
Navrženo pro  
správnou funkčnost!



Není deska

„Ne všechny OSB desky jsou vyráběny stejně. 
I když některé OSB desky vypadají podobně, 
rozdíly v jejich kvalitě mohou být značné!“

jako deska.



OSB desky jsou velmi oblíbeným stavebním 
materiálem, který se vyrábí v různých kvalitativních 
třídách určených pro velké množství aplikací. 
Mohou být použité jako provizorní – krycí stavební 
materiál nebo produkt pro výstavbu dřevostaveb 
či jako designový prvek v interiéru anebo jako 
konstrukční prvek v nábytkářském průmyslu.

správný produkt …
Zvolte

… pro vícegenerační stavby.



„Ochrana vaší stavby:  
deska EGGER OSB 4 TOP s ověřenými 
vlastnostmi pro dřevostavby je navržena 
tak, aby obstála po celou dobu životnosti 
vaší stavby.“

Není nic důležitějšího,
než bezpečný a trvanlivý plášť budovy.



EGGER OSB 4 TOP –  
konstrukční deska pro dřevostavby.

Rozhodně ano!

Ano, samozřejmě!

Jistěže!

Odolnost vůči vlhkosti a rozměrová stabilita?

Je deska vzduchotěsná a voděodolná?

Lze posoudit statiku a únosnost OSB desky?

3 otázky, 1 odpověď:



Deska EGGER OSB 4 TOP, která je speciálně 
optimalizována pro dřevostavby, splňuje všechny 
nezbytné parametry pro projektování a montáž 
dřevostaveb: tento výrobek dostojí veškerým 
požadavkům na tuhost, parotěsnou zábranu 
a vzduchotěsnost. Jsme jediným výrobcem, který 
garantuje vzduchotěsnost desky – což je dokladováno 
CE prohlášením o vlastnostech. Více informací 
naleznete na: www.egger.com/desky-osb4top

Zaručená
a osvědčená kvalita.



OSB desky nízké kvality nesplňují požadavky na tuhost, 
paropropustnost a vzduchotěsnost, což jsou důležité faktory 
při konstrukci dřevostaveb. Pokud se vyskytnou reklamace 
v rámci stavebního díla, je to často z důvodu použití nevhodných 
materiálů. Právě v případě použití nevhodných materiálů pak 
mohou vzniknout vícenáklady v důsledku potřeby dodatečných 
úprav. Jen desky OSB 4 TOP, které se vyznačují vysokou kvalitou, 
jsou ideální pro výstavbu dřevostaveb.

Zcela
předvídatelné.



„Díky kombinaci všech základních 
vlastností není potřeba u desek EGGER 
OSB 4 TOP provádět dodatečné úpravy, 
což nakonec šetří čas i peníze.“

Využijte kvalitu pro dřevostavby
a dosáhněte dříve svých cílů.



Deska EGGER OSB 4 TOP splňuje to, co slibuje – a na to se skutečně 
můžete spolehnout! Díky prvotřídním vlastnostem lze s dřevěnou 
konstrukční deskou pracovat rychle a snadno. Desky jsou základem 
kvalitních a odolných konstrukcí s nejlepšími ekologickými 
hodnotami.

Zpracování
je jednoduché a snadné.



Instalace desek EGGER OSB 4 TOP je snadná díky optimalizovanému 
profilu pero-drážka. Díky přesnému tvaru profilu pera a drážky do 
sebe vzájemně zapadajících desek jsou aplikace snadné, rychlé 
a přesné. Spoje desek snesou vysoké zatížení a výhodou je také 
zvýšená stabilita.

Díky precizní výrobě desek EGGER OSB 4 TOP nemusíte mít obavy 
z rozměrové nestability. Naše požadavky na přesnost při výrobě vám 
ušetří zbytečné náklady při zpracování.

Naše pomoc při
zpracování …



Dotkněte se prosím! Díky homogennímu povrchu a přesným hranám desky 
EGGER OSB 4 TOP je zaručena velmi dobrá kvalita manipulace.

Přesný tvar spolehlivě zajistí splnění požadavků na kolmost a rovnost hran 
desky. To umožňuje pokrýt velké plochy deskami vždy v pravém úhlu bez 
dodatečných úprav.

Pro svou vysokou voděodolnost, vzduchotěsnost a rozměrovou stálost 
jsou desky EGGER OSB 4 TOP schopné odolávat každodenním náročným 
podmínkám na stavbě.

90°

… bez problémů



www.egger.com/desky-osb4top
Technická podpora
T +49 3841 301 - 21260 ∙ f +49 3841 301 - 61260 ∙ bauprodukte@egger.com
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