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Vážené dámy, vážení páni,

touto cestou Vám chceme predstaviť náš najnovší  
produkt ISPonte. 
ISPonte je univerzálny nosný systém pre tepelne  
izolované steny.
Je vhodná rovnako na montáž pred vykonaním tepelnej  
izolácie, ako aj na hotovú, už tepelne zaizolovanú fasádu.
V nasledovnej prezentácii nájdete prehľad o našich produktoch.

Kontakt:
+43 6606301576 (Západná Európa)
+421 903464391 (Východná Európa)
+ 36 20 9465391 (Východná Európa-Juh) 
Email: info@isponte.com

www.isponte.sk
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ISP-SYSTEMS Kft.

ISPonte umožňuje montáž lámp, satelitných parabol, detektorov pohybu, kamier atď. na fasádu 
AJ PO VYKONANí TEPELNEJ IZOLÁCIE a napriek tomu NEDOCHÁDZA K POŠKODENIU  

izolovanej plochy.
Hoci je ISPonte vyrobená z plastu a preto je veľmi ľahká a izolačná, rozhodne vidieť jej stabilitu a 

pevnosť pri bode lomu, čo je pri neuveriteľných 450 kg pri dĺžke 100 mm (ISPonte veľká sada)  
a až 250 kg pri dľžke 100 mm (ISPonte základná sada).

POZOR:
DÔRAZNE UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE VYŠŠIE UVEDENÉ ÚDAJE SÚ HODNOTY, PRI 
KTORÝCH DOCHÁDZA K ZLOMENIU ISPONTE.  ISPONTE SMIE BYŤ TRVALO ZAŤA-

ŽENÉ LEN PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH ÚDAJOV (VIĎ. TABUĽKA).
PRI PREKROČENÍ UVEDENÝCH HODNÔT NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVED-

NOSŤ PRI ÚRAZOCH ALEBO ŠKODÁCH.

Tu uvedené hodnoty nesmú byť prekročené.

Túto vysokú stabilitu sme dosiahli pridaním skleneného vlákna do umelej hmoty, čo umožňuje 
spotrebiteľom v porovnaní s malou ISPonte sadou bezproblémovú montáž pomerne veľkých 

predmetov na stenu, ako sú klimatizačné zariadenia, firemné tabule, alarm a pod.
Pretože ISPonte je po celej dľžka dutá, môžete kábel elektrických predmetov, ako sú kamery alebo

lampy, cez ňu previesť.

Tieto inovácie robia ISPonte mnohostranne využiteľným spojovacím prostriedkom.
Aplikačné možnosti sú prakticky neobmedzené.

Príklady použitia v katalógu.

Tepelná izolácia 100-130 mm
max zaťaženie

131-200 mm
max zaťaženie

160-250 mm
max zaťaženie

ISPonte základná 
sada 125 kg 90 kg 75 kg

ISPonte veľká 
sada 225 kg 225 kg 165 kg
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Polypropylene 

Fibremod ™ GB364WG 
Polypropylene Compound, Glass Fibre Reinforced 

Description 
Fibremod GB364WG is a 30% chemically coupled glass fibre reinforced polypropylene compound intended for 
injection moulding. The product is available ín natural but other colours can be provided on request. 

This material shows excellent mechanical properties also at elevated temperatures. 

Applications 
Fibremod GB364WG has been developed especially tor applicatíons like: 

Pump housings 
Tubs for washing machines 

Special Features 

Long term high heat stabilised 
Detergent resistant 

Physical Properties 

Property 

Density 
Melt Flow Rate (230 °C/2, 16 kg) 
Flexural Modulus (2 mm/min) 

X Tensile Strength 
Heat Deflection Temperature B (0,45 MPa) 
Charpy lmpact Strength, notched (23 °C) 
Charpy lmpact Strength, notched (-20 °C) 

Miscellaneous technical components for the white goods 
industry 

UL registered under File E 108112 

Typical Value Test Method 
Dala should no! be used for specification work 

1120 kg/m3 

2 g/10min 
6.000 MPa 
100 MPa 
159 °C 
12 kJ/m2 

9 kJ/m2 

ISO 1183 
ISO 1133 
ISO 178 
ISO 527-2 
ISO 75-2 
ISO 179/1eA 
ISO 179/1eA 

Values determined on standard injection moulded specimens conditioned at 23°C and 50% relatíve humidity after at least 96 
hours storage time. 

