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STAVEBNÝ SYSTÉM

Snívate o vlastnom dome? Prírodný a ekologický stavebný systém Durisol má  
pre Vás riešenie. Štíhle sendvičové steny Durisol so zabudovanou tepelnou izoláciou 
a priebežným betónovým jadrom spľňajú najvyššie nároky z hľadiska technických pa-
rametrov, kvalitného a zdravého bývania, nízkych prevádzkových nákladov a vysokej 
úžitkovosti aj po mnohých rokoch. Dom z Durisolu je investícia, ktorá si svoju hodnotu 
zachová aj pre ďalšie generácie.
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Durisol tvarovka s izoláciou DSs 37,5/12

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 45/12 L

Špičková tvarovka pre obvodové steny pasívnych a ul-
tranízkoenergetických rodinných a bytových domov, 
administratívnych a polyfunkčných budov, hotelov a pen-
ziónov s vloženou tepelnou izoláciou - sivý polystyrén 
hrúbky 250 mm. Hrúbka priebežného betónoveho jadra 
je 120 mm. Stena z tvaroviek DSs45/12 L dosahuje para-
metre pasívneho domu aj bez dodatočného zateplenia, 
a to pri hrúbke steny len 450 mm. Rozmer tvarovky je 
500x450x250, hmotnosť 1 tvarovky je 15 kg.

Osvedčená a obľúbená tvarovka šírky 375 mm s vlo-
ženou tepelnou izoláciou - sivý polystyrén hrúbky 
175 mm pre obvodové steny nízkoenergetických ro-
dinných a bytových domov, administratívnych a po-
lyfunkčných objektov. Hrúbka betónového jadra je 
120 mm. Tepelný odpor neomietnutej steny z tvarovky 
DSs 37,5/12 je 5,26 m2K/W.

Tvarovka so šírkou 300 mm a vloženou izoláciou - sivým 
polystyrénom hr. 105 mm a betónovým jadrom 120 mm 
je vyhľadávanou voľbou pre realizáciu priemyselných 
budov a pre každého, kto plánuje vytvoriť  obvodový 
plášť s kontaktným zatepľovacím systémom fasády. Ob-
lasť použitia: priemyselné a kancelárske objekty, rodinné 
a bytové domy.

Tvarovky

Durisol tvarovka s izoláciou DSs 30/12 L

U=0,14
W/m²K



 

 

Durisol protihluková tvarovka DSi 25/13 W

Protihlukové tvarovky Durisol sa vyznačujú výbornou zvukovou 
pohltivosťou a v spojení so železobetónovým jadrom aj vzdu-
chovou nepriezvučnosťou. Tvarovka DSi 25/13 s pohltivou plo-
chou v tvare vlny a betónovým jadrom hrúbky 130 mm tvorí 
základnú stavebnú jednotku pri vytváraní protihlukových stien 
Durisol. Protihlukové steny Durisol okrem zvukovoizolačných 
vlastností svojím farebným prevedením, plastickými tvarmi 
a atraktívnym dizajnom  dotvárajú charakter krajiny.

Durisol akustická tvarovka DMi 25/18

Tvarovka šírky 250 mm s priebežným masívnym betónovým jadrom 
hrúbky 180 mm. Používa sa na obvodové a vnútorné nosné, deliace 
a medzibytové steny so zvýšenými nárokmi na statiku a zvukovú 
izoláciu. Priebežné betónové jadro, ktoré tvoria navzájom prepo-
jené zvislé a vodorovné rebrá predurčuje tieto steny pre využitie 
aj v oblastiach ohrozených zemetrasením (podľa STN EN 1998-1).  
Táto tvarovka je vzhľadom na výbornú vzduchovú nepriezvučnosť 
(Rw=63 dB) a statické vlastnosti mimoriadne vhodná  napr. aj na 
steny výťahových  šácht.   

