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PREFA 
FASÁDNÍ 

PANEL FX.12
INDIVIDUÁLNÍ DESIGN PRO VAŠI FASÁDU

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12, tmavě hnědá P.10

Díky nepravidelným zlomům vzniká fascinující hra světla a stínů: 
plocha se neustále mění dle nasvícení a pohybu slunce a budova tak 

působí, jakoby žila. Lehké zlomy plochy jsou vždy jiné a i na velkých 
plochách je možné dosáhnout charakteristický asymetrický vzhled.

Pouze hezký vzhled nestačí: proto PREFA střešní a fasádní panel 
FX.12 boduje i dokonalými technickými detaily. Kónická stojatá 

drážka zaručuje optimální ochranu proti nárazovému dešti a vlhkosti, 
díky dodatečnému ohybu horní drážky se dá výrobek rychle a 

jednoduše bez další příchytky upevnit na bednění. 

STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PANEL PREFA FX.12 A SLUNCE OŽIVUJÍ KAŽDÝ OBJEKT.
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Fasádní panel PREFA FX.12 je unikátní fasádní prvek, který díky svým nepravidelným podélným a příčným zlomům 
umožňuje vytvořit futuristický design povrchu. Pokládkou dvou formátů panelu FX.12 (dlouhý a krátký) vzniká nepravi-
delná skladba na vazbu, která je obzvlášť důležitá pro optický vzhled fasády. Budova díky hře světla a stínu působí živě. 

PREFA 
FASÁDNÍ 

PANEL FX.12
INDIVIDUÁLNÍ DESIGN PRO VAŠI FASÁDU

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA 
FASÁDNÍHO PANELU FX.12:
Materiál: barevný legovaný hliník o tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý 
vypalovaný lak 
Rozměr: 1.400 x 420  mm a 700 x 420 mm
Hmotnost: cca. 2,3 kg/m2

Pokládka: 2 formáty pro jednoduchý spoj. Pro zachování indivi-
duálního vzhledu povrchu v celé ploše by nemělo být umísťováno 
jedno falcování přímo nad druhým. Schéma pokládky lze v případě 
potřeby obdržet na vyžádání. 

NOVINKA!



KAŽDÝ OBJEKT
JE DOKONALÝ

UNIKÁT. 
NESE PODPIS PREFY - A TAKÉ VÁŠ. 

04 prefa fasádNÍ paNel fX.12

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 prefa bílá

Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 písková P.10



Výběr z 8 barev a mnoho variant pokládky FX.12 vaší střeše meze nekladou. Spektrum barev sahá od 
osvědčených klasických až po inovativní odstíny, které efektivně zdůrazňují váš nárok na kvalitní architekturu.

Nenechte se zmást futuristickým designem: i navzdory modernímu designu, který je tvořený podélnými a příčnými 
zlomy, je PREFA FX.12 opravdu klasickým klempířským produktem. PREFA FX.12 tak odpovídá trendu tradičního 

řemesla, který je opět k vidění v moderní architektuře. Výrobek je vzhledem k jeho geniálnímu způsobu přichycení 
a lehkosti snadno a rychle položitelný, což poteší nejenom stavitele a klempíře, ale i architekty.

TAK MODERNÍ A
ZÁROVEŇ TAK TRADIČNÍ.
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Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 a Prefalz světle šedá P.10



prefa sidiNgs

ROHOVÝ SIDING, DETAIL BSPÁRA.200, DETAIL A

A

B
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NOVINKA! NOVINKA!



prefa sidiNgs

Pokrývají staré i nové fasády, zdi, stropy a mnoho dalšího. Jsou použitelné v interiéru i exteriéru a dostanete je ve všech 
barvách RAL. Lze je montovat svisle, vodorovně nebo šikmo, se spárou či bez, ověřeným systémem pero-drážka. Sidings 

- skvěle vypadající fasádní systémy z hliníku od společnosti PREFA - vhodné pro všestranné využití. Položením PREFA 
Sidings na profesionální spodní konstrukci s odvětráváním dokáže tento fasádní systém rozvinout své přednosti naplno. 

Pro Vás to znamená 40letou záruční dobu naplněnou Vaší spokojeností.

