
Specifikace výrobku



1. VŠEOBECNĚ 
 

1.1. Původ výrobku Astron 
 
Název Astron definuje systém ocelových konstrukcí sestavených z prvků, které vyrábí společnost 
Astron Buildings S.A. se sídlem v Diekirchu v Lucemburském velkovévodství, společnost Astron 
Buildings s.r.o. se sídlem v Přerově v České republice a společnost Astron Buildings LLC sídlící v 
Yaroslavli v Rusku. 
 

1.2. Výrobek 
 
Astron systém zahrnuje všechny prvky nosné konstrukce: primární a sekundární část nosné konstrukce 
(včetně šroubů, úhelníků, výztuh příruby atd.), střešní a obvodový plášť (včetně šroubů, těsnění, 
nátěrových hmot, oplechování atd.), tak i tepelnou izolaci ASTROTHERM (viz podkapitola níže) a 
samozřejmě veškeré příslušné oplechování pro konečnou úpravu. K dispozici je i příslušenství jako 
například průsvitné panely, dveře, okna, větrací otvory, kouřové klapky atd. Součást řady výrobků Astron 
představují také kolejové nosníky pro pojízdné mostové jeřáby, mezaniny a parkovací domy. 
 

1.3. Řada budov Astron 
 
Systém Astron je používán pro stavbu funkčních nebo nebytových ocelových budov. Buď jako 
jednopodlažní budovy (SSB), vícepodlažní (MSB), a nebo průmyslové budovy. 
 
Budovy Astron jsou optimalizovány tak, aby mohly splnit specifické požadavky každého zákazníka. Lze 
vyrobit všechny rozměry v rámci hranic systému podle přehledu uvedeného níže (viz 1.6.); budovy Astron 
se vyrábějí v závislosti na jejich předpokládaném používání a podle místních omezení (velikosti zastavěné 
plochy atd.). 
 
Různá označení výrobků přidělená v rámci řady budov Astron udávají konfigurace konstrukce a označují 
použití. Tato označení výrobků jsou společně s jejich jednotlivými charakteristikami a obvyklým 
rozměrovým omezením uvedena níže (viz kapitola 1.6.). 

 
AZM1           Hala s kónickými sloupy bez vnitřní podpěry. Krokve jsou buď 
                     úplně nebo částečně kónické. 
AZM2,3,4     Modulární budova se 2, 3 nebo 4 moduly. Vnější sloupy jsou 
                     zkoseny, vnitřními sloupy mohou být trubky nebo svařované 
                     nosníky (I profil). Krokve jsou obvykle zkoseny. 
AS                Budovy s velkým světlým rozpětím, se sklonem 20 % a kónickými 
                     Sloupy. 
AE                Hala bez vnitřních sloupů. Vnější sloupy s paralelními přírubami. 
                     Krokve jsou obvykle kónické. 
AL                Hala s pultovou střechou bez vnitřních sloupů. Vnější sloupy s 
                     paralelními přírubami. 
AP                Přístavby, které lze v podstatě připojit ke všem dalším typům 
                     budov. Sloupy jsou všeobecně s paralelní přírubou. 
AT                Tenisové haly. Sloupy jsou s paralelní přírubou, haly mají 
                     zalomenou nebo sedlovou střechu. 
 
Existuje možnost připojit v podstatě ke všem těmto typům budov speciální prvky jako například 
přístřešky (na úrovni střechy nebo na zdi), prodloužení střechy případně parapety buď jako přímé 
pokračování zdí nebo vyložené na konzolách, buď kolem celé budovy, nebo její části. 
 

1.4. Mezipatra 
 
Stavební systém Astron umožňuje integraci mezipater, ty lze nainstalovat v jakékoliv části nebo přes celou 
budovu a všeobecně mají pouze jedno patro. K dispozici je několik systémů mezipater: ocelová podlaha, 
prefabrikované betonové panely, duté jádrové prvky a kompozitní struktury.  



 

1.5. Termíny definující budovu Astron 
 
• Ocelovým obrysem budovy Astron je podle definice čára představující 

vnější povrch sekundární nosné konstrukce (v podstatě vaznic a paždíků).  

• Rozpětím budovy Astron je vzdálenost mezi ocelovými obrysy bočních zdí budovy. 

• Délkou budovy je vzdálenost mezi ocelovými obrysy čelních stěn.  

• Okapovou výškou je svislá vzdálenost mezi úrovní nula (pozor: základna sloupu může být na 
záporné úrovni) a průsečíkem ocelové linie střechy a ocelové linie bočnice. 
 

 

1.6. Běžné rozměry  
 
Níže je uvedena řada nejběžněji používaných rozměrů pro každý typ nosné konstrukce. Je možné 
sestavit nosné konstrukce o rozměrech mimo tuto řadu, avšak v tomto případě se vyžaduje zvláštní 
projekt. 

 
Poznámky: 

• Velikost rozteče se všeobecně pohybuje mezi 5 a 12 metry. 

• Obecně platí, že pro povrchovou úpravu aluzinkové střechy platí omezení sklonu střechy, 
LMR600  

 

1.7. Statické výpočty, výkresy a záruky, CE označení, Prohlášení o vlastnostech (DoP) a 
záruka 

 
Astron dodá kompletní set montážních výkresů, který je pro každou budovu specifický. U některých 
projektů je možno dodat 3D model primární a sekundární konstrukce. Na požádání, nebo pokud to 
vyžaduje místní legislativa, budou místním orgánům, pojišťovnám atd. dodány záznamy se statickým 
výpočtem. 
Každý Astron set má označení CE založené buď na normách EN1090-1 nebo ETA-18/1027. 
Odpovídající Prohlášení o vlastnostech (DoP) je zasláno na žádost. 
 
Nabízené záruky jsou podrobně popsány v ceníku, konkrétně v části dokumentace nazvané „Termíny a 
podmínky“. 

