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Obecné informace
Následující montážní časy jsou referenční hodnoty pro tým dvou montážníků pro pokládku m˜ nebo m. 
Odchylky vzhledem k různé stavební přupravenosti jsou možné !
Výpočet nezahrnuje :

• Stavební práce a řezání
• Instalaci rozdělovačů
• Napuštění a odvzdušnění systému
• Zkoušku těsnosti
• Omítání a zvláštní práce
• Přípravu základů pro pokládku a vyrovnávání zdí

Podlahové vytápění se stěrkou
VarioClip
11 min/m˜ (RA10)
9 min/m˜ (RA15)    
7min/m˜ (RA20)   
6 min/m˜    (RA25)

Stavební fólie, drátěné pletivo, 
VarioClips, spojení drátěného 
pletiva spojovacími 
konektory ,
připojení k rozdělovači, bez 
obvodové izolační pásky

VarioRast FBH
12 min/m˜ (RA10) 
10 min/m˜ (RA15)
8 min/m˜ (RA20)   
7 min/m˜ (RA25)

Mřížkovaná fólie, připojení 
VarioBar trubky k fólii, 
připojení k rozdělovači, bez 
obvodové izolační pásky

VarioFix/Nop FBHF/FBHN
9 min/m˜ (RA10) 
7 min/m˜ (RA15) 
6 min/m˜ (RA20) 
5 min/m˜ (RA25)

VarioFix/VarioNop panel, 
trubka,připojení k 
rozdělovači, bez obvodové 
izolační pásky

VarioRoll FBHR
9 min/m˜ (RA10)
7 min/m˜ (RA15)
6 min/m˜ (RA20)
5 min/m˜ (RA25)

VarioRoll tepelná a 
zvuková izolace, trubka, 
připojení k rozdělovači, bez 
obvodové izolační pásky

Suché podlahové vytápění
VarioComp FBHK 
15 min/m˜ (RA10) 
12 min/m˜ (RA20)

 + 2 min. na zalití 
kompatní stěrkou

Pokládka kompaktních 
panelů, trubka,připojení k 
rozdělovači bez obvodové 
izolační pásky, zalití 
kompaktní stěrkou

Průmyslové podlahové vytápění
VarioSolid FBHS 
4.0 min/m˜ (RA20) 
3.5 min/m˜ (RA25) 
3.0 min/m˜ (RA30) 
2.5 min/m˜ (RA35) 
2.0 min/m˜ (RA40)

Strojní připojení trubky 
ke kari síti vázacím 
drátem z cívky, 
připojení k rozdělovači

Topné kanály - fancoily
(Délka až 3 m) 
30 min/kus.
(Délka 3 - 5 m) 
45 min/kus.

Montáž, usazení a připojení 
k potrubí

Stěnové vytápění / chlazení se stěrkou
Stěnový systém SWHK2/3
20 min/m˜ (RA10)
+  ca. 3 min. na Eco plastickou stěrku

strojně bez přípravy podkladu
SWHK2

+  ca. 5 min. konečnou omítku

strojně včetně plastické mřížky 
- SWHK2)

Montáž VarioBar, 
trubka, přívodní 
potrubí, připojení k 
rozdělovači, bez 
omítky

Stěnový systém Easy Flex 
EWHK77 30 min/m˜ (RA7.7)

Stěnový systém EasyFlex 
EWHK115 20 min/m˜ (RA11.5)

Montáž VarioBar, 
trubka, připojení 
k rozdělovači

Suché stěnové vytápění / chlazení
Stěnový ModuleStandard 
MSW 15 min/m˜

Montáž panelů,lisování, 
přívodní potrubí 
lepidlo, připojení k 
rozdělovači

Suché stropní chlazení / vytápění
Stropní ModuleStandard MSD 
20 min/m˜

Montáž panelů, lisování, 
přívodní potrubí,

lepidlo,připojení k 
rozdělovači

Stropní akustický ModuleGrid 
MRD 13 min/m˜

Montáž panelů, lisování, 
přívodní potrubí, 
lepidlo, připojení k 
rozdělovači

Soklové vytápění
Soklové topení Classic  
20 min/m (Type mini/Ia/IIa) 
30 min/m (Type IIIa)

Montáž držáků, topného 
tělesa,hlavice nebo 
připojovacího kolena

Soklové topení Delta  
25 min/m (Type mini/Ia/IIa) 
35 min/m (Type IIIa)

Montáž držáků, topného 
tělesa,hlavice nebo 
připojovacího kolena, 
montáž krytu topení

Soklové topení Beta 
30 min/m (Type Ia/IIa) 
40 min/m (Type IIIa)

Montáž držáků, topného 
tělesa,hlavice nebo 
připojovacího kolena, 
montáž krytu topení




