
easyboard®

frézovanÝ sadrokartón



EasyBoard® je moderná, frézovaním 
upravená sadrokartónová platňa. 
Vďaka presnej technológii spracova-
nia šetrí na stavbe váš čas, materiál 
a  hlavne peniaze. Elegantný výsle-
dok sa dosiahne veľmi jednoducho, 

rýchlo a šetrí až 70 % času montáže. 
Využitie EasyBoardu® je na bežné, 
ale aj náročné realizácie. Prefabri-
káty vyrobené s  veľkou presnos-
ťou zaručujú lepší vzhľad a  značnú 
úsporu materiálu. Vďaka kombinácii 

rôznych uhlov a strán frézovania do-
kážeme vyrobiť tvary, ktoré bežným 
spôsobom nebolo možné vykonať. 
S  EasyBoardom® bude výsledok 
vašej práce krajší a  výrazne jedno-
duchší na montáž. 

Hrany bez použitia Hliníkovej 
roHovej lišty
Hrany dvoch rovín vzniknú bez použitia rohových líšt, zdĺhavého 
tmelenia a s minimálnym množstvom montážnych profilov. Vznikne 
tak elegantná hrana, ktorú nenadnáša rohová lišta ani tmel.

spracovanie Hrán frézovaním



Veľké využitie má EasyBoard® 
pri montáži jednoduchých, ale 
aj zložitých dekoračných pod-
hľadov, svetelných rámp alebo 
iných atypickych prvkov. Vzá-
jomná kombinácia prefabriká-
tov s  rôznym uhlom zalomenia 
ponúka množstvo originálnych 
riešení. Vznikajú zaujímavé tva-
ry a  nové dizajnové riešenia pri 
tvorbe interiéru. Ich realizácia 
je rýchla, jednoduchá a  veľmi 
presná v  detailoch. Vďaka znač-
nej úspore materiálu dosahuje  
EasyBoard® ekonomicky výhod-
né riešenia. Pri zložitých tvaroch 
vás už nemusí trápiť zdĺhavé 
tmelenie rohových líšt a náročné 
kombinácie montážnych pro-
filov. Zlepený sadrokartónový 
prefabrikát jednoducho vyrieši 
množstvo vašich starosti na stav-
be. A to všetko rýchlejšie, krajšie 
a ľahšie ako nikdy predtým.

% Jednoduchá a rýchla montáž

% Hrany bez hliníkových líšt 

% Šetrí náklady na prácu aj materiál

% Minimálna potreba tmelenia

% Úspora až 70% času montáže 

% Jednoduchá a rýchla oprava pri poškodení

% Spájanie prefabrikátov lepením

% Jednoduchá manipulácia

% Presná strojová výroba

% Uhly zalomenia: 30o, 45o, 60o a 90o

% Impregnovaný alebo požiarný sadrokartón 

% Rôzne hrúbky sadrokartónových platní

easyboard®

dekoračné podHľady, svetelné rampy



Spracovanie frézovaním poskytu-
je využitie pri jednoduchých, ale aj 
veľmi náročných projektoch. Ob-
rovská voľnosť v  návrhu a  realizácii 
je zabezpečená kombináciou rôz-
nych uhlov zalomenia. Technológia 
umožňuje frézovanie z  pohľado-
vej, ale aj zo zadnej strany sadro-
kartónovej platne. Po zlepení tak 

vzniknú veľmi presné prefabrikáty. 
Okrem uľahčenia montáže bežných 
sadrokartónových obkladov vzni-
ká priestor na tvorivosť, variabilitu 
a originálne dizajnové riešenia. Pre-
fabrikáty sa vyrábajú len z kvalitné-
ho sadrokartónu. Okrem základných 
sadrokartónových platní sú k dispo-
zícii prefabrikáty z impregnovaného 

a protipožiarneho sadrokartónu. Na 
výber sú okrem štandardných platni 
hrúbky 12,5 mm aj 15 mm platne. 
Prefabrikáty sa štandardne dodáva-
jú v  rozloženom stave. Objednať je 
možné zlepené prefabrikáty alebo 
použiť špeciálne lepidlo priamo na 
stavbe. Iné tvary a materiály možno 
dohodnúť individuálne.

www.easyboard.sk

V prípade záujmu kontaktujte svojho obchodného zástupcu:

rÝcHla a jednoducHá oprava 
roHov bez Hliníkovej lišty
Frézovaný roh bez AL lišty sa pri silnom mechanickom poškodení 
jednoducho a rýchlo opravuje. Hrana je poškodená lokálne a stačí 
ju opraviť len tmelom a sklotextilnou páskou. Oproti bežnej hliní-
kovej lište, ktorú treba odstrániť, podklad prebrúsiť a následne zdĺ-
havo tmeliť, ide o jednoduchší a rýchlejší spôsob opravy. 

moderné t vary a originálne riešenia

easyboard®