 
 
 
 
 
 
 

TYP Rozpětí (m) 
Sklon střechy 

(%) 
Okapová výška 

(m) 

AZM1 
15 - 30 
30 - 60 

2 - 33 
10 - 33 

4.20 -   9 
4.20 - 12 

AZM2 
18 - 30 
30 - 72 

2 - 33 
2 - 33 

4.20 -7.2 
4.20 - 12 

AZM3 27 - 72 2 - 33 4.20 -   9 

AZM4 36 - 72 2 - 33 4.20 -   9 

AS 42 - 72 20 5.40 -   9 

AE 10 - 20 2 - 33 3.30 -   6 

AL 6 - 12 2 - 10 3 - 6.6 

AP 3 - 15 2 - 33 3 - 6.6 



2. STATICKÉ VÝPOČTY 
 

2.1. Všeobecně 
 
Veškeré prvky tvořící součást konstrukce budovy Astron navrhují profesionální projektanti a tyto 
prvky odpovídají požadavkům národních norem. Podrobné metody návrhu jsou definovány ve 
specifickém Evropském Technickém Posouzení - Astron ETA-18/1027 „Astron Buildings 
Systém“.  
Všechny evropské země od roku 2013 používají normu EN1090 pro provedení ocelových 
konstrukcí, které implicitně zahrnuje pro konstrukční část odkaz na tzv. Eurokódy. Eurokódy 
byly zavedeny jako 58 individuálních částí v 10 okruzích odkazujících k normám od „EN 1990“ 
až po „EN1999“. Národní implementace se skládá z nezměněného textu konkrétního 
Eurokódu, kterému předchází národní titulní strana a následuje doložka Národní přílohy (NA). 
V minulých letech byla zveřejněna řada oprav a aktualizací. 
 
Návrhy Astron budov se obecně řídí postupy Eurokódů doplněných o Národní přílohy, jakož i 
zvláštní ustanovení uvedená v ETA-18/1027 „Astron Buildings Systém“. 
 
Jelikož existují některé specifické národní aspekty v implementaci Eurokódů v několika 
evropských zemích, tak se oddělení R&D řídí aktuálním zákonem v dané zemi a používání 
vhodného kódu konzultuje s místními orgány.  
 

2.2. Uvažovaná zatížení   
 
2.2.1. Do úvahy budou brána veškerá zatížení uvedená v objednávce. Nicméně, budou uvažována také 
klimatická a provozní zatížení popsaná v příslušných národních normách. 
 
Za stanovení přesného zatížení pro určitou zeměpisnou polohu a nadmořskou výšku budovy zodpovídá 
stavební partner.  
 
2.2.2. Mezi všeobecně uvažovaná zatížení patří: 

• Vlastní hmotnost nosné konstrukce a konstrukčních prvků, které nese (vaznice, ztužení, plášť atd.); 

• Zatížení sněhem nebo i v některých případech zatížení pískem; 

• Zatížení větrem. 
 
2.2.3. Mezi další doplňková zatížení, která jsou v případě potřeby zvažována jsou: 

• Zatížení vyvolaná předpokládaným obsazením budovy; 

• Zatížení vyvolaná skladovaným materiálem; 

• Zatížení vyvolaná příslušenstvím a zabezpečením jako je například topení, osvětlení, podhledy, 
izolace… 

• Zatížení vyvolaná pojízdnými jeřáby, jednokolejnicové visuté zdvihací zařízení nebo mezaniny; 

• Zatížení vyvolaná zemětřeseními; 

• Vlivy vyvolané náhodným zatížením.  
 
2.2.4. V příslušných národních normách jsou uvedeny kombinace zvažovaných zatížení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. KONSTRUKCE  
 

3.1. Názvosloví 
 
Provádí se následující všeobecné rozlišování mezi primární a sekundární nosnou 
konstrukcí: 
 
Primární nosná konstrukce zahrnuje všechny konstrukční prvky, které přenášejí vnější zatížení na 
základy. Proto obsahuje mezilehlé rámy, krokve a sloupy čelních stěn, výměny a podepřené krokve, 
zavětrovací portálové rámy, kolejnicové jeřábové dráhy, zavětrování a další prvky, které obvykle 
souvisejí s výše uvedeným, například kotvící šrouby, konzoly jeřábových drah. Do „primární nosné 
konstrukce“ se také zahrnují takové prvky jako nosníky mezisloupů a svařované nosníky všeobecně. 
 
Sekundární nosná konstrukce v podstatě zahrnuje prvky nesoucí střešní a stěnový plášť, a které 
přenášejí vnější zatížení na primární nosnou konstrukci. Představují je především střechové vaznice a 
nástěnné vaznice jako různé konstruktivní systémy. 
 

3.2.  Stabilita 
 
3.2.1. Příčná stabilita budovy 
 
Příčná stabilita budovy je získána tuhostí hlavního rámu. Rámy jsou sestaveny ze svařovaných 
ocelových dílů tak, aby vznikly prvky ve tvaru I. Tyto profily tvoří sloupy a krokve. Skládají se z 
plnostěnných nosníků různých výšek, tlouštěk a přírub různých šířek a tlouštěk. Jednotlivé prvky jsou 
spojeny dohromady šroubovými spoji pomocí vysokopevnostních šroubů. Sloupy hlavních rámů jsou 
normálně uloženy na patky 
kloubově. U vnitřních sloupů se normálně uvažuje s kloubovým připojením k vazníku. Nicméně, v 
určitých případech (u vysokých budov, při zatížení jeřábem atd.), kdy je pravděpodobné, že horizontální 
výchylka rámu překročí požadované omezení, mohou být tyto spoje provedeny jako fixní. 
 
3.2.2. Podélná stabilita budovy 
 
Podélná stability budovy je zajištěna zavětrováním umístěným ve střeše a stěnách v jednom nebo více 
polích v závislosti na velikosti sil a délce budovy. Zavětrování se všeobecně skládá z ocelových tyčí 
nebo ve speciálních případech úhelníků, které tvoří diagonály, a zesílených vaznic, respektive paždíků. 
V případě vysokých sil se místo vaznic (paždíků) používají ocelové trubky. Pokud z estetických důvodů 
nebo kvůli typu využívání budovy není možné nainstalovat do bočních stěn zavětrovací kříž, lze jej 
nahradit zavětrovacím portálovým rámem nebo zavětrovacími sloupy s vetknutými patkami, které jsou 
umístěny vedle sloupů hlavní konstrukce a jsou s nimi spojeny. 
 
