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konstrukce

Název konstrukčního systému 
(KIELSTEG) je daný specifickým za-
křivením vnitřních přepážek panelů ve 
tvaru lodního kýlu (německy kiel), které 
jim dává vysokou pevnost při vertikálním 
i horizontálním zatížení. Použití těchto 
panelů v konstrukci dřevostavby podle 
výrobce napomáhá jejímu celkovému 
ztužení. Kromě toho nacházejí také širo-
ké uplatnění při realizaci nepodložených 
(tzv. vykonzolovaných) částí budov jako 
jsou např. převislé balkóny, lodžie apod. 
přesahující přes obvod zdí, a to jak ve 
směru délky panelů, tak i do šířky.
Panely v systému KIELSTEG (s ozna-
čením podle tloušťky např. KSE 228, 
KSE 380 apod.) se standardně vyrábějí 
široké 120 cm, v tloušťkách od 228 do 
800 mm a v délkách od 5 do 30 metrů. 
Základem každého modulu je spodní 
a horní plocha složená z hoblovaných 
smrkových profilů o tloušťce 40–80 
mm a šířce od cca 50 do 200 mm. 
Konkrétní rozměry profilů jsou odvislé 
od maximální hodnoty požadovaného 
zatížení panelu na metr čtvereční, kte-
ré se u panelu dané tloušťky pohybuje 
v rozsahu 1–8 kN v závislosti na jeho 
délce. Profily jedné plochy jsou opro-
ti profilům protější plochy umístěny 
s šířkovým posunutím o polovinu šíř-
ky a bočními plochami jsou vzájemně 
slepeny společně s vloženými pře-
pážkami (stojinami), prohnutými do 
již zmíněného tvaru lodního kýlu. Tyto 

KIELSTEG 
– lepené panely až do 30m délky

Rakouské společnosti Kielsteg GmbH a Kulmer Holz-Leimbau GesmbH prezentovaly na letošním ve-
letrhu Ligna v německém Hannoveru patentovaný (ve 28 zemích) konstrukční systém KIELSTEG. Byl 
vyvinutý pro výrobu speciálních stropních a střešních panelů, které se zhotovují na jednoúčelovém 
lisu z produkce německé firmy MINDA Industrieanlagen GmbH. Tyto panely lze použít pro zastro-
pení nebo zastřešení různých typů uzavřených a vytápěných dřevostaveb i částečně otevřených 
průmyslových hal s vnějším rozpětím obvodových zdí do 30 metrů.
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Stropní či střešní panely KIELSTEG se vyrábí v tloušťkách 228–800 mm a délkách 
5–30 metrů
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přepážky se u panelů do tloušťky 400 mm zhotovují z překliž-
ky a u silnějších nosníků z OSB desky o tloušťce cca 8–12 
mm. Jednotlivé panely se při ukládání vedle sebe spojují 
na polodrážku a dutý prostor uvnitř se využívá pro instalaci 
potřebných elektrorozvodů.
Panely v systému KIELSTEG se zhotovují na výrobní lince se 
speciálním jednoúčelovým lisem. Jeho základ tvoří ukládací 
box, který je možné rozšiřovat nebo naopak zužovat podle 
požadované tloušťky vyráběných panelů. Tuto funkci zajišťuje 
jeden z dvojice bočních mantinelů, který je posuvný a jeho 
poloha se nastavuje mechanicky ovládaným systémem šrou-
bovic. Při lepení panelu, které se provádí v poloze nastojato, 
se jednotlivé profily s naneseným lepidlem ukládají do boxu 
bočními plochami na sebe a při tom se prokládají šikmo po-
loženými přepážkami. Mantinely jsou ze spodu opatřené vo-
dorovnými ližinami s měnitelnou výškovou úrovní podle šířky 
profilů, resp. jejich šířkového posunu, aby se po slisování 
vytvořilo požadované klínovité prohnutí přepážek. Zalisování 
takto poskládaných prvků se pak provede pomocí hydraulicky 
ovládaných ližin umístěných v horní části boxu.

Zařízení na výrobu panelů z produkce firmy MINDA 

Vnitřní příčky u tenčích panelů tvoří překližka…

…u silnějších OSB deska