SIDINGS
 MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA A DLOUHÁ ŽIVOTNOST

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA SIDINGS:
Materiál: barevná legovaná hliníková slitina, povrch hladký, 
stucco nebo linkovaný, případně se stínovou spárou
Rozměr: 138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm
Délka: 500 - 6200 mm
Hmotnost: cca. 3,30 až 4,30 kg/m²
Připevnění: na hliníkovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci, na 
šrouby nebo nýty

PREFA Sidings stříbrná metalíza a antracit

Inovace Spára.200 je malá hliníková část produktu, která při 
pokládce produktu Siding 200 (s nebo bez spáry) vytváří konstantní 
mezeru. Ta pak umožňuje produkt Siding 200 pokládat nezávisle od 

spodní konstrukce, což umožňuje jeho pružné a rychlé použití. 
Pokládka může být pravidelná nebo v rozkouskovaných délkách.

Nový Rohový Siding zajišťuje hladký přechod na rozích a hranách 
fasád.

Nová je také povrchová úprava linkovaný, která vaší fasádě 
propůjčuje nezaměnitelný a elegantní vzhled.

PREFA INOVACE 2013
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PREFA Sidings tmavé dřevo a fasádní šablona bílá



prefa sidiNgs s optikou dřeva

PREFA SIDINGS S OPTIKOU DŘEVA
Dřevěné prvky jsou při úpravě fasád velmi oblíbené, protože každému objektu propůjčují osobitý charakter. 
Přesto dřevo nemusí být dřevo. PREFA vyvinula pro své fasádní prvky speciální dřevěný vzhled, aby spojila 
kvalitativní přednosti hliníku s tradičním designem dřevěné fasády. Takže natírání, jako u dřevěných fasád,  

již není nutné. S použitím PREFA Sidings mohou staré fasádní struktury (zejména u rekonstrukcí) trvale  
zářit v novém lesku.
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  KONEC 
NATÍRÁNÍ 

PREFA Sidings tmavé dřevo

PREFA Sidings světlé dřevo

PREFA Sidings tmavé a světlé dřevo





PREFA Sidings světle šedá, Prefalz světle šedá a Prefalz Solar



PREFA Fasádní šablona světle šedá P.10

maloformátové fasádNÍ prvky prefa12

OSVěDČENÁ KVALITA PRO NADČASOVOU ELEGANCI 
PREFA maloformátové fasádní prvky zanechávají tradiční šupinatý design 

zcela v novém světle. Bezúdržbový hliník s inovativní PREFA P.10 
povrchovou úpravou propůjčují fasádě matnou, elegantní strukturu, která 

vám bude dělat radost po celý život. Proto PREFA na své produkty 
poskytuje 40 let záruku na praskání, rez a poškození mrazem. 



PREFA Fasádní šablona světle šedá P.10

maloformátové fasádNÍ prvky prefa

MALOFORMÁTOVÉ
FASÁDNÍ PRVKY

 INOVACE A TRADICE
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TECHNICKÉ ÚDAJE MALÁ FASÁDNÍ 
ŠABLONA PREFA 20X20
Materiál: barevný legovaný hliník o 
tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný 
lak nebo práškování
Rozměr: 200 x 200 x 0,7 mm v položené 
ploše
Hmotnost: cca. 2,8 kg/m²
Připevnění: na hřebíky nebo šrouby

TECHNICKÉ ÚDAJE FASÁDNÍ
 ŠINDELE PREFA
Materiál: barevný legovaný hliník o 
tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný 
lak nebo práškování
Rozměr: 420 x 240 x 0,7 mm v položené 
ploše
Hmotnost: cca. 2,5 kg/m²
Připevnění: 1 kus hliníkové patentované 
příchytky na šindel = 10 příchytek na 
m²

TECHNICKÉ ÚDAJE FASÁDNÍ 
ŠABLONA PREFA 29X29
Materiál: barevný legovaný hliník o 
tloušťce 0,7 mm, dvouvrstvý vypalovaný 
lak nebo práškování
Rozměr: 290 x 290 x 0,7 mm v položené 
ploše
Hmotnost: 2,6 kg/m²
Připevnění: 1 kus příchytky na falcované 
šablony na každou šablonu 29x29 = 12 
příchytek/m²

PREFA Wandschindel steingrau P.10

PREFA Fasádní šindel břidlicová P.10PREFA Fasádní šablona antracit P.10 PREFA Fasádní šablona světle šedá P.10



prefa reyNoBoNd

Pro exteriér a interiér, ploché a zaoblené, jako krytina i obklad - elegantní kompozitní deska PREFA Reynobond je  
natolik mnohostranná, že se v krátké době stala ústředním prvkem moderní architektury. Kompozitní deska sestávající ze 
dvou hliníkových plechů o tloušťce 0,5 mm s vypalovaným lakem a 3 mm polyetylenovým jádrem kombinuje pružnost a 

dlouhou životnost, je odolná proti bouřkám a má nízké nároky na údržbu. Svou rovností a pevností přesvědčí PREFA 
REYNOBOND o svých kvalitách také na velkoplošných fasádách.