3.2.3. Stabilita rámů 
 
Příruby krokví hlavního rámu jsou stabilizovány. Vnější příruba je stabilizována připojenými vaznicemi, 
které jsou samy zpevněny v podélném směru budovy zavětrováním a diafragmovým působením 
střešních panelů. Vnitřní příruba je stabilizována „přírubovými vzpěrkami“ ve formě úhelníků, které 
spojují spodní přírubu a vaznici. Výztuhy příruby jsou rovnoměrně rozděleny po celé délce krokví ve 
shodě s požadavky projektu. Vnější sloupy rámu jsou stabilizovány stejným způsobem: vnější příruba 
paždíky a vnitřní příruba v případě potřeby výztuhami příruby. Avšak je možné použít volně stojící 
sloupy, to znamená, bez stabilizace jak vnější, tak vnitřní příruby. 
 
3.2.4. Mezaniny a parkovací domy 
 
Nosná konstrukce mezaninu je provedena za tepla válcovanými profily nebo svařovanými části (s nebo 
bez kompozitního efektu), které jsou uchyceny do nosné konstrukce budovy anebo sloupu mezipatra. 
 
Mezaniny jsou stabilizovány spojením s rámy budovy nebo nezávislým zavětrovacím systémem. 



Parkovací domy jsou tradičně prováděny za tepla válcované konstrukce, s patrem z betonu, buď 
s kompozitním efektem nebo předlitými prvky pro úplnou demontáž. 
 
 
3.2.5. Nosníky jeřábové dráhy pro mostové jeřáby 
 
Nosníky jeřábové dráhy se vyrábějí z válcovaných profilů za tepla; všeobecně jsou uloženy na konzoly. 
Nosníky jeřábové dráhy mohou být uvažovány jako prostý nebo jako spojitý nosník. Jeřábové kolejnice 
mohou být svařovány nebo mechanicky upevněny.  
 
3.2.6. Stabilita čelních stěn  
 
Všeobecně se rámy čelních stěn skládají ze sloupů svařovaných z I profilů, které nesou krokve ve tvaru 
Z válcované za studena. 
 
Stabilita tohoto rámu v jeho rovině je zajišťována zavětrováním (kříže) nebo větrovými sloupy. 
 
3.2.7. Sekundární nosná konstrukce 
 
Vaznice a paždíky s profilem ve tvaru Z se vyrábějí válcováním pozinkovaných ocelových svitků za 
studena. 
 
Vaznice jsou připevněny ke krokvím, a vzhledem k přesahům mezi vaznicemi nad krokvemi působí jako 
spojité nosníky. 
 
Paždíky bočních stěn se normálně uvažují také jako spojitý nosník s přesahy na sloupech hlavního 
rámu, ale mohou být také jednoduše podepřené mezi sloupy. Tyto dvě podmínky se vztahují také na 
paždíky čelních stěn. Běžně se používá spojitých Z-vaznic nebo spojitých zdvojených Z-vaznic jako části 
okapu, což závisí na zatížení a druhu okapu. 
 
 
3.2.8. Diafragmový efekt   
 
Společnost Astron nabízí pro střechy a stěny různé typy panelů a stejně tak různá konstrukční řešení 
(systém s jednou vrstvou, systém s dvojitou vrstvou, mostový systém). Působení těchto různých panelů, 
pokud se týká stěnového účinku, který poskytují, je dost proměnlivé a při projektování budovy se nebere 
vždy do úvahy. Nicméně, u některých střešních systémů je však membránový efekt takový, že je povolena 
lokální stabilizace prvků, čímž se podstatně zvyšuje nosnost konstrukce.  
 
 

3.3.  Specifikace materiálu 
 
Použité materiály a výrobní metody obecně odpovídají sérii norem EN1090 a jsou definovány v Evropském 
technickém posouzení Astron ETA-18/1027 „Astron Buildings Systém“  
 
Provádí se pravidelný audit Řízení Výroby Astron (Factory Production Control (FPC)) prováděný třetí 
stranou, který je doložen certifikátem shody podle normy EN1090-1, jakož i certifikátem stálosti vlastností 
podle ETA-18/1027, který umožňuje označení CE produktů Astron. 
 
 
 
 
3.3.1. Svařované prvky primární nosné konstrukce 
 
Svařované prvky, které se většinou používají pro primární nosnou konstrukci, jsou vyráběny z oceli třídy 
S355 J2+N vyhovující požadavkům normy EN 10025, část 2. 
 



Její hlavní vlastnosti u tloušťky nižší než 16 mm jsou následující: 

• Mez kluzu:  355 N/mm² 

• Mez pevnosti:  490 N/mm² 

• Prodloužení při přetržení: 22%minimum 
 
Svařování prvků je prováděno v souladu s normou EN 1090-2. Svařování pásové příruby se provádí 
automaticky svařováním elektrickým obloukem (pod tavidlem). Svařovací elektroda a tavidlo odpovídají 
normě EN ISO 14171 a EN 14174 s referencí kvality dle normy EN ISO 14171-A-S 3T 2 AR S2. Manuální 
svařování spojovacích desek, výztuží atd. se provádí ve shodě s normou EN ISO 14341, kvalita dle normy 
EN ISO 14341-A -G42 2 M G3Si1 nebo G42 2 M G4Si1. 
 
Svářecí operace jsou ověřovány Německým ústavem pro svařování „Schweisstechnische Lehr-unf 
Versuchsanstalt Duisburg“ respektive GSI a jsou certifikovány ve svařovacím certifikátu dle normy EN 
1090-2 a během certifikace v souladu s normou EN ISO 3834-2. 
 
3.3.2. Trubkové sloupy 
 
Vnitřní sloupy se všeobecně vyrábějí z ocelových trubek o třídě jakosti S235JRH ve shodě s normou EN 
10219. Hlavní vlastnosti jsou následující: 

• Mez kluzu:  235 N/mm² 

• Mez pevnosti v tahu:  340 N/mm² 

• Prodloužení při přetržení: 22%minimum 
 
3.3.3. Nosníky pro mezaniny a nosníky pro jeřábové dráhy 
 
Tyto nosníky jsou všeobecně profily válcované za tepla z oceli třídy S235 nebo S355 podle normy EN 
10025, část 2. 
 
3.3.4. Za studena válcované profily 
 
Za studena válcované profily, především vaznice, paždíky a krokve čelních stěn se vyrábějí z oceli S 
390 GD + Z 275 tak, jak je definováno v normě EN 10346.  
 
Z profily se vyrábí o výšce 203 mm nebo 254 mm a tloušťka se mění od 1,25 mm do 3,2 mm v závislosti 
na zatížení a typu použití. 
 
