
středkovatelské poradny. 

13. Ochrana dát 
Upozorňujeme Vás, že podle zákona o ochraně dát, získané údaje zákazníků budou
v elektronické formě zpracovávány  a údaje budou převzaty do souboru dát. 

14. Písemná forma prohlášení
Ústní vedlejší ujednání nebyla přijata. Zrušení, změna nebo doplnění obchodních
podmínek vyžaduje písemnou formu a podpisy veškerých stran. Toto platí také pro
odstoupení od tohoto požadavku formy.

15. Potvrzení za převzetí zboží 
Písemnou objednávkou potvrzuje zákazník mimoto přijetí všeobecných obchodních
podmínek firmy ISOCELL VertriebsgmbH.

16. Salvatorská doložka
Je-li jedna nebo několik obchodních podmínek v rozporu s platosti právního řádu
nebo jinak neplatná , zůstanou zbývalá nařízení  od toho nedotčteny. Neplatná naří-
zení jsou nahrazeny platnými, jejiž žádoucím cílem je zachování ekonomické 
stánky.

03.2009

S novými Všeobecnými podmínkami a tímto ceníkem ztrácí vše předcházející
svou platnost. Zvýšení cen je možné během roku.

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu na na‰ich internetov˘ch stránkách

WWW.ISOCELL.AT
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Vzduchotěsné systémy Celulózová izolace

VÁ· SPECIALIZOVAN¯ OBCHODNÍK:
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OMEGA Bednicí fólie
OMEGA Protivûtrná difuzní fólie

ÖKO-NATUR Parotûsná fólie
AIRSTOP Tûsnící hmota SPRINT

BUTYL PruÏná páska
AIRSTOP Protivzduchové tûsnící manÏety

AIRSTOP Lepicí pásky
AIRSTOP Okenní tûsnicí pásky

ISOCELL – celulózová vlákna
Foukání do podlahy, stûny a stfiechy

ISOCELL Technologie vyfoukávání
ISOBLOW Vyfoukávací stroje
ISOBLOW Dopravník velk˘ch balení
ISOBLOW Pfiíslu‰enství pro

vyfoukávání izolace

SE ZÁRUKOU NA·ICH SYSTÉMÒ SE NEZPOTÍTE

U firmy ISOCELL nenajdete jen jeden výrobek, ale i moderní, inovační výrobky, 
které jsou vhodné pro člověka a životní prostředí. S našim systémem vzduchotěsnosti 
zaručuje perfektní výsledek!
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