
Sadrokartónové systémy

d e s i g n  -  s v e t l o  -  a k u s t i k a



S tradíciou od roku 1992 sme jedna z prvých špecializovaných firiem v oblasti dodávky a montáže sadrokartóno-

vých systémov, tepelných izolácií a osvetlenia. Postupne sme sa zaradili medzi popredné spoločnosti na slo-

venskom trhu. Sme stabilný a spoľahlivý realizátor, ktorý už o svojich kvalitách presvedčil množstvo spokojných 

zákazníkov. 

Skúsenosti z realizácie širokého spektra stavieb, od menších rodinných domov, luxusných víl, hotelov cez obchod-

né domy po rozsiahle výrobné haly a polyfunkčné objekty, vytvárajú z našej spoločnosti flexibilného partnera.

Pravidelne sa vzdelávame, čoho dôkazom je množstvo získaných odborných certifikátov. Na dosiahnutie vysokej 

kvality používame len preverené materiály od renomovaných výrobcov. Postupne investujeme do nových tech-

nológií, vďaka čomu disponujeme najkvalitnejším technickým vybavením na trhu. Úspešne sme zvládli množstvo 

neštandardných požiadaviek zákazníkov. Preto sme presvedčení, že dokážeme naplniť aj tie vaše predstavy.

Ing. Oliver Popik

Konateľ 
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Podhľady a priečky
Sadrokartónové podhľady a priečky majú bežné použitie pri úpravách interiérov 

bytových, obchodných, ale aj kancelárskych priestorov. Okrem predelenia priestoru 

môžu slúžiť ako zaujímavý dizajnový doplnok. Vďaka dlhoročným skúsenostiam 

zvládneme aj náročné realizácie, ako sú oblúkové priečky, elipsy alebo vlny 

v podhľadoch. Pri práci používame moderné technológie, ktoré nám dovoľujú 

originálne a veľmi elegantné riešenia. 

„Samozrejmosťou sú akustické alebo chladené podhľady. Vlastníme všetky 

potrebné certifikáty na realizácie bezpečnostných alebo požiarnych systémov.“
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Podkrovia a tepelné izolácie
Realizácia obkladov podkrovia je silnou stránkou našej spoločnosti. Okrem 

bežných podkroví sme úspešne zvládli aj zložité oblúkové strechy s oblúkovými 

vikiermi. Vlastníme všetky certifikáty potrebné na inštaláciu obkladov podkrovia 

s požiarnou odolnosťou. Pri zateplení používame len kvalitné a overené materiály. 

Okrem bežne používaných izolácií zabezpečujeme inštaláciu polyuretánových 

tepelných izolácií, ktoré patria medzi najpokrokovejšie na svete.

„Kvalitne spravená tepelná izolácia je základom každého podkrovia.“
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Akustické podhľady a priečky
Akustika zohráva pri tvorbe interiéru dôležitú úlohu. Ponúkame široké 

spektrum kvalitných materiálov na riešenie rôznych akustických požiadaviek. 

Okrem výborných akustických vlastností umožňujú zaujímavú dizajnovú 

flexibilitu s krásnym estetickým stvárnením. Vďaka týmto parametrom sú 

ideálnym riešením pri návrhu a realizácii každého interiéru.

„Akustické podhľady Vogl Toptec ponúkajú jedinečné riešenie akustických 

podhľadov bez viditeľnej perforácie alebo konštrukcie kazetového podhľadu.“
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Atypické podhľady a svetelné 
rampy, oblúky a elipsy 
Spestrite svoje priestory atypickými podhľadmi, svetelnými rampami alebo 

nikami. V kombinácii so správne zvoleným osvetlením vznikne atraktívny 

a moderný doplnok vášho interiéru. Úspešne sme zvládli stovky neštandardných 

požiadaviek náročných zákazníkov. Máme dlhoročné skúsenosti a moderné 

technológie, aby sme vedeli vyhovieť aj vašim predstavám.

„V prípade záujmu radi pomôžeme s návrhom alebo vizualizáciou.“
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Svetelné a napínané stropy
Svetelné stropy a dekoračné podhľady sú moderné, elegantné a veľmi praktické 

doplnky interiéru. Plošné osvetlenie ponúka dostatok svetla v celom interiéri, 

nepriame svetelné rampy zase intimitu pri večernej pohode. Vhodným návrhom 

tak vznikne praktický a dizajnovo veľmi atraktívny doplnok interiéru.