3.3.5. Spoje 
 
Spojování různých prvků tvořících primární nosnou konstrukci se všeobecně provádí pomocí 
pozinkovaných vysokopevnostních šroubů jakosti 10.9 vyhovující normě EN ISO 898-1 a podle popisu v 
normách EN 14399, část 1, 2, 4 a 6. Nejběžnější průměry používaných šroubů jsou 20, 24 a 30 mm. 
Spojování krokví nosného rámu (tvaru Z) a sloupů čelních stěn se provádí pomocí šroubů M16 z oceli 
třídy jakosti 10.9 vyhovující normám EN 14399, část 1, 2 a 4. Spojování vaznic a paždíků navzájem a 
jejich připojování k primární nosné konstrukci se provádí šrouby M12 z oceli třídy jakosti min. 4.6 
vyhovující normě EN ISO 4018 a 4034 s výjimkou rozměrů hlavy a matky které jsou 19 mm. 
 
3.3.6. Zavětrování 
 
Ocelové tyče zavětrování se vyrábějí z oceli kvality 6.8 pro průměry 18 a 24 a 5.8 pro průměry 30. Závity 
na tyčích se vyrábějí válcováním. Pro výrobu závitů M18, M24 a M30 se používají tři průměry tyčí. 
 
 
3.3.7. Kotevní šrouby 
 
Kotevní šrouby se vyrábějí ze stejného materiálu jako tyče zavětrování se stejnými průměry M18, M24 a 
M30. Speciální kotvy jsou dodávány pro specifické případy. 
 



3.4. Ochrana proti korozi 
 
3.4.1. Primární nosná konstrukce  
 
Prvky primární nosné konstrukce jsou při výrobě otryskány a je na ně aplikován ochranný antikorozní 
nátěr podle normy EN ISO 12944. Jsou pokryty: 
 
Jsou povrchově chráněný buďto základním nátěrem: 

• vodou ředitelný primární nátěr kombinace akrylát-kopolymer 

• nominální tloušťka:  80 mikronů 

• ochrana proti korozi:  C2, vysoká 

• dostupné barvy:  šedá podobná RAL 7036 
červená podobná RAL 8012 
modrá podobná RAL 5010 

 
nebo antikorozním ochranným nátěrem: 

• vodou ředitelný 
antikorozní ochranný nátěr: kombinace akrylát-kopolymer 

• nominální tloušťky:  100 mikronů 

• ochrana proti korozi:  C3, nízká 

• dostupné barvy:  šedá podobná RAL 7042 
modrá podobná RAL 5010 

 
Kotevní šrouby se dodávají naolejované, bez nátěru. Zavětrovací tyče jsou chráněny kovovým nátěrem 
o tloušťce 45 mikronů. Pro speciální aplikace mohou být díly primární konstrukce žárově zinkované. 
 
3.4.2. Sekundární nosná konstrukce 
 
Vaznice a paždíky s profily Z a C se vyrábějí z pozinkovaného materiálu ve shodě s normou EN 10346. 
Množství použitého zinku je 275 g/m², což odpovídá tloušťce přibližně 20 mikronů. 
 
Zbývající části sekundární nosné konstrukce se vyrábějí z pozinkovaného materiálu nebo jsou v 
závislosti na své tloušťce chráněny šedým nátěrem (obecně, díly o tloušťce 3,2 a nižší budou 
galvanizovány). 
 
 
 

4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ A ZASTŘEŠENÍ  
 
Všeobecně 
 
Společnost Astron dodává pět typů obvodového pláště a čtyři typy střešních panelů. Různé typy jsou 
všeobecně kombinovatelné. 
 
Volba té či oné kombinace bude záviset na takových kritériích, jako je estetika, technické ohledy, atd. 
 
Společnost Astron navíc nabízí vnitřní opláštění stěn. Panely mohou být perforovány pro lepší absorpci 
akustiky.  
 
Společnost Astron dále nabízí dva střešní panely vyvinuté speciálně pro 
fóliové střešní konstrukce: 

• Multitec – s vaznicemi 

• Spacetec – bez vaznic 
 
 

 



4.1.  Stěnový systém LPA 900  
 
4.1.1. Popis 
 
Žebrovaný ocelový panel s barevným povrchem, vyráběný válcováním za studena. 
 

• Základní charakteristiky tohoto panelu jsou následující: 

• Třída oceli:  S 350 GD ve shodě s normou EN 10346 
Mez kluzu:  350 N/mm² 
Mez pevnosti v tahu:  420 N/mm² 

• Jmenovitá tloušťka:  0,49 mm 

• Modulární šířka:  900 mm (3 moduly po 300 mm) 

• Výška profilu (žebra):  29 mm 
 
 
 
4.1.2. Povrchová úprava a ochrana 
 
Vnější líc:   25 mikronů – superpolyester nebo 

35 mikronů -  superpolyester (HDS) pro tmavé a zářivé barvy  
Ocelové jádro s ochranou  275 g/m² zinku 

150 g/m² ALUZINC nebo 
255 g/m²GALFAN 

Vnitřní líc:   8 mikronů – povrchová úprava vnitřní strany 
 
Vnější nátěr je k dispozici v širokém sortimentu barev. 
Vnitřní nátěr má světle šedou barvu (±RAL 7035). 
 
4.1.3. Upevnění a montáž 
 
Panely jsou k paždíkům připevněny pomocí samovrtných ocelových stěnových šroubů s nylonovou 
hlavou, které mají stejnou barvu jako plášť. Montáž se provádí souvisle z jednoho konce stěny ke 
druhému, přičemž jednotlivé plechy se navzájem překrývají (normálně jednou vlnou). 
 
Panely se obvykle dodávají v jednotných délkách s výjimkou toho případu, v němž výška okapu 
přesahuje 8 m, kdy jsou mezi panely na úrovni stěnového paždíku vytvořeny přesahy 100 mm. 
 
 
Popis stěnového šroubu: samořezný, opatřen závitem v celé délce, s barevnou 
nylonovou hlavou 

• Délka:   20 mm pro šrouby na podélné spojení panelů 
30/59 mm pro upevňovací šrouby 

• Průměr:   4,8 mm pro šrouby na podélné spojení panelů 
5,5 mm pro upevňovací šrouby 

• Materiál:   kalená uhlíková ocel s povrchovou úpravou,  
pozinkovaná 

 
Rozteč šroubů: 

• Připevnění k paždíkům: 1 na vlnu, to znamená 3 na jeden panel 

• Vzájemné spojení panelů: 1 na 500 mm 
 
 
4.1.4. Stěna LPA 
 
První paždík je umístěn 2,2 m nad zemí. Další paždíky se vzájemnou vzdáleností nepřesahující 1,8 m. 
Mezi paždíky a plášť LPA900 lze vložit izolaci ASTROTHERM (viz název podkapitoly níže). 
 