Rw=63 dB
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MOŽNOSTI VYUŽITIA PRODUKTOV  DURISOL PRE POZEMNÉ STAVBY:

• priemyselné objekty
• poľnohospodárske objekty
• výťahové šachty

• rodinné domy
• viacposchodové obytné budovy
• nízkoenergetické a pasívne domy

• sociálne centrá, nemocnice
• školy, materské školy
• kostoly



 

Typ výrobku Rozmery Spotreba tvaroviek Hmotnosť Balenie Spotreba 
výplňového betónu

Vzduchová 
nepriezvučnosť 

omietnutého muriva

Tepelný odpor 
neomietnutého 

muriva*

Súčiniteľ prestupu 
tepla omietnutého 

muriva*

(š x d x v) mm ks/m² ks/m³ kg/ks ks/paleta l/m² Rw (dB) R (m²K/W) U (W/m²K)

Durisol DSs 45/12 L 450x500x250 8,0 17,8 15,0 30 97 50 6,90 0,14
Durisol DSs 37,5/12 375x500x250 8,0 21,3 14,0 30 94 50 5,26 0,18
Durisol DSs 30/12 L 300x500x250 8,0 26,7 8,0 40 99 50 3,59 0,26

DURISOL TVAROVKY S IZOLÁCIOU

Typ výrobku Rozmery Spotreba tvaroviek Hmotnosť Balenie Spotreba výplňového betónu

(š x d x v) mm ks/m² ks/m³ kg/ks ks/paleta l/m²

Durisol DMi 38/18 380x500x250 8,0 21,1 32 30 145
Durisol DMi 31,5/18 315x500x250 8,0 25,4 22 30 145
Durisol DMi 25/18 250x500x250 8,0 32,0 12,0 40 145
Durisol DMi 20/13 200x500x250 8,0 40,0 11,0 50 105
Durisol DMi 17/12 170x500x250 8,0 47,1 9,0 60 94

Durisol DMi 15/9 150x500x250 8,0 53,3 6,0 70 75

*  Tepelný odpor muriva s výplňovým betónom, objemovou hmotnosťou ς = 2200kg/m³

DURISOL AKUSTICKÉ TVAROVKY

Typ výrobku Rozmery Spotreba tvaroviek Hmotnosť Spotreba výplňového betónu

(š x d x v) mm ks/m² kg/ks l/m²

Durisol  DSi 25/13 N 250x500x250 8,0 13 95

Durisol DSi 25/13 W 250x500x250 8,0 12 95

Durisol DSi 30/13 N 250x500x250 8,0 14 99

Durisol DSi 30/13 W 300x500x250 8,0 13 99

Durisol LSA 50/12/25 W 120x500x250 8,0 8 -

Durisol LSA 50/8,5/25 N 85x500x250 8,0 6 -

Durisol LSA 50/8,5/25 W 85x500x250 8,0 5 -

DURISOL PROTIHLUKOVÉ TVAROVKY 

Ceny: individuálna cenová ponuka.

Ceny: individuálna cenová ponuka.

Ceny: individuálna cenová ponuka.
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Cenník

VÝHODY STAVEBNÉHO SYSTÉMU DURISOL:

SYSTÉM PRE POZEMNÉ STAVBY :

- prírodný, ekologický materiál

-  spája v sebe prednosti dreva, betónu 

   a tepelnej izolácie 

- výborné tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti 

-  vynikajúca akumulácia tepla

-  difúzia vodných pár, optimálna regulácia 

    vnútornej klímy

- jednoduchá montáž

SYSTÉM PRE PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA:

- výborná zvuková pohltivosť a vzduchová nepriezvučnosť

- vysoká požiarna odolnosť

- nadčasový a originálny dizajn

- jednoduchá a rýchla montáž protihlukových panelov

- odolnosť voči poveternostným vplyvom, 

  mrazu a posypovým soliam

- dlhá životnosť pri plnej funkčnosti

- bezúdržbová prevádzka



Leier - Durisol vysoký záhon

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE LEIER - DURISOL VYSOKÝ ZÁHON?