„V kombinácii s LED alebo farebnými RGB pásmi ponúkajú výborné osvetlenie 

ale aj nádherné svetelné efekty.“ 
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Kruhové a oblúkové stropy 
Zapustené alebo podvesené oblúkové stropy s možnosťou nepriameho 

osvetlenia sú vhodný doplnok do každého interiéru. Nepravidelné zapustené 

kruhové stropy zase ponúkajú moderné dizajnové riešenie a originalitu. 

„Oblúky, elipsy a iné zaujímavé zaoblené realizácie sú bežnou súčasťou  

našej práce.“



07

Frézovanie hrán sadrokartónu
Aby sme dosiahli krajšie detaily, používame modernú technológiu na 

spracovanie sadrokartónu frézovaním. Využitie má pri realizácii dekoračných 

podhľadov, svetelných rámp alebo stien. Vďaka tejto technológii dokážeme 

vyrobiť rôzne tvary presne podľa vašich požiadaviek bez použitia hliníkovej lišty.

„Vďaka modernej technológii dokážeme vyrobiť tvary, ktoré bežným spôsobom 

nebolo možné vykonať.“ 



Montované a kazetové 
podhľady
Praktické riešenie podhľadov pre administratívne a obchodné priestory. Moderné 

kazety so skrytou konštrukciou alebo špeciálne akustické riešenia sú vhodný 

doplnok moderných stavieb. Na výber je množstvo materiálov a povrchových úprav 

od renomovaných svetových výrobcov. V prípade potreby vieme kazetové podhľady 

kombinovať s plnými podhľadmi tak, aby spolu tvorili jeden elegantný celok.

„Ako jedna z mála realizačných firiem sme boli zaradení do Omega Programu 

spoločnosti Armstrong Building Products.“

08



09

Gips&Glass priečkový systém
Presklené steny sú súčasťou každej modernej kancelárie. Vytvorili sme svoj vlastný 

systém napojenia sadrokartónových stien a presklených modulov. Ponúkame originálne 

riešenie priečok, ktoré majú elegantný detail styku skla a sadrokartónu. Pri tvorbe 

interiéru tak vznikne jeden ucelený prvok. Povrchová úprava môže byť od základnej 

bielej cez rôzne farebné odtiene, špeciálne štruktúrované stierky alebo tapety.

„Použitie sadrokartónových systémových prvkov umožňuje osadiť štandardné 

obložkové, hliníkové alebo plechové zárubne. V celom interiéri sa môžu použiť 

rovnaké dvere aj zárubne.“



10 Riešenia do vlhkého 
prostredia
Moderné materiály umožňujú realizovať podhľady a steny 

v priestoroch, kde to z dôvodov vysokej vlhkosti nebolo doteraz 

možné. Otvárajú sa tak možnosti zaujímavých riešení pri výstavbe 

bazénov alebo exteriéru. 

Chladené podhľady
Chladené podhľady sa stali súčasťou moderných stavieb. Máme 

dlhoročné skúsenosti s montážou rôznych technológií, a to pre 

suchý aj mokrý proces montáže. Chladené systémy sme okrem 

bežných inštalácií realizovali do svetelných rámp, podkroví alebo 

oblúkových a klenbových miestností. 
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Maliarske práce 
a špeciálne povrchové 
úpravy stien
V rámci kompletnej realizácie interiéru zabezpečujeme maliarske 

práce alebo stierky. Obľúbené sú špeciálne povrchové úpravy stien 

rôznymi dekoračnými materiálmi alebo technológiami spracovania.

Bezpečnostné priečky 
a podhľady
Sadrokartónové systémy ponúkajú bezpečnostné riešenia 

s vysokým stupňom ochrany. Zabraňujú násilnému vniknutiu, preto 

majú časté využitie v bankách, dátových centrách alebo iných 

priestoroch so špeciálnymi bezpečnostnými požiadavkami.
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Technické poradenstvo 
a spolupráca pri návrhu 
Radi sa podelíme o naše dlhoročné skúsenosti s realizáciou systémov suchej 

výstavby. Pri osobnom stretnutí preberieme vaše požiadavky a možnosti ich 

uskutočnenia. Navrhneme vhodné riešenie, ktoré bude spĺňať dizajnové aj 

technické požiadavky na dosiahnutie čo najvyššej kvality výsledného diela. 