Na vnitřní stranu paždíků lze také připevnit vnitřní opláštění LPI1200 nebo LPG1000 (viz název 
podkapitoly níže), čímž vznikne stěna s dvojitým pláštěm s přitažlivou interiérovou konečnou úpravou, 
doplňkovou ochranou izolace a ochranou proti hluku. 
 

 
4.2. Stěnový systém POLAR SA 
 
4.2.1. Definice 
 
Řada sendvičových panelů společnosti Astron zahrnuje dva typy jádra, pěny (PIR, PUR) a minerální 
vlny. 
 
Astron panely PUR neobsahují CFC/HCFC. 
 
4.2.2. Povrchová úprava a ochrana 
 
Vnější povrch je k dispozici v různých barvách a různých tloušťkách. 
 
4.2.3. Upevnění a montáž  
 
Panely jsou k paždíkům připevněny pomocí ocelových samo vrtných stěnových šroubů s barevnou 
hlavičkou nebo skrytými samo vrtnými šrouby. Montáž se provádí souvisle z jednoho konce stěny ke 
druhému zasunováním panelů navzájem do sebe. 
 
4.2.4. Rozložení paždíků  
 
Rozložení paždíků je funkce tloušťky sendvičového panelu a místního zatížení návrhu.  
 
 

4.3.  Střešní systém LPR1000 
 
4.3.1. Popis 
 
Ocelový žebrovaný panel vyrobený válcováním za studena. Panely jsou upevněny z venku a 
vodotěsnost na překryvech je dosaženo použitím těsnící pásky mezi panely. 
 
 
Základní charakteristiky těchto panelů jsou následující: 

• Třída jakosti oceli:  S550GD nebo S350GD ve shodě s normou EN 10346 
S550GD - Mez kluzu: 550 N /mm2 

- Maximální pevnost v tahu: 570 N/ mm2 
S350GD - Mez kluzu: 350 N /mm2 

- Maximální pevnost v tahu: 420 N /mm2 

• Jmenovitá tloušťka:  S550 GD: 0,55 / 0,54  
S350 GD: 0,62 

• Modulární šířka:  1000 mm (3 moduly o 333 mm) 

• Výška hlavního žebra:  38 mm 
  
 
 
4.3.2. Ochrana 
 
Panely LPR jsou dostupné s různým nátěrem, Superpolyester nebo Aluzinc. 
 
Vnější líc:   25 nebo 35 mikronů Superpolyester 
Ocelové jádro s ochranou  275 g/m² zinku nebo 

150 g/m² ALUZINC nebo 



255 g/m²GALFAN 
Vnitřní líc:   8 mikronů – povrchová úprava vnitřní strany 
 
Aluzinková povrchová úprava (obě strany): 
    25 mikronů Aluzinku (*) 
    Ocelové jádro 
    25 mikronů Aluzinku (*) 

(*) odpovídající k 185 g/m2 
Vnější nátěr jsou k dispozici na požádání. 
 
 
4.3.3. Upevnění a montáž 
 
Normální vodorovná vzdálenost vaznic se může lišit od 1,5 do 1,8 metrů. 
 
Střešní panely LPR1000 jsou připevněny ke každé vaznici samo vrtnými šrouby z nerezové oceli Cr/Ni 
18.8. Šrouby jsou dodávány s mírně kónickou ocelovou podložkou, na které je vulkanizován tmel EPDM. 
EPDM je pružný materiál z odolného plastu. Když je šroub utažen, kovová podložka stlačí EPDM a 
vytvoří spolehlivé utěsnění mezi hlavou spojovacího prvku a podložkou, čímž se zajistí vodotěsnost 
fixace. 

(*) EPDM: Ethylene-propylene-terpolymer 
 
Popis střešních šroubu: samo vrtný šroub opatřený závitem v celé délce. 

• Délka:    proměnná 

• Průměr:    5.5 mm 

• Délka šicích šroubů:   27 mm 

• Průměr šicích šroubů:  5.5 mm 

• Průměr ocelové podložky:  19 mm (29 mm pro použití se světlíky) 
   14 mm pro upevňovací šrouby   

• Materiál:    nerezová ocel Cr/Ni 18.8 
 
 
Rozmístění šroubů: 

•  Nad vaznicemi  1 na 333 mm modulu, tj. 3 na panel 
3 na 333 mm modulu na okapu a na panelu se překrývá  

•  Šicí šrouby na bočnice:  1 na 750 mm  
 
K dispozici jsou dva typy lepící pásky. První je speciální těsnící páska s mělkým profilem kanálu. Jeho 
rozměry jsou 5 x 22 mm. Druhým je obdélníkový průřez: 2,6 x 125 mm používaný v určitých případech.  
Tyto těsnící pásky jsou vyrobeny z kombinace butylového polymeru a inertních látek. 
Na okapu je mezera mezi panelem a okapem utěsněna délkou polyetylénového pěnového uzavíracího 
proužku (nebo malými bloky), který má stejný profil jako panel LPR1000. 
 
 
 
 
 

4.4.  Střešní systém LMR600 (LM) 
 
4.4.1. Definice 
 
Skládá se z 600 mm širokého panelu válcovaného v továrně, s 50 mm vysokými vlnami a 70 mm k 
vrcholu falce, s mastikem (tmelem) který je aplikován do sváru již v továrně. Boční přesah je formován 
na stavbě pomocí speciálního stroje, který vytváří 360° dvojitý falc. 
 
Rovná plocha panelu je zvrásněna příčnými vlysy ve vzdálenosti 150 mm, které výrazně zlepšují 
pochůznost panelů. 