VÝHODY VYSOKÉHO ZÁHONU:

- spojený s prírodou
- atraktívny dizajn
- dlhá životnosť aj v styku s pôdou
- odolnosť voči pliesniam a hubám
- jednoduchá montáž 
- možnosť výberu z rôznych tvarov
- bez nutnosti fóliového podkladu
- červenohnedé farebné vyhotovenie lepšie 
   absorbuje slnečné žiarenie

Štandardný tvar: 
(výška ~80cm)
Tieto tvary sa skladajú zo základných prvkov.

Tvarové zostavy

PRÍRODNÝ EKOLOGICKÝ MATERIÁL

- „dýcha“ (paropriepustný)
- mrazuvzdorný
- odolný proti požiaru
- automaticky odvádza vodu
- tepelnoizolačný
- nízka hmotnosť
- neobsahuje žiadne škodlivé látky ani plast
- aktívne sa podiela na ochrane životného prostredia
- absorbuje CO2
- 100% recyklácia surovín
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LEIER - DURISOL VYSOKÝ ZÁHON

LEIER - DURISOL KOMPOSTÉR

Typ výrobku Rozmery Farba Hmotnosť Počet 
 durisolových

dielcov

Počet 
spojovacích

 klinov

Počet 
priečnych 

vystužovacích 
tyčí

Cenníková cena

cm kg/ks ks ks ks Eur bez DPH/ks Eur s DPH/ks

Durisol vysoký záhon: tvar štvorca (K) 120x120x80 Hnedá 310,00 16,00 4,00 - 257,60  € 309,12 €
Durisol vysoký záhon: tvar obdĺžnika (R) 120x230x80 Hnedá 470,00 24,00 6,00 2,00 404,40 € 485,28 €
Durisol vysoký záhon: tvar šesťuholníka 217x217x80 Hnedá 470,00 24,00 6,00 - 600,00€ 720,00 €
Durisol vysoký záhon: tvar L 230x230x80 Hnedá 620,00 32,00 8,00 4,00 551,20 € 661,44  €
Durisol vysoký záhon: tvar U 230x340x80 Hnedá 935,00 48,00 12,00 8,00 844,80 € 1013,76 €
Durisol vysoký záhon: tvar U1 230x450x80 Hnedá 1 090,00 56,00 14,00 10,00 991,60 € 1189,92€
Durisol vysoký záhon dielec 10x120x20 Hnedá 20  -  -  - 13,60 € 16,32 €
Durisol vysoký záhon dielec pre tvar 6-uholníka 10x110x20 Hnedá 20  -  -  - 24,50 € 29,40€
Pozinkovaná tyč - Spojovací klin v=80cm  4  -  -  - 10,00 € 12,00 €
Priečna vystužovacia tyč d=100cm  4  -  -  - 9,00 € 10,80 €

Durisol kompostér (kompletný set) 120x120x1200 Hnedá 500 - - - 1 141,20  € 1 369,44  €

Durisol kompostér (len materiál Durisol) 120x120x1200 Hnedá 440 545,00 € 654,00 €

Dodávka tovaru: v kusoch na europalete, zafóliované ,  Výrobný závod: Bratislava

Durisol vysoký záhon je z hľadiska rozmerov a účelu použitia veľmi variabil-
ný.  Je funkčný a vďaka jednoduchým a čistým líniám i tvarovo elegantný 
zároveň. Vyznačuje sa absolútne prírodným zložením, čím vytvára ideálne 
podmienky pre pestovanie okrasných a aj úžitkových rastlín. Využiť ho mož-
no dokonca aj ako kompostér! Umiestniť sa dá aj do trávnatej časti záhrady, 
pričom sa nevyžaduje ukladanie fólie na spodok. Nádoba s porastom tak zo-
stáva v kontakte s okolitou prírodou. Veľkou výhodou inovatívneho záhonu  
je jeho jednoduchá montáž. Hotovú nádobu netreba dodatočne zatepľovať 
a nie je potrebná ani inštalácia špeciálneho základu, vytvára sa len spodný 
nosný podklad.