Referencie
Administratívne a výrobne priestory
•  Mestský priemyselný a technologický park, 

Trnava:dodávka a montáž sadrokartónových priečok 
a kazetových podhľadov počas výstavby administratívnych 
priestorov v Trnave

•  Doprastav a.s., Drieňová ul., Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónových predsadených stien 
a kazetových podhľadov počas rekonštrukcie 
kancelárskych priestorov.

•  Paroplynová elektráreň Malženice: dodávka a montáž 
sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas 
výstavby administratívnych a dielenských priestorov

•  Ballymore Eurovea, Bratislava: Dodávka a montáž 
sadrokartónových predsadených stien a maliarske práce 
počas rekonštrukcie marketingových priestorov v Sklade.

•  SPP Bratislava – Dátove centrum, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónových bezpečnostných priečok 
Rigips a kazetových podhľadov počas výstavby dátového 
centra v Bratislave.

•  Knauf Bratislava, ApolloBussines Centrum, Bratislava: 
dodávka a montáž sadrokartónových priečok, kazetových 
podhľadov a maliarske práce počas rekonštrukcie 
kancelárskych priestorov.

•  VW Bratislava: dodávka a montáž sadrokartónových 
priečok a kazetových podhľadov v priestoroch VW 
Bratislava 

•  Samsung, Voderady: dodávka a montáž 
sadrokartónových priečok a kazetových podhľadov počas 
výstavby kancelárskych vstavkov vo výrobnej hale.

•  Kancelárie Doprastav a.s., Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, predsadených stien, 
svetelných rámp a maliarske práce počas rekonštrukcie 8. 
a 9. NP na Košickej ul. v Bratislave.

•  Rosnička Slovakia a.s., Bratislava: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov počas výstavby nových 
administratívnych priestoroch.

•  Železničná stanica Piešťany, Piešťany: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov počas rekonštrukcie stanice.

•  Polus City Center MilleniumTower I, Rekonštrukcia 

7.NP pre T-Mobile, Bratislava: dodávka a montáž 
sádrových poterov, sadrokartónových priečok, kazetových 
podhľadov, maliarske práce.

•  Úrad jadrového dozoru, Bratislava: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov.

•  ŠK Slovan Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov počas 
rekonštrukcie kancelárskych priestorov na Ul. Tegelhoffa 
Bratislava.

•  Fotolab Slovakia, Bratislava: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov, priečok, predsadených stien počas 
rekonštrukcie výrobnej haly v areáli Matador.

•  PSA Citroen Peugeot, Trnava: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov pre dispečing koľajovej vlečky.

•  Železnice slovenskej republiky Bratislava, a.s.: dodávka 
a montáž sadrokartónovej svetelnej rampy v kancelárii 
generálneho riaditeľa.

•  Microsoft Slovakia, J&T WestendCourt, Bratislava: 
montáž kazetových a sadrokartónových podhľadov, 
akustických podhľadov, priečok, predsadených stien 
a tepelných izolácií pre kancelárske priestory Microsoft 
Slovakia.

•  Molex Slovakia, Kechnec: dodávka a montáž 
sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov, 
predsadených stien, dverí a zárubní pre halu sieťotlače 
Molex Slovakia, a.s. Kechnec – Košice.

Predajne
•  Predajňa Martinus, Žilina: dodávka a montáž 

sadrokartónových podhľadov, priečok a maliarske práce 
v predajni kníh, OC Mirage, Žilina

•  Hornbach Bratislava: výstavba prezentačného stánku 
spoločnosti Knauf v nákupnom centre Hornbach 
Bratislava.

•  BagLand Avion, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, dlažby a elektroinštalácie 
v predajni kabeliek, Avionshopping center, Bratislava.