 
Základní vlastnosti panelu jsou následující: 

• Třída oceli:  S 320 GD ve shodě s normou EN 10346 
Mez kluzu  320 N/mm² 
Mez pevnosti v tahu  390 N/mm² 

• Jmenovitá tloušťka:  0,66 mm 

• Modulární šířka:  600 mm 

• Výška stojatého švu:  80 mm 
 
 
 
 
4.4.2. Ochrana 
 
K dispozici je jeden typ konečné úpravy: "ALUZINC" (oboustranně): 
 

25 mikronů – ALUZINC (*) 
Ocelové jádro 
25 mikronů – ALUZINC (*) 

(*) : Odpovídá množství 185 g/m² 
 
4.4.3. Upevnění a montáž  
 
Obvyklá horizontální vzdálenost mezi vaznicemi je 1,5 metru. Sklon střechy se může měnit mezi 3 a 
10%. Sklon může být redukován na minimálních 2,6 % pokud nejsou přesahy a příslušenství. 
 
Panely jsou upevněny do sekundární konstrukce pomocí speciálních distančních držáků, které vytvářejí 
trvalé mechanické spojení. Příruba střešní vaznice je předděrována pro zajištění správného zarovnání 
střešního pláště během montáže. Úchytka distančního držáku je zarolována dovnitř dvojitého falcu 
během falcování, a tudíž toto upevnění do sekundární konstrukce umožňuje lineární roztahování a 
smršťování povrchu střechy. 
 
Koncové uzávěry (pro překryvy a hřeben) mohou být zabudovány bez narušení 
celistvosti střechy. Ve výrobě předděrované panely se zářezy umožňují přeložení panelů 
a spojení pomocí dělícího plátu a ztužujícího pásu. Koncové uzávěry jsou šachovnicově 
uspořádány, aby se předešlo styku čtyř kusů v jednom místě. 
 
V podstatě zde nejsou žádné upevňovací prvky, které by pronikaly skrz střešní povrch s 
výjimkou okapu, obruby a koncových uzávěrů. 
 
 
 

4.5.  Střešní systém POLAR SR 
 
4.5.1. Definice 
 
Astron řada sendvičových panelů zahrnuje 2 typy jáder, pěny (PIR, PUR) a minerální vlny. 
 
Astron panely PUR neobsahují CFCs/HCFCs. 
 
 
4.5.2. Povrchová úprava a ochrana   
 
Vnější nátěr k dispozici v různých barvách. 
 
4.5.3. Upevnění a montáž 
 



Panel střešního systému POLAR SR je upevněn ke každé vaznici samořeznými šrouby. 
Šrouby jsou opatřeny lehkou kuželovou kovovou podložkou, na kterou EPDM podložka byla 
vulkanizována. EPDM je pružný, odolný plastový materiál. Když jsou šrouby utáhnuty, je EPDM stlačen 
kovovou podložkou, čímž je zajištěna vodotěsnost fixace. 
 
 

4.6.  Střešní systém s dojitým pláštěm (DSR) 
 
4.6.1. Definice 
 
Vnitřní panel střešního systému s dvojitým pláštěm, LPS1000 nebo LPG1000, je připevněn přímo na 
vaznice. Vnější plášť mohou tvořit střešní panely buď Astron LPR1000 nebo LMR600, a podle potřeby 
jsou připevněny k distančním profilům omega a kolejnicím na horní části spodního pláště. 
Mezi oba panely je vložena izolace ASTROTHERM. 
 
Požadovanou vzdálenost mezi oběma plášti vytváří několik distančních profilů omega se standardními 
výškami. Nominální výšky jsou 120, 140, 160, 200 a 260 mm. 
 
Podle požadovaných akustických případně tepelných vlastností může být spodní plášť z LPR1000 
panelů buď neperforovaný (LPS1000) nebo perforovaný (LPG1000). 
Množství perforace je přibližně 25 %. 
 
4.6.2. Ochrana 
 
Charakteristiky kovové ochrany a organických nátěrů jsou stejné jako v případě vyšší části panelů 
používaných pro dvouplášťové střechy (DSR). Nižší panel je pak povrchově upraven a ochráněn, viz 
LPS1000 a LPG1000. 
 
4.6.3. Upevnění a montáž 
 
Viz. popis uvedený u jednotlivých panelů použitých pro konkrétní dvouplášťovou střechu (DSR). 
 
4.6.4. Vnitřní panel LPS1000 
 
Žebrováním profilované ocelové panely válcované za studena. Panely jsou fixovány z vnější strany a 
parotěsnost na přesazích je zajištěna izolační páskou mezi panely. 
 
 
 
 
 
 
Hlavní vlastnosti panelu jsou: 

• Třída oceli:  S 550 GD dle EN 10346 
  S550GD:  - mez kluzu: 550 N/ mm2 

  - Maximální pevnost v tahu: 570 N /mm2 
 S350GD:  - mez kluzu: 350 N/mm2 

   - maximální pevnost v tahu: 420 N/mm2 

• Jmenovitá tloušťka:  S 550 GD: 0,55 a 0,54 mm 
S350 GD: 0.62- 

• Modulární šířka:  1000 mm (3 moduly po 333 mm) 

• Výška profilu žebra:  38 mm 
 
Ochrana: 
Dostupné jsou dva typy povrchové úpravy: v barvě a v ALUZINCu. 
 
Barevně povrchově upravené panely: 



Viditelný líc:   25 mikronů Superpolyester 
Ocelové jádro s povrchem  275 g/m² zinku nebo 

150 g/m² ALUZINC nebo 
255 g/m² GALFAN 

Skrytý líc:   8 mikronů povrchu 
 
Povrchová úprava ALUZINC (obě strany): 

25 mikronů ALUZINC (*) 
Ocelové jádro 
25 mikronů ALUZINC (*) 

(*) koresponduje se 185 g/m 
 
 
 
 

4.7.  Systém můstku 
 
4.7.1. Definice 
 
Systém “můstku” obsahuje distanční profily (můstky) s izolací a poskytuje velmi dobrý tepelný odpor 
střechy s minimálními tepelnými mosty. Tento systém se skládá ze dvou hlavních komponentů, tj. 
kolejnice a distančního držáku. Kolejnice je vyrobena ze žárově zinkovaných ocelových profilů, jejichž 
konce umožňují provedení hrdlového spoje sousedních kolejnic v přesazích při montáži, čímž je 
dosaženo elegantního propojení jednotlivých sekcí. 
 
Také distanční držák je vyroben z žárově zinkované oceli. Plastiková podložka je upevněna ve spodní 
části distančního držáku a působí tudíž jako přerušení tepelného mostu; distanční držák je upevněn do 
střešní vaznice pomocí samovrtných šroubů. 
 