- zabraňuje prístupu domácich
   zvierat a nežiadúcich škodcov
- tieň minimalizuje rast burín
- zabraňuje vysušeniu kompostovaného materiálu

VÝHODY:
-  prírodný ekologický materiál
- masívna konštrukcia
- dlhá životnosť aj v styku s pôdou
- jedinečný vyprázdňovací a miešací mechanizmus
- likvidácia domáceho organického odpadu 
  ekologickým spôsobom 
- nepoužívanie chemických hnojív
- automaticky odvádza vodu - žiadne zatečenie
- mrazuvzdorný

Leier - Durisol vysoký záhon

Leier - Durisol kompostér

NÁŠ KOMPOSTÉR JE DOSTUPNÝ
AJ S VHODNÝM POKLOPOM :
- krásne pohľadové riešenie

Leier - Durisol vysoký záhon



 v
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Cenník

Typ výrobku Rozmery Farba Hmotnosť Cenníková cena

cm kg Eur bez DPH/ks Eur s DPH/ks

Sokel 50x27x15 Hnedá 7,00 15,83 € 19  €

Priebežný kus 50x27x35 Hnedá 13,50 28,43 € 34,12  €

Priebežný kus delený 50x27x35 Hnedá 14,50 30,40 € 36,48  €

Ukončovací kus malý 50x27x42 Hnedá 15,50 34,80 € 41,76  €

Ukončovací kus veľký 50x27x47 Hnedá 16,50 40,35 € 48,42  €

Ochranný koberček veľký 50x27 Zelená - 11,50 € 13,80  €

Ochranný koberček malý 25x27 Zelená - 5,63 € 6,76  €

Montážna páska z penovej gumy 2x1,5x200 - - 4,13 €/bm 4,96 €/bm

Vinotéka

Leier - Durisol vinotéka

Ukončovací kus malý Ukončovací kus veľký Priebežný kus delený

Priebežný kus 

Sokel

VÝHODY:
prírodný ekologický materiál
bezpečné skladovanie fliaš
atraktívny dizajn
možnosť variabilného usporiadania
jednoducho a rýchlo rozoberateľné prvky
možnosť modulového rozširovania a variovania
odolnosť proti plesniam



INOVÁCIA
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
BEZPEČNOSŤ

www.leier.sk
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SPOĽAHLIVÉ PROTIHLUKOVÉ 
SYSTÉMY A SYSTÉMY PRE 
POZEMNÉ STAVBY
– UŽ VIAC AKO 50 ROKOV

STENY • STROPY • SCHODISKÁ
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Vaše otázky Vám radi zodpovieme 
na našej infolinke, alebo e-mailom.

VÝHODY SCHODISKOVÝCH RAMIEN

Vaše zmluvné stavebniny LEIER:

Tel.: 0850 111 831 
e-mail: leier@leier.sk 

www.leier.eu

SCHODISKOVÉ RAMENÁ

SCHODISKOVÉ RAMENÁ

Vyrábajú sa podľa konkrétnej projektovej dokumentácie, vždy 
na individuálnu zákazku, prispôsobené výškovým aj pôdorys-
ným požiadavkám. Môžu byť priamočiare alebo krivočiare (90° 
aj 180°), s jednou alebo dvoma medzipodestami. 
Sú presné, ich montáž je jednoduchá, nie sú potrebné žiadne 

debniace a armovacie práce, čo výrazne prispieva k urýchleniu 
realizácie stavby. Okamžitá zaťažiteľnosť schodísk umožňuje 
zjednodušenie komunikačných trás na stavenisku, a tým aj 
zvýšenie bezpečnosti.

Presnosť a spoľahlivá kvalita
Moderné výrobné technologické zariadenie riadené počítačom a použité kvalitné 
základné suroviny zaručujú prvotriednu kvalitu a presnosť . 

