
Ideální na lehké střešní konstrukce

V provedení čirá (světelná propustnost 86%) a bronz (světelná propustnost 45%)  
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STŘEŠNÍ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY 
MARLON CS®embossed 

Desky jsou z obou stran chráněny proti UV záření (nežloutnou)

Vysoce odolné proti nárazům - 10 let záruka odolnosti proti krupobití 

Vnitřní povrch opatřený texturou (embossovaný), která zamezuje oslňování

Výborná náhrada za lehké střešní kritiny a sklolaminátové desky
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Čechy : +420 311 909 050-3  |  Morava: +420 585 151 211  |  Slovensko:  +421 244 680 314

OBJEDNÁVEJTE NA 

Od prémiového výrobce Brett Martin
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Marlon CS®embossed jsou vysoce odolné 
polykarbonátové střešní desky od prémiového
irského výrobce Brett Martin. Desky jsou
charakteristické vysokou odolností proti nárazu, 
dostupné v provedení čirá (světelná propustnost
86%) a bronz (světelná propustnost 45%).

Desky mají na povrchu koextrudovanou vrstvu, 
která vytváří zábranu proti negativnímu působení
UV záření, minimalizuje v dlouhém čase žloutnutí 
a zabraňuje degradaci mechanických vlastností
desek. Vnitřní povrch je opatřený texturou P4 
(embossováním), která zamezuje oslňování.

Provozní teploty
Marlon CS®embossed může být použit v různých
teplotních podmínkách v široké škále instalací.
Mechanické vlastnosti zůstávají v dlouhém období
při teplotách od -20 do +100°C stále.

Instalace
Při aplikaci Marlon CS®embossed je pro případ 
tepelné roztažnosti nutné počítat s odpovídající
volností. Odpovídající mezery musí být zajištěny
také v otvorech pro upevnění a délka desek musí
být zkrácena tak, aby jejich konce nebyly vystaveny 
nadměrnému pohybu. 

Ventilace
Důležitou vlastností desek Marlon CS®embossed 
je po celou dobu životnosti to, že při teplotě  200°C 
dochází k jejich měknutí. Pokud tedy ve stavbě
dojde k požáru, desky Marlon CS®embossed
změknou a zajistí odchod kouře, tepla a plynů 
vznikajících při hoření. Tato ventilační vlastnost
tedy může mít pozitivní vliv na redukci škod 
vznikajících při požáru.

Běžné rozměry desek
Šířka: až do 1260 mm 
Délka: 2 – 6 m  
Tloušťka: 0,8-2mm 

Váha desek: 
1,2 kg/m² (1mm) 
Hodnota U 
5,7 W/m²K  

Příklady použití 
Marlon CS®embossed je ideální materiál pro 

výrobu zastínění, pergol, lehkých stříšek i zastřešení 
středního až velkého rozsahu. Je velice oblíbený 

zejména pro svou velmi nízkou hmotnost, 
extrémní odolnost proti povětrnostním vlivům 

včetně krupobití a snadnou instalaci.

Provedení čirá 
(světelná propustnos 86%)

Provedení bronz 
(světelná propustnos 45%)
 