Povrch může být střešní panel Astron LPR1000 nebo LMR600, dle doporučení, vyhovuje nosníkům 
můstku. 
 
Systém můstku je navržen tak, aby vyhovoval tloušťkám izolace 120, 140 a 160 a 200 mm pro  
LPR1000 a 140, 160 a 200 mm pro LMR600. 
 
4.7.2. Upevnění a montáž 
 
Dle jednotlivých popisů pro každý základní panel systému můstku. 
 
 
 
 

4.8.  LPI1200 – Vnitřní opláštění 
 
4.8.1. Definice  
 
Ocelové žebrované panely s barevnou povrchovou úpravou, vyroben válcováním za studena, v zásadě 
používán pro vnitřní plášť. 
 
Hlavní vlastnosti panelu jsou: 

• Třída oceli:  S 320 GD dle EN 10346 
Mez kluzu:  320 N/mm² 
Mez pevnosti v tahu:  420 N/mm² 

• Jmenovitá tloušťka:  0,47 mm 

• Modulární šířka:  1200 mm 

• Výška profilu žebra:  18,5 mm 
 



4.8.2. Ochrana a složení 
 
Viditelný líc:   15 mikronů – superpolyester 
Ocelové jádro chráněno  140 g/m² zinku nebo 

130 g/m² GALFANu 
Skrytý líc:   8 mikronů – povrchová úprava vnitřní strany 
 
4.8.3. Připevnění a montáž 
 
Panely jsou k paždíkům připevněny pomocí ocelových stěnových šroubů s nylonovou hlavou, které mají 
stejnou barvu jako plášť. Panely se montují souvisle z jednoho konce stěny ke druhému, přičemž 
jednotlivé plechy se navzájem překrývají (normálně jednou vlnou). Panely se obvykle dodávají v 
jednotných délkách s výjimkou případů, kde výška okapu přesahuje 7 m, v tom případě jsou mezi panely 
na úrovni paždíků vytvořeny přesahy 100 mm. 
 
 
Popis stěnového šroubu: samovrtné šrouby, plná délka závitu s barevnou nylonovou hlavou 

• Délka:   20 mm v případě šroubů pro vzájemné spojení přesahů panelů 
30 mm v případě fixace 

• Průměr:   4,8 mm v případě šroubů pro vzájemné spojení přesahů panelů 
5,5 mm v případě fixace 

• Materiál:   uhlíková ocel s kaleným povrchem a galvanizací. 
 
Rozteč šroubů: 

• Pro připevnění k paždíkům: 3 na jeden panel. 

• Pro vzájemné spojení panelů: 1na 1 metr. 
 

 
4.9.  LPG1000 – Vnitřní perforovaný plášť 
 
4.9.1. Definice 
 
Žebrováním profilované ocelové panely (profil LPS 1000) opatřené barevným nátěrem, perforované, 
vyráběné válcováním za studena, používané pro aplikace pro snížení hlučnosti u vnitřních plášťů. 
Rozsah perforace je přibližně 25 %. 
 
Hlavní vlastnosti panelu jsou: 

• Třída oceli:  S 550 GD dle EN 10346 
Mez kluzu:  550 N/mm² 
Mez pevnosti v tahu:  570 N/mm² 

• Jmenovitá tloušťka:  S 550 GD: 0,55 a 0,54 mm 

• Modulární šířka:  1000 mm (3 moduly po 333 mm) 

• Výška profilu žebra:  38 mm 
 
4.9.2. Ochrana a složení  
 
Barevně povrchově upravené panely: 
Viditelný líc:   25 mikronů Superpolyester 
Ocelové jádro s povrchem  275 g/m² zinku nebo 

150 g/m² ALUZINC nebo 
255 g/m² GALFAN 

Skrytý líc:   8 mikronů povrchu 
 
 
4.9.3. Připevnění a montáž 
 
Panely jsou k paždíkům připevněny pomocí ocelových stěnových šroubů. 



Montáž se provádí souvisle z jednoho konce stěny ke druhému, přičemž jednotlivé plechy se navzájem 
překrývají (normálně jednou vlnou).  
Panely se obvykle dodávají v jednotných délkách s výjimkou případů, kde výška okapu přesahuje 7 m, v 
tom případě jsou mezi panely na úrovni paždíků vytvořeny přesahy 100 mm. 
 
Popis stěnového šroubu: samovrtné šrouby, plná délka závitu s barevnou nylonovou hlavou 

• Délka:   25 mm v případě šroubů pro vzájemné spojení přesahů panelů 
35 mm v případě fixace 

• Průměr:   4,8 mm v případě šroubů pro vzájemné spojení přesahů panelů 
   5,5 mm v případě fixace a šicí šrouby 

• Materiál:   nerezová ocel. 
 
Rozteč šroubů: 

• Pro připevnění k paždíkům: 3 na jeden panel. 

• Pro vzájemné spojení panelů 1 na 750 mm. 
 

5.  Astrotherm – Tepelná izolace 
 

5.1.  Použití 
 
Tepelnou izolaci Astrotherm lze použít pro stěny LPA900, LPD1000 a SINUTEC, tak jako pro střechy 
LPR1000, LMR600, dvojité střešní pláště DSR a střešní systém s můstkem. Je povinná pro LMR600, 
DSR a systém s můstkem. 
 

5.2.  Popis 
 
Skládá se z pružné fólie ze skleněných vláken, která se ručně napne přes vaznice nebo paždíky. Tato 
fólie se dodává s laminem na spodním povrchu, který tvoří parotěsnou zábranu. Tento povrch je 
samonosný až do 1,8 metru. 
 
5.2.1. Vlastnosti izolace 
 
Pružná fólie ze skleněných vláken laminovaná syntetickou termoskovou pryskyřicí. 