Hladký povrch bez omietania
Povrch vyrobených schodov je hladký, takmer nepórovitý betón, ktorý je možné 
okamžite po pokládke stierkovať alebo maľovať.

Technické poradenstvo
Kedykoľvek počas projektovania schodísk vám radi poradíme najoptimálnejšie 
riešenie.  Súčasťou dodávky je aj podrobný plán osadenia na uľahčenie montáže.

Rýchla realizácia
Presne na mieru vyrobené schodiskové ramená, ktoré sa jednoducho 
osadia na svoje miesto, výrazne skracujú čas potrebný na realizáciu stavby, 
a tým šetria celkové náklady. Ich pokládka nie je závislá od počasia a sú 
okamžite zaťažiteľné bez potreby akýchkoľvek podpier.

Tvarová kreativita 
Výber veľkosti a typu schodiska, dĺžky a výšky schodu je možný na mieru 
podľa požiadaviek projektu. Je preto jednoduché naprojektovať akékoľvek 
jedno či viacramenné schodisko, priame alebo točité, výrobu vždy 
prispôsobíme konkrétnej stavbe.
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Leier Baustoff e SK s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na 
našej infolinke alebo e-mailom:

Váš predajca stavebného materiálu LEIER:

TERASOVÝ 
KVETINÁČ
PROFESIONÁLNE RIEŠENIE 
PRE ZÁHRADKÁROV

PREČO KOMPOSTOVAŤ?
Organický materiál, ako odpad zo záhrady a  domác-
nosti sa kompostovaním  podporou rôznych organiz-
mov (červíky, baktérie, atď) premení na pôdu. Je to 
kolobeh, ktorý vo voľnej prírode funguje automaticky, 
bez zásahu človeka. Vyhynuté rastliny sa vďaka mik-
roorganizmom a zvieratám rozkladajú a dávajú pôde 
živiny. Likvidácia záhradného a kuchynského odpadu 
je vďaka kompostovaniu uľahčená a vyhneme sa tak 
nákupu drahých hnojív.  Kompostér by mal byť umiest-
nený v záhrade na ľahko prístupnom mieste. Krátka 
vzdialenosť a ľahký prístup uľahčuje zber komposto-
vaného materiálu ako aj odoberanie  zrelého kompos-
tu. Kompostér by mal byť fúrikom tiež ľahko dostupný. 
Obzvlášť treba dbať na to, aby kompostér bol umiest-
nený na otvorenom priestranstve, aby sa organizmi v 
pôde mohli voľne pohybovať a nadbytočná vlhkosť 
mohla odtekať.

ĎALŠIE DURISOL VÝROBKY

VÝHODY LEIER-DURISOL KOMPOSTÉRU 
• Jednoduché použitie, minimálne úsilie
• Priedušný , preto samoregulujúci klímu
• Automaticky odvádza vodu – žiadne zatečenie
• Odolný proti mrazu
• Tepelno-izolačné schopnosti
• Chráni životné prostredie
• Zníženie množstva organického odpadu
• Úspora priemyselne vyrábaného hnojiva
• Podpora mikroorganizmov
• Na vyžiadanie je dostupné aj v  tvaroch kvetináča
• Kompostér je použiteľný aj ako terasový kvetináč

NÁŠ KOMPOSTÉR JE DOSTUPNÝ 
AJ S VHODNÝM ZÁKRYTOM
• Krásne  pohľadové riešenie (lamely 

zo štiepkocementu)
• Zabraňuje prístupu domácich 

zvierat a nežiadúcich škodcov
• Tieň minimalizuje rast burín
• Zabraňuje vysušeniu kompostovaného materiálu

LEIER-DURISOL KOMPOSTÉR

ČO JE VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE
• Odpad zo záhrady ako lístie, pokosená tráva, 

zvyšky rastlín, ostrihané konáre  kríkov
• Odpad z domácnosti ako šupky z ovocia a zeleniny, 

škrupiny z vajec, kávové fi ltre, čajové vrecúška (je 
potrebné odstrániť kovové sponky z vrecúška)