Application Related Tests 

Property 

Mould average Shrinkage 1 

Typical Value Test Method 
Dala should not be used for specification worl< 

1,1 % Borealis Method 

1 VALUES MAY ONLY BE USED AS INDICATION. AND SHOULD NOT BE USED DIRECTLY IN MOULD DESIGN WITHOUT PRIOR VALIDATION 

Fibremod is a trademark of the Borealis group. 

Borealis AG I Wagramer Strasse 17-1911220 Vienna I Austria 
Telephone +43 1 2240001 Fax +43 1 22 400 333 
FN 269858a I CCC Commercial Court of Vienna I Website www.borealisgroup.com fi BOREALIS

Certifikát k použitému materiálu
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Art. Nr.:S 1 003 000

Art. Nr.:S 1 002 000 

ISPonte je optimálne riešenie pre kompetentnú montáž rôz-
nych stavebných dielov. Táto flexibilná montážna sada umož-
ňuje montáž predmetov do 125 kg zaťaženia na fasády, ste-
ny, stropy pri hrúbke tepelnej izolácie medzi 100-130 mm.
Samotné elektrické predmety ako lampy môžu byť namon-
tované s inovatívnou sadou aj na už hotovú fasádu, bez jej 
následného poškodenia.

ISPonte je optimálne riešenie pre kompetentnú montáž rôz-
nych stavebných dielov. Táto flexibilná montážna sada umož-
ňuje montáž predmetov do 90 kg zaťaženia na fasády, steny, 
stropy pri hrúbke tepelnej izolácie medzi 131-200 mm.
Samotné elektrické predmety ako lampy môžu byť namon-
tované s inovatívnou sadou aj na už hotovú fasádu, bez jej 
následného poškodenia.

ISPonte je optimálne riešenie pre kompetentnú montáž rôz-
nych stavebných dielov. Táto flexibilná montážna sada umož-
ňuje montáž predmetov do 75 kg zaťaženia na fasády, steny, 
stropy pri hrúbke tepelnej izolácie medzi 160-250mm.
Samotné elektrické predmety ako lampy môžu byť namon-
tované s inovatívnou sadou aj na už hotovú fasádu, bez jej 
následného poškodenia.

Sada pre hrúbku izolácie 131-200 mm
a max. zaťaženie do 90 kg.

Sada pre hrúbku izolácie 160-250 mm
a max. zaťaženie do 75 kg.

Sada pre hrúbku izolácie 100-130 mm
a max. zaťaženie do 125 kg.

ISPonte základná sada +

ISPonte základná sada ++

Art. Nr.: S 1 001 000

ISPonte základná sada
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Art. Nr.:S 2 003 000

S ISPonte veľkou sadou nie je montáž rôznych stavebných 
dielov na stropy, fasády a steny pri hrúbke tepelnej izolácie 
od 160 do 250 mm pri zaťažení do 165 kg žiadnym prob-
lémom. Aj veľké predmety ako satelitné paraboly, závesné 
tabule, reklamné tabule, klimatizačné zariadenia sa dajú  
s ISPonte veľkou sadou bez problémov pripevniť aj na už ho-
tovú fasádu, bez jej poškodenia.

ISPonte veľká sada ++

Art. Nr.:S 2 002 000

S ISPonte veľkou sadou nie je montáž rôznych stavebných 
dielov na stropy, fasády a steny pri hrúbke tepelnej izolácie 
od 131 do 200 mm pri zaťažení do 225 kg žiadnym prob-
lémom. Aj veľké predmety ako satelitné paraboly, závesné 
tabule, reklamné tabule, klimatizačné zariadenia sa dajú  
s ISPonte veľkou sadou bez problémov pripevniť aj na už ho-
tovú fasádu, bez jej poškodenia.