• Hustota:   16 kg/m³ 

• Jmenovité tloušťka:  40, 60, 80, 100 a 120 mm 

• Šířky:   120 cm 
 
5.2.2. Parotěsná zábrana  
 
 
 
 
 
Níže jsou uvedeny vlastnosti různých parotěsných zábran:  
 

Vlastnosti líce Označení líce spodního povrchu 

 AVS KAS ASA 

Složení: Hliníková fólie s 
nátěrem 
 
Výztuž rohože se 
skelným vláknem 
 
 
PVC film 

Hliníková fólie 
 
Výztuž rohože se 
skelným vláknem 
 
 
Sulfátový papír 

Hliníková fólie s 
nátěrem 
 
Výztuž rohože se 
skelným vláknem 
 
 
aluminium film 



Požární 
klasifikace dle 
EN 13501-1 

A2-s1, d0 D-s1, d0 A1 

Propustnost páry < 0.001 <0.001 <0.001 
(gr.m2.h.mm.Hg) (C.R. of CSTB ref. no 22976) CSTB ref. 35295 

 
5.2.3. Lepidlo 
 
Parotěsná zábrana je k rohoži ze skleněných vláken přilepena pomocí 
Polyvinylacetátového lepidla, které obsahuje zhášecí přípravek. 
 
5.2.4. Izobloky 
 
Izobloky se dodávají v různých délkách a lze je použít k minimalizování účinku 
tepelných mostů, které se vyskytují nad vaznicemi a paždíky. Izobloky se vkládají 
mezi izolaci a panel. 
 

• Hustota:   45 kg/m3 

• Deklarovaná teplená vodivost: 0.029 W/(m·K) 

• Tloušťka:   19 mm (25 mm na 120mm tloušťky izolace) 

• Materiál:   Extrudovaný polystyrén 
 
 
5.2.5. Příslušenství pro izolaci 
 
Adekvátní příslušenství uzavírá kompletní produktovou řadu Izolace Astrotherm. 
- Alustrip (hliníkový proužek) 
- Ocelové spony a sešívačky 
- Oboustranná adhezivní páska 
- Opravný set 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  PŘÍSLUŠENSTVÍ   
 
Stavební systém Astron umožňuje zabudování veškerého tradičního příslušenství, které je na trhu k 
dispozici. Astron má svůj vlastní sortiment příslušenství, které je speciálně vyvinuto pro různé střešní a 
stěnové systémy Astron. Příslušenství Astron, které je momentálně k dispozici, je uvedeno níže. 
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STŘECHY STĚNY 

6.1. OKNA                    

1. Okenní rámy        X  X X X 

6.2 DVEŘE                    

1. Jednokřídlové a dvoukřídlé dveře        X  X X X 

2. Úniková závora        X  X X X 

3. Rámy dveří          X  X X X 

6.3. SVĚTLÍKY                    

1. Průsvitné panely:               

         - jednoduché X             

         - dvojité X  X (X) (X)       

         - lehké orámování  X X X X  X       

2. Prosvětlení stěn – jednoduché         X      

6.4. PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA                    

1. Kouřové klapky X X X X  X          

6.5. VENTILACE                    

1. Větrací žaluzie        X  X    

2. Rotační kruhové ventilátory X X X X X        

3. Statické ventilátory v hřebeni X X X X X       

4. Potrubní průchodky pro kruhové otvory X X X X X       

5. Orámování otvorů X X X X X          

6.6. ODVODNĚNÍ                    

1. Žlaby X X X X  X       

2. Žlabové svody           X  X X X 

6.7. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ                     

1. Dočasné zabezpečovací zařízení X     (X) (X)          

(X) znamená pouze u LPR1000  
 
 
Další specifické příslušenství (stěnové světlíky…) k dispozici na požádání.  
 
Bezpečnostní zařízení 
 
Společnost Astron vyvinula komplexní systém pro zajištění hromadné ochrany 
osob na obvodu hotové budovy, pokud je vyžadována údržba nebo opravy. Tvoří jej 4 složky: 
♦ pozinkované základní desky, které jsou připevněny přímo ke střešním panelům 
   pomocí speciálně vyvinutých šroubů, 
♦ pozinkované ocelové sloupky, které jsou vloženy do základních desek a zajištěny 
   bezpečnostním kolíkem, 
♦ mříže a podstavce které jsou umístěny na ocelových sloupech 
♦ bezpečnostní sítě, které jsou připevněny ke koncovým sloupkům s vyztužovacími 
   lany na obou stranách a rovněž fixovány do mříží a podstavců s pomocí speciálního 
   háku 
 
Celé zařízení je otestováno podle normy EN 13374. 
 
Základní desky, které jsou otestovány podle normy EN 795, mohou také sloužit 
jako jednotlivé kotvící body pro připevnění záchranných lan. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyrights 1993-2019 Astron 
 
POZNÁMKA: Protože Astron výše uvedené prvky neustále vyvíjí, vyhrazuje si právo případné změny 
kterýkoliv z těchto prvků i jejich parametrů bez předchozího upozornění. 
Tento prospekt není smluvním dokumentem. Technické informace obsažené v tomto prospektu je třeba 
považovat pouze za informativní a tyto informace mohou podléhat změnám. V žádném případě je nelze 
považovat jako závazné pro Astron, vzhledem na případnou smluvní odpovědnost. V případě rozporu 
budou rozhodující současné technické parametry Astron. 



www.astron.b izwww.astron.biz

Astron Buildings  info@astron.biz

Luxembourg:
(Headquarters)
Route d’Ettelbruck, 34
9230 Diekirch
Tel.: +352 80291-1

Germany:
Wilh.-Theodor-Römheld-Str. 32
55130 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 8309-0

France:
Parc d’Activité
218, avenue des Pré Seigneurs
01120 Montluel
Tel.: +33 (0)6 76 89 18 63

Poland:
Żeromskiego 77
01-882 Warszawa
Tel.: +48 22 4898891

Russia:
Pozharskogo str., 73
150066 Yaroslavl
Tel.: +7 4852 581 600

Italy:
Via S. Antonino, n. 110
26010 Vaiano Cremasco (CR)
Tel.: +39 342 8951439

Hungary:
Derkovits u. 119.
4400 Nyíregyháza
Tel.: +36 42 501 310

Russia:
prospekt Andropova 18
bld.6 office 6-09
115432 Moscow
Tel.: +7 495 981 3960

Belarus:
prospekt Gazety Pravda 11G
office No. 3
220116 Minsk
Tel.: +375 29 676 70 76

Romania:
Soseaua de Centura nr. 8
Stefanestii de Jos
077175 Ilfov
Tel.: +40 21209 4112

Kazakhstan:
Zh. Tashenov str. 27, office 305
010000 Astana
Tel.: +7 701 745 0830

Czech Republic:
Kojetínská 3228
75002 Přerov
Tel.: +420 581 250 222
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