PREFA 
REYNOBOND

LEHKÁ KOMPOZITNÍ DESKA PRO TRVALOU ELEGANCI
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TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA REYNOBOND:
Materiál: hliník s polyetylenovým jádrem LDPE, s ochrannou fólií, 
vysoce kvalitní dvouvrstvé vypalované lakování, přední strana Duragloss 
5000
Rozměry: 4010 x 1500 x 4,0 mm (speciální velikosti na zvl. objednávku)
Hmotnost: 5,5 kg/m²
Připevnění: na hliníkovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci, na šrouby, 
nýty nebo lepením
Zvláštní provedení: Reynobond FR (ohnivzdorné) a Reynobond XL 
(speciální velikosti)

PREFA Reynobond hnědošedá
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PREFA Reynobond černošedá a falcovaný šindel antracit (Arch. DI Marina Rubin)
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PREFA vlnitý plech stříbrná metalíza

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA LISOVANÉ PROFILY:
Materiál: lisovaná hliníková slitina, vč. rozsáhlého příslušenství, 
povrchová úprava přírodní hliník, práškové lakování nebo eloxovaný
Rozměry: (Výška profilu x rozestup x tloušťka materiálu)
Profilwelle:  10/47/2,00 mm, šířka 140 mm
Schalenprofil:  19/70/2,00 mm, šířka 140 mm
Zackenprofil:  22/40/2,00 mm, šířka 200 mm
Hmotnost:  Profilwelle: cca. 6,62 kg/m²
Schalenprofil: cca. 7,65 kg/m²
Zackenprofil: cca. 7,5 kg/m²
Připevnění: skryté šroubování nebo nýtování

LISOVANÉ PROFILY 
PREFA

SILNÉ KUSY PRO TVŮRČÍ DESIGN 

TECHNICKÉ ÚDAJE PREFA VLNITÝ PLECH
Materiál: barevná legovaná hliníková slitina, přední strana potažená 
ochrannou fólií, rubová strana opatřená ochranným lakem
Rozměry: (Výška profilu / rozestup)
18 / 76 mm, Délka na skladě: 6000 mm (speciální délky dle objektu)
Hmotnost:  cac. 2,3 kg/m², 3,3 kg/m²
Připevnění: na hliníkovou nebo dřevěnou nosnou konstrukci, na 
šrouby nebo nýty

PREFA Zackenprofil barva na přání

PREFA Vlnitý plech stříbrná metalíza



PREFA PŘEHLED 
BAREV

prefa přehled Barev
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Světová novinka!

PREFA P.10
SiLná inovaCE Z HLinÍkU

tmavě hnědá P.10 • • • • • •
antracitová P.10 • • • • • • • •
tmavě červená P.10  • • • • • • •
světle šedá P.10 • • • • • • • •
žíhaná hnědá P.10* • • •
písková P.10* • • •
břidlicová P.10* • • • • • • • •

červenohnědá (podobná RAL 8012) • • • • • •
cihlově červená (podobná RAL 8004) • • • • • • •
mechově zelená (podobná RAL 6005) • • • • • • •
zinkově šedá (vlastní barva) • • • •
prefa bílá  (podobná RAL 9002) • • • • •
oříšková (testa di morro) • •
stříbrná metalíza (podobná RAL 9006) • • • • • • • •
přírodní hliník • • •
kartáčovaný hliník (vlastní barva) •
čistě bílá (podobná RAL 9010) • •
šedý hliník (podobná RAL 9007) •
rubínová  (podobná RAL 3003) • •
černošedá (vlastní barva) • •
slonová kost (podobná RAL 1015) • • • •
tmavé dřevo (vlastní barva) • • •
světlé dřevo (vlastní barva) • •
antracit matný •
bronzová • •
zelená patina • •
šedá patina • •
práškové lakování dle RAL • • • • • • •
eloxování •

* Barva břidlicová P.10 byla inspirována barvou alpských hornin a podléhá tak přirozenému kolísaní více 
odstínů. Ty dávají výrobku jeho nezaměnitelný charakter. To platí i pro barvy písková a žíhaná hnědá. 

NOVINKA!

NOVINKA!

