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JORDAHL® Konzoly pro lícové zdivo JVA+
Obkládání fasád nabízí kreativní možnosti uspořádání. 
Současně i chrání budovu před povětrnostními vlivy, 
hlukem nebo nečistotami. Pomocí vysoce kvalitních 
konzol JORDAHL® jsou fasády z lícového zdiva upevňo-

vány ekonomicky a s dlouhou životností. Vynášejí hmot-
nost zdiva a díky správnému ukotvení do kotevních ko-
lejnic nebo vrtaných kotev přenášejí zatížení do vnitřní 
nosné stěny.

Příslušenství

Vlastnosti
 ■  Ke kreativnímu vytváření fasád i u vysokých staveb
 ■  Všeobecné schválení stavebního dozoru (Z-21.8-1868)
 ■  Všechny konzoly typově zkoušeny (TP-12-009)
 ■ Trvalá odolnost proti korozi
 ■ Označení CE

Modely CAD konzol pro lícové zdivo JORDAHL®

Maximální bezpečnost plánování
 ■ Efektivní služby v oblasti navrhování a poradenství
 ■ Návrhový software JVA+ k výběru optimální konzoly pro lícové zdivo
 ■  Zdarma ke stažení na stránce www.jpcz.cz

 ■  Kompletní modely 2D k zahrnutí našich konzol pro lícové zdivo do 
vašeho plánování

 ■ Zdarma ke stažení na stránce www.jpcz.cz

Výhody
 ■ Hospodárné řešení pro nejrůznější situace
 ■  Možnost výškové rektifi kace konzoly ke snadnému vyrovnání 
tolerancí stavby

 ■  Varianty konzol pro běžné oblasti stěn, vnitřní a vnější rohy, pilíře, překlady, 
atiky, pro stejnou i odlišnou úroveň založení zdiva

 ■  Cenově výhodná montáž do kotevních konzol JORDAHL® zabetonovaných 
do betonové nosné stěny

 ■  Kotevní kolejnice zabraňují oproti použití vrtaných kotev možnému poškození 
nosné stěny a zaručují možnost horizontální rektifi kace konzol 

Použití

Oblast běžné stěny Vnější rohy s dilatačními spárami 
nebo bez nich

Překlady nad okny nebo dveřmi 
např. s prefabrikovanými překlady

Kotva vzduchové mezery JORDAHL® JLA a ISO-Clip
Kotvy vzduchové mezery JORDAHL® JLA přenášejí horizontální síly z lícové stěny do nosné 
kontrukce.

Kotvy upevnění lešení JORDAHL® JGA + Q/Z
Kotvy umožňují trvale zajištění pracovních lešení na již hotových stavbách, aniž by došlo 
k poškození vnějšího pláště. Kotvy jsou upevněny k nosné konstrukci hmoždinkami a jsou 
vyvedeny na vnější líc pláště budovy. K těmto kotvám je později upevněno potřebné lešení 
a konstrukce, které nemají vlastní stabilitu.

Úhelník JORDAHL® JW
Úhelníky JORDAHL® JW mohou být používány samostatně k vynášení zdiva nad otvory ulože-
ním na boční zdivo. Dále je možné úhelník vložit mezi jednotlivé konzoly JVA+N/NA/NU nebo 
konzoly do zdiva JMK+ N/NA/NU, položením na opěrné desky konzol.
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und 22 Anlagen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-21.8-1868 vom 7. Juni 2011. Der Gegenstand ist erstmals am 17. Juli 2008 allgemein 
bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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 ■  Sto let kvality „Made in Germany“ využívané ve 
stavebních projektech po celém světě

 ■  Výroba podléhá přísným kontrolám kvality v souladu 
s požadavky německých a evropských certifi kačních 
postupů

■  Interní procesy zajištění a řízení jakosti podle 
ISO 9001:2008

■  Rozsáhlá nabídka vynikajících kotevních a 
spojovacích prvků

■ Odpovídá současnému stavu nejmodernější techniky
 ■  Podpora zákazníků při realizaci efektivního

■  Evropské technické schválení, všeobecné schválení 
stavebního dozoru a typové zkoušky produktů

Kromě konzol pro lícové zdivo JORDAHL® JVA+ vyrábíme také 
četné další inovované výrobky pro upevňovací, vyztužovací a 
spojovací techniku a pro upevňování fasád, které se použí-
vají po celém světě.
Déle než 100 let garantujeme nejvyšší kvalitativní a bezpeč-
nostní standardy a nabízíme individuální zákaznická řešení 
na nejlepší úrovni.

Přesvědčivá bezpečnost a kvalita

Rozhodnutím pro výrobky značky JORDAHL jste vždy na 
správné adrese. Odborníci společnosti JORDAHL z našeho 
berlínského centra vývoje a služeb poskytují vysoce kva-
litní služby ať už v oblasti statických výpočtů, obecného 
technického poradenství a služeb nebo návrhu individu-
álních řešení. Naši kompetentní a zkušení zaměstnanci 
vždy drží krok s posledními novinkami moderní techniky 
a nabídnou vám nejmodernější, fl exibilní a individuální 
řešení čehokoliv, co budete potřebovat. 

Kde najdete odborníky JORDAHL? Stačí napsat e-mail na 
adresu info@jpcz.cz nebo zavolat na číslo + 420 272 
700 701.

Přesvědčivý servis

Produkty JORDAHL

 ■  Odborná a cenově výhodná podpora při navrhování 
a dimenzování

 ■  Vynikající technické know-how týmu inženýrů s 
mezinárodními zkušenostmi

Přesvědčivé služby
 ■ Včasné dodávky přímo na místo určení

■  Cenově výhodné plánování a podpora při technickém 
zpracování

■ Specifi cká zákaznická řešení a projektové poradenství
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JORDAHL GmbH
Nobelstr. 51

12057 Berlin
Německo

Tel +49 30 68283-433
Fax +49 30 68283-498

www.jordahl.de
info@jordahl.de

JORDAHL & PFEIFER
Stavební technika, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Tel +420 272 700 701
Fax +420 272 700 704
www.jpcz.cz
info@jpcz.cz