•  Best Fit, Bratislava DNV: dodávka a montáž 
sadrokartónových priečok, kazetových podhľadov a podláh 

počas rekonštrukcie fitnescentra v Devínskej Novej Vsi.
•  Autosalón BMW Rožňavská: dodávka a montáž 

sadrokartónových priečok, podhľadov a predsadených 
stien počas rekonštrukcie priestorov showroomu 
a administratívnej časti na Rožňavskej ul. v Bratislava.

•  T-Mobile, Tesco Lamač: dodávka a montáž 
sadrokartónových a kazetových podhľadov, priečok 
a maliarske práce počas výstavby predajne T-Mobile v OC 
Tesco Lamač - Bratislava.

•  Panasonic, Avion: dodávka a montáž sadrokartónových 
priečok a kazetových podhľadov počas výstavby predajne 
v OC Avion - Bratislava.

•  Darex Domkárska, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp a tepelných 
izolácii počas výstavby predajného centra na Domkárskaj 
ul. v Bratislave.

•  Autodesign, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp počas 
výstavby predajného centra na Vajnorskej ul. v Bratislave.

•  Kristl, Záhosrka Bystrica: dodávka a montáž 
sadrokartónových a kazetových podhľadov počas výstavby 
kancelárskych priestorov v Záhorskej Bystrici.

•  Mäsiarstvo Delikates Jurišta – Trnavské 
Mýto, Bratislava: dodávka a montáž kazetových 
a sadrokartónových podhľadov.

•  Fit Plus s.r.o., Bratislava: dodávka a montáž kazetových 
podhľadov a priečok pri rekonštrukcii administratívnych 
a predajných priestorov na Seberíniho ul.

•  Predajňa a servis Philips, Kalinčiakova ul., Bratislava: 
dodávka a montáž kazetových podhľadov počas 
rekonštrukcie predajne.

•  Czucz pekáreň s.r.o., Šamorín: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov v exkluzívnej kaviarni 
a predajne pekárne.

•  Mramor Czoglei, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, predsadených stien 
a svetelných rámp.

•  BILLA Pezinok: dodávka a montáž kazetových 
a sadrokartónových podhľadov, priečok, predsadených 

stien a tepelných izolácií počas rekonštrukcie predajne 
potravín v Pezinku.

•  OC Budúcnosť, Bratislava Ružinov: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov, sadrokartónových priečok 
a svietidiel počas rekonštrukcie predajne nábytku 
a predajne potravín Jednota.

•  Kerimax s.r.o., Záhorka Bystrica: dodávka a montáž 
sadrokartónového podhľadu a tepelnej izolácie.

Bary a reštaurácie
•  GRAND HOTEL BELLEVUE a.s, (****) Starý Smokovec: 

dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, 
predsadených stien, svetelných rámp a akustických 
predsadených stien počas rekonštrukcie a prístavby 
hotela.

•  Kaviareň Shtoor, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp počas 
rekonštrukcie kaviarne v Bratislave.

•  Hotel Park Av., Piešťany: Dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, priečok, predsadených stien 
a svetelných rámp počas výstavby hotela v Piešťanoch.

•  DoubleTree by Hilton: Montáž sadrokartónových 
podhľadov a svetelných rámp vo vstupnom vestibule 
počas výstavby hotela v Bratislave.

•  KartellClub, Bratislava: Dodávka a montáž 
sadrokartónových svetelných rámp a predsadených stien 
pri rekonštrukcii klubu v Bratislave.

•  Reštaurácia „Pri Kaplnke“ Strmé Vŕšky, Záhorská 
Bystrica: sadrokartónový obklad podkrovia.

•  Kaviareň Hlboká, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, svetelných rámp a tepelných 
izolácii počas rekonštrukcie kaviarne na Hlbokej ul. 
v Bratislave.

•  CafféRestaurantRandez-Vouz, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónových podhľadov a svetelných rámp

•  Kaviareň Scherz Palisády, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov a priečok.

•  Bar Rača – Rustavelihoul, Bratislava: dodávka a montáž 
kazetových podhľadov, sadrokartónových svetelných rámp.

Bytové a polyfunkčné objekty
•  Bytový komplexAgátky, Stupava: dodávka a montáž 

sadrokartónových podhľadov a priečok počas výstavby 
polyfunkčného bytového objektu v Stupave.

•  Rezidencie Arcos Lamač, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, priečok a svetelných 
rámp počas výstavby polyfunkčného bytového objektu 
v Lamači.