PREFA Zackenprofil barva na přání

PREFA Vlnitý plech stříbrná metalíza



STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PANEL FX.12:
pro střechy a fasády
Rozměr: 700 x 420 mm a 1400 x 420 mm
Hmotnost: 1 m² = cca 2,3 kg
Sklon střechy: od 17°

PŘEHLED NAŠICH PRODUKTŮ

LISOVANÉ PROFILY:
pro fasády 
Rozměr:
Profilwelle: 10/47/2,00 mm, šířka 140 mm
Schalenprofil: 19/70/2,00 mm, šířka 140 mm
Zackenprofil: 22/40/2,00 mm, šířka 200 mm

Hmotnost:
Profilwelle: 6,62 kg/m2

Schalenprofil: 7,65 kg/m2

Zackenprofil: 7,5 kg/m2

VLNITÝ PLECH:
pro fasády 
Rozměr: 18/76/0,7, 1,0 mm, šířka 1067 mm, délka: 6000 mm
Hmotnost: 2,3, 3,3 kg/m2

PREFALZ:
pro střechy, fasády a solar
Rozměr: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm
Hmotnost: cca 1,89 kg/m2 (efektivní spotřeba 2,3-2,5 kg/m2)
Sklon střechy: od 3°

FALCOVANÁ TAŠKA:
pro střechy, fasády a solar
Rozměr: 600 x 420 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m2 = cca 2,3 kg = 4 tašky
Sklon střechy: od 12°

FALCOVANÝ ŠINDEL:
pro střechy a fasády
Rozměr: 420 x 240 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m2 = cca 2,5 kg = 10 šindelů
Sklon střechy: od 25°

FALCOVANÁ ŠABLONA:
pro střechy a fasády
Rozměr: 290 x 290 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m2 = cca 2,6 kg = 12 falcovaných šablon
Sklon střechy: od 22°

NOVINKA!



REYNOBOND:
pro fasády
Rozměr: 1500 x 4010 x 4,0 mm
Hmotnost: cca 5,5 kg/m2

MALÁ FASÁDNÍ ŠABLONA 20X20:
pro fasády
Rozměr: 200 x 200 mm v položené ploše
Hmotnost: 1 m² = cca 2,8 kg = 25 šablon

SIDING:
pro fasády
Rozměr: 
0,7 x 138 x 500 až 6200 mm
1,0 x 200 x 500 až 6200 mm
1,2 x 300 x 500 až 6200 mm 
Hmotnost: cca 3,30 až 4,30 kg/m2

STŘEŠNÍ ŽLAB:
Rozměry:  
250 - půlkulatý žlab , hranatý
280 - půlkulatý žlab
333 - půlkulatý žlab , hranatý
400 - půlkulatý žlab , hranatý
700 x 1,0 mm - nástřešní žlab

NAŠI PALETU BAREV NAJDETE NA www.PREFA.COM

NOVINKA!
SOLAR:
PREFA Fotovoltaik PS.13 integrovaný
Rozměry: délka: 1496 mm, šířka: 983 mm, výška: 6 mm
Pro všechny střešní systémy PREFA.

PREFA Fotovoltaik PS.13 nadstřešní
Rozměry: délka: 1620 mm, šířka: 992 mm, výška: 46 mm
Pro všechny střešní systémy PREFA, vhodný i pro dodateční montáž.

PREFALZ Solar PS.136: 
Rozměry: délka: 5486 mm, šířka: 394 mm, tloušťka: 2,5 mm
Výkon/Modul: 136 Wp

Solární buňka: tenkostěnné solární buňky
Zkoušky: IEC 61646, ochranná třída II
Podklad: svitkový hliníkový plech PREFA
Nepokládat na pozinkované nebo natírané plechy či 
jiné střešní materiály.



*Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v 
záručním certifikátu. Více informací o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/záruka

Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 03.2013|CZ

SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V TěCHTO ZEMÍCH:
Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie, Nizozemsko, Belgie,

 Lucembursko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko

10 DOBRÝCH DŮVODŮ 
PRO ZNAČKU PREFA 
! ODOLNOST VICHŘICÍM
! REZUVZDORNOST
! NEROZBITNOST
! LEHKOST
! KRÁSA
! STÁLOBAREVNOST
! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
! KOMPLETNÍ SYSTÉM
! EKOLOGIČNOST
! ZÁRUKA 40 LET

SKUPINA PREFA

RAKOUSKO 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NěMECKO 98 634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

NěMECKO 50739 Köln
T+49 221 700 919-0, E office.de@prefa.com

ŠVÝCARSKO 9230 Flawil
T+41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

ITÁLIE 39100 Bozen
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com

FRANCIE 67000 Strasbourg
T+33 3 88 31 63 05, E office.fr@prefa.com

ČESKÁ REPUBLIKA 19300 Praha
T+420 234 496 501, E office.cz@prefa.com

 MAďARSKO 2040 Budapešť
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLSKO 02-295 Warszawa
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

*


