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Technický list: Dutinová podlaha Lindner Floor and More Arena 
 
 
Systém dutinové podlahy pro stupňovité 
podlahy kin, divadelních či přednáškových sálů 
nebo poslucháren. Systém je tvořen kalcium 
sulfátovými deskami G 40 pro vodorovné plochy 
i čela s lepenými originálními spoji na peru a 
drážku, ocelovými sloupky typu SW a 
vyztužujícími C profily. Podlaha je určená pro 
následnou pokládku jakékoliv krytiny v 
interiérech budov. Konstrukce je zavětrována 
ocelovými táhly kotvenými do betonové 
podlahy. 
 
 
 

Technické vlastnosti : 
 

Zátěžová třída   čl. 4.2.2 a) ČSN EN 12825      3 (4 kN) 

Reakce na oheň   dle ČSN EN 13501      A1 

Celková výška    od podkladní betonové konstrukce po finální povrch  78 - 2000 mm 

Hmotnost systému   při celkové výšce 150 mm bez krytiny    62 kg/m2 

 
Desky 

deska Floor and More G 40 
Kalciumsulfátová deska Lindner FLOOR and more G 40 s originálním přesným 
lepeným spojem na pero a drážku . Tloušťka desky 40 mm. Na desky je možné 
pokládat jakoukoliv povlakovou krytinu, montáž keramických desek a kamene 
doporučujeme konzultovat. 

 
Sloupky 

sloupek typu SW 90 
Ocelový sloupek zdvojené podlahy galvanizovaný výšky 30 - 1800 mm. Na hlavice sloupků jsou 
namontovány C profily. Sloupek je přilepen k podkladu sloupkovým lepidlem a závit 
zakápnutý proti pootočení závitovým lepidlem. 

 
 

Trámky 
C - profil typ CL a CS 
Ocelový C - profil (6) pro zdvojené podlahy rámových konstrukcí. Rozměr 41/40/41/1 mm. 
Profily se montují na hlavice sloupků typu. Zvyšují stabilitu a únosnost podlahy. Proti korozi 
jsou chráněny žárovým zinkováním. Na profil se pokládá plastová hlavice pro uložení desek. 
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