
I - nosníky

www.tepore.sk

ľahké drevené nosníky 

Konštrukčný systém striech, stropov s rozponmi 
až do 13 m. Vyznačujú sa vyššou pevnosťou a ľahšou 
manipuláciou bez potreby žeriava.

Použitie na preklenutie veľ kých rozmerov bez použitia 
potreby podpory, ako náhrada ťažkých železobetónových 
stropov a tiež ekonomickejšia náhrada drevených stropov.

Skladajú sa z pásnice (tvorenej KVH hranolom alebo LVL
lepeným vrstveným drevom) a stojky (OSB doska).

I-nosníky
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I-nosník VEĽKÝ

Výška [mm]                 Hmotnosť [kg/m’] 
240 5,87

280 6,21

320 6,44

360 6,79

400 7,13

440 7,36

480 7,71

I-nosník STREDNÝ

Výška [mm]                 Hmotnosť [kg/m’] 
160 3,22

200 3,45

240 3,80

280 4,03

320 4,26

360 4,49

400 4,72

I-nosník MALÝ

Výška [mm]                 Hmotnosť [kg/m’] 
160 2,53

200 2,76

240 2,99

280 3,22

320 3,66

360 3,80

400 4,03

Sortiment Doplnkový 
sortiment

I-nosník 
zateplený
Zvlášť pri zateplení 
stien doskovou, alebo rolkovou. 

I-nosník 
s príložkou
Pre zvýšenie únosnosti 
strednej a krajnej podpory 
alebo pre bočné kotvenie kovania.

T - nosník
Zväčšenie priestoru 
na zateplenie krovu alebo stropu.
Rýchla a jednoduchá montáž 
bez tepelných mostov. Možnosť 
na vyrovnanie starých krovov 
alebo stropov.

Atypický
nosník
Náhrada za masívny materiál
pri väčšom nároku pevnosti 
konštrukcie (obvodové steny).
Možnosť priznania masívu 
v konštrukcii.

Skriňový
nosník
Určené na zvýšenú záťaž 
v stavebnej konštrukcii.
Nahrádza I-nosník.



S vrcholovou väznicou
KROV - sedlová strecha

Konštrukcia krovu
s vrcholovou väznicou

Schéma skladby
príložiek

Schéma vloženia
s medziľahlou väznicou

• Spojenie krokiev v hrebeni obojstrannými príložkami z OSB dosky.
• Kotvíme napríklad konvexnými klincami 4/50.
• Na uchytenie krokví na väznici pomocou uholníkov a konvexných klincov alebo skrutiek.

Uloženie krokvy na pomúrnici

Kotvenie krokvy na pomúrnici 
– osadenie bočnou príložkou

Schéma kotvenia
príložiek

Masívny pohľadový
nadstavec krokvy

Schéma kotvenia – príložka
z druhej strany I-nosníka



Schéma skladby
KROV - pultová strecha

Ondrejské kríže

Konštrukcia krovu
s vrcholovou väznicou

Schéma vloženia
s medziľahlou väznicou

I-nosníkov proti klopeniu a vybočeniu

Zavetrovacie pásy Výstuhy z výrezov I-nosníkov

KROV - pultová strecha



Konštrukčné detaily
STROPY A PODLAHY

Použitie kovových strmeňov
pre výmenu alebo strop

Skladba príložiek

Použitie I-nosníkov pre stenové stĺpiky



T-nosníky

a) vyrovnanie starého stropu
b) zväčšenie priestoru na zateplenie

a) vyrovnanie starého krovu
b) nastavenie krokiev pre väčšie množstvo izolácie

Možnosť použitia I-nosníkov na zateplenie fasády



Príložky

• Šírka príložiek min. 100 mm.
• Používame spony, skrutky alebo klince.
• V každom mieste kotvenia musia byť vložené príložky
 z oboch strán I-nosníka.

Do I-nosníka v mieste kotvenia

špára 5 –10 mm

Otvory v stojine
I-nosníky

Hn= D(Hn)=
160 28

200 68

240 108

280 148

320 188

360 200

400 200

440 200

480 200

520 200

560 200

Otvory sa umiestňujú do stredu stojiny I-nosníka

Výška I-nosníka  H
n
:= 160, 200 .. 560

Výška pásnice h
f
:= 60

Priemer otvoru D  
v stojine I-nosníka D(H

n
):= Hn - 2.2.hf

Vzdialenosť otvorov od seba je 2 x D otvoru





Zakázané použitie

Skladovanie a preprava

•  nakladanie a vykladanie I-nosníkov z dopravného  
 prostriedku musí byť vykonávané tak, aby 
 nedošlo k poškodeniu nosníkov,

• jednotlivé I-nosníky prenášame na stavbe 
 vždy na stojato

•  na stavenisku musia byť I-nosníky uskladnené 
 vo zväzkoch, tak aby boli dočasne chránené  
 proti priamym poveternostným vplyvom,

• zväzky I-nosníkov by mali byť podložené 
 na spevnenej ploche na prekladoch tak, 
 aby nedochádzalo k ich mechanickému 
 poškodeniu, nadmernému prehýbaniu 
 alebo navlhnutiu.
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Ďalšie informácie
• maximálne dĺžky I-nosníkov – 13 m,
•  dĺžkové úpravy – bez príplatku,
•  výška nosníkov – podľa priania zákazníka,
•  možnosť impregnácie nosníkov.

Ponúkame systémové riešenie zateplenia 
I nosníkov fúkanou izoláciou. 

Fúkané izolácie

www.tepore.sk/fukane-izolacie

• Fúkaná drevovláknita izolácia
• Fúkaná slamená izolácia
• Fúkaná celulóza

max – 13 m