•  Triangel Čierna Voda, Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov, priečok a iných obkladov 
počas výstavby polyfunkčného bytového objektu na 
Čiernej Vode.

•  Polyfunkčný objekt Matton Galvániho, Bratislava: 
dodávka a montáž sadrokartónových priečok a kazetových 
podhľadov počas výstavby administratívnej budovy 
v Bratislave.

•  Polyfunkčný objekt Šamorín, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrových poterov, sadrokartónových podhľadov 
pre chladené stropy počas výstavby administratívnej 
budovy.

•  Polyfunkčný objekt Dunajská ul. Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónových podhľadov, priečok a iných 
obkladov počas výstavy polyfunkčného bytového objektu 
v Bratislave na Dunajskej ul.

•  Polyfunkčný objekt Šamorín, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónových priečok, kazetových 
podhľadov a obklad podkrovia počas rekonštrukcie 
polyfunkčného objektu v Šamoríne.

•  Polyfunkčný objekt Liptovská, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónových podhľadov a svetelných rámp 
počas rekonštrukcie polyfunkčného objektu v Bratislave 

•  Polyfunkčný objekt Miletičová, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrových poterov, sadrokartónových podhľadov 
pre chladené stropy, maliarske práce počas rekonštrukcie 
administratívnej budovy.

•  Polyfunkčný objekt II. na Panenskej ul., Bratislava: 
dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov počas 
rekonštrukcie budovy.

•  Polyfunkčný objekt I. na Panenskej ul., Bratislava: 

dodávka a montáž sadrokartónových podhľadov, priečok 
a predsadených stien počas rekonštrukcie administratívnej 
budovy.

•  Polyfunkčný dom Strmé Vŕšky, Záhorská Bystrica: 
dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podkrovia, 
svetelných rámp a tepelných izolácií.

•  Radová výstavba Mliečno, Šamorín: dodávka a montáž 
sadrokartónového obkladu podkroví a tepelných izolácii 
počas výstavby radových rodinných domov. Doteraz 
realizovaných 12 rodinných domov. 

•  Radová výstavba Dúbravy Juh, Stupava: dodávka 
a montáž sadrokartónového obkladu podkroví 
počas výstavby radových rodinných domov. Doteraz 
realizovaných 46 rodinných domov.

•  Radová výstavba Čierna Voda, Bratislava: dodávka 
a montáž sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných 
izolácií. Postupne bolo zrealizovaných 12 rodinných 
domov. 

•  Bytové domy Zavar, Zavar: dodávka a montáž 
sadrokartónových podhľadov a priečok pri výstavbe 
bytových domov pre zamestnancov PSA Trnava. 

•  Nadstavba bytov na Černockého ul., Bratislava: 
dodávka a montáž sadrokartónových obkladov podkrovia 
a tepelných izolácii. 

•  Radová výstavba Dúbravy Juh, Stupava: dodávka 
a montáž sadrokartónového obkladu podkroví 
počas výstavby radových rodinných domov. Doteraz 
realizovaných 20 rodinných domov. 

•  OD Sladová ul., Bratislava: dodávka a montáž 
sadrokartónového obkladu podkrovia obytného domu, 
obkladov stien, priečok, predsadených stien a tepelných 
izolácií na obytnom dome na Sladovej ul., Bratislava.

•  IBV Devínska Nová Ves: dodávka a montáž 
sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných izolácií 
a podkrovných schodov pre 20 rodinných domov. 

•  Výstavba RD Strmé Vŕšky, Záhorská Bystrica: dodávka 
a montáž sadrokartónového obkladu podkroví, tepelných 
izolácií. Postupne bolo zrealizovaných 14 rodinných 
domov a jeden obytný dom.



Certifikáty

Špeciálne produkty KnaufStavebné systémy KnaufPožiarne systémy KnaufPožiarne systémy Rigips

Montážny preukaz RigipsKovové podhľady ArmstrongKazetové podhľady AMFBezpečnostné systémy RigipsArmstrong OMEGA certifikat

Akustické systémy Vogl



Office / Showroom: DryCon s.r.o., Povoznícka 18, 841 03 Bratislava, drycon@drycon.sk, +421 911 379 266, www.drycon.sk