•  kartóny, kuchynský papier, vreckovky
•  rezané kvety, zemina z črepníkov, slama
• Náš tip: Dážďovky majú radi šupky 

z cibule a kávovú usadeninu

ČO NIE JE VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE
• Choré alebo škodcami napadnuté rastliny
• živočíšny odpad ako syr, saláma, mäso 

alebo kosť (priláka hlodavcov)
• plienky
• sáčky do vysávačov, drevený popol
•  citrusové plody, banánové šupky (sú často postriekané)

Rada odborníka:
Obstaranie dvoch kompostérov umožňuje striedavú 
prevádzku, ostane tak viac času na rozloženie kom-
postu a ušetríte čas na ďalšie navrstvenie. 

Stenové panely Protihlukové panely

Protihlukové tvarovkyTvarovky pre pozemné stavby

Leier Baustoff e SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke 
alebo e-mailom: 

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

T E C H N I C K É  Ú DA J E

PRVKY 
– PRIEKOPOVÉ ŽĽABY

www.leier.eu
Priekopový žľab

Zákrytová doska

Typ
Vnútorná 

šírka horná  
(mm)

Vnútorná 
šírka spodná 

(mm)

Hĺbka 
žľabu  
(mm)

Dĺžka  
(mm)

hrúbka 
steny  
(mm)

hrúbka 
podlahy  

(mm)
kg/kus Trieda 

zaťažiteľnosti

ABE 20/30-200 L 400 200 280 2 000 49 80 275
A (50 kN)
B (125kN)

ABE 30/40-200 L 500 300 400 2 000 50 90 375
A (50 kN)
B (125kN)

ABE 40/50-200 L 700 400 500 2 000 60 90 575
A (50 kN)
B (125kN)

Typ šírka (mm) hĺbka  
(mm)

dĺžka  
(mm)

kg/
kus

trieda 
zaťažiteľnosti

ABE F 20/30-50 zákrytová doska 535 80 498 43
A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 30/40-50 zákrytová doska 648 90 498 60
A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 40/50-50 zákrytová doska 867 100 498 90
A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 20/30-50 
zákrytová doska s otvormi 535 80 498 43

A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 30/40-50 
zákrytová doska s otvormi 648 90 498 60

A (50 kN)
B (125kN)

ABE F 40/50-50 
zákrytová doska s otvormi 867 100 498 90

A (50 kN)
B (125kN)
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Leier Baustoff e SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke 
alebo e-mailom: 

Váš predajca stavebného materiálu Leier:

T E C H N I C K É  Ú DA J E

KRYTÉ PARKOVACIE 
STÁTIE

www.leier.eu

rozmery (cm) kg/kus

železobetónový základ 300x100x50 3600

oblúkový nosník 550x25x320 2400
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Ďalšie publikácie:

Leier Baustoff e SK, s.r.o.
Pribylinská 3, 831 04 Bratislava

Tel.: 0850 111 831
leier@leier.sk
www.leier.sk

Vaše otázky Vám radi zodpovieme na našej infolinke 
alebo e-mailom: 
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Výška podlahyzávitová vložka 
M16
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Rozmery:
Vnútorné rozmery: 1,5x1,5x2,24 m
Vonkajšie rozmery (s krytom): 1,8x1,8x2,69 m
Vetrací otvor: 30x30 cm
Svetlé rozmery dverí: 60x185 cm
Hrúbka steny: 8 cm
Hrúbka podlahovej dosky: 10 cm
Váha (so zabudovanými dverami a vetraním): 4190 kg
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VÝROBŇA DURISOL: 
Leier Baustoffe SK s.r.o.

Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
Tel: +421 2 43 635 721
Fax: +421 2 43 642 044

Email: leier@leier.sk

TEHELŇA PETROVANY: 
Močarmany 593, 082 53 Petrovany

Tel: +421 51 74 70 346
Fax: +421 51 77 97 075
Email: tehelna@leier.sk