Sada pre hrúbku izolácie 131-200 mm
a max. zaťaženie do 225 kg. ISPonte veľká sada +

Art. Nr.:S 2 001 000 

Sada pre hrúbku izolácie 100-130 mm
a max. zaťaženie do 225 kg.

S ISPonte veľkou sadou nie je montáž rôznych stavebných 
dielov na stropy, fasády a steny pri hrúbke tepelnej izolácie 
od 100 do 130 mm pri zaťažení do 225 kg žiadnym prob-
lémom. Aj veľké predmety ako satelitné paraboly, závesné 
tabule, reklamné tabule, klimatizačné zariadenia sa dajú  
s ISPonte veľkou sadou bez problémov pripevniť aj na už ho-
tovú fasádu, bez jej poškodenia.

ISPonte veľká sada

Sada pre hrúbku izolácie 160-250 mm
a max. zaťaženie do 165 kg.
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(krátka, bez matiek, pre základnú sadu)

Na vrchnú časť sady ISPonte sú prišróbované montované 
predmety.

(krátka,s matkami, pre základnú sadu)

Táto nástenná časť ISPonte sa pripevňuje na
podkladové murivo.

(dlhá, bez matiek, pre základnú sadu)

Táto nástenná časť ISPonte sa pripevňuje na 
podkladové murivo.

Art. Nr. :A 1 001 001 000

Nástenná časť pre ISPonte 
základnú sadu

Art. Nr.:A 1 001 002 000

Nástenná časť pre ISPonte 
základnú sadu

Art. Nr.:A 1 002 001 000

ISPonte vrchná časť 
základnej sady
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Art.Nr.: A 1 002 002 000

Art.Nr.: A 1 003 000 000

Art.Nr.: A 2 001 001 000

Táto nástenná časť ISPonte sa pripevňuje na
podkladové murivo.

Vreteno pre základnú sadu

(dlhá, s matkami, pre základnú sadu)

Na vrchnú časť sady ISPonte sú priskrutkované montované 
predmety.

Vreteno pre všetky druhy základnej sady. Dá sa skrátiť podľa 
potreby.

(krátka, bez matiek) pre veľkú sadu ISPonte nástenná časť pre 
veľkú sadu

ISPonte vreteno pre 
základnú sadu

ISPonte vrchná časť 
základnej sady
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Art. Nr: A 2 002 002 000

ISPonte vrchná časť 
veľkej sady

Art. Nr: A 2 002 001 000

Art. Nr.: A  2 001 002 000

(dlhá s matkami pre veľkú sadu)

Na vrchnú časť sady ISPonte sú priskrutkované montované 
predmety.

Na vrchnú časť sady ISPonte sú priskrutkované montované 
predmety.

(krátka s matkami pre veľkú sadu)

Táto nástenná časť ISPonte sa pripevňuje na
podkladové murivo.

(dlhá, bez matiek) pre veľkú saduISPonte nástenná časť pre 
veľkú sadu

ISPonte vrchná časť 
veľkej sady
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Montážna doska

Art. Nr.: A 2 003 000 000

ISPonte vreteno pre  
veľkú sadu

Art. Nr.: A X 004 000 000

Vreteno pre veľkú sadu

Dá sa zrezať podľa potreby, vrty sú predpripravené.

Montážna doska pre všetky sady (základná + veľká)

Vreteno pre všetky druhy veľkej sady. Dá sa skrátiť podľa  
potreby.

Art. Nr.:B X 001 000 000
Art. Nr.:B X 002 000 000

Pre lepenie pri následnej montáži na už zateplenú plochu.  
Povrch ISPonte prebrúsiť, nastriekať väzbovačom, nechať od-
pariť, naniesť lepidlo a prilepiť na podkladové murivo.

KLEBE DICHT a KUNSTSTOFF PRIMER Špeciálne lepidlo  
a väzbovač
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Táto sada je použiteľná pre všetky typy zábradlia vďaka
rôznym možnostiam uchytenia (3 alebo 4 otvory, 120°, 90°).

Sada pre izoláciu 160-250 mm

Sada pre izoláciu 131-200 mm

Táto sada je použiteľná pre všetky typy zábradlia vďaka
rôznym možnostiam uchytenia (3 alebo 4 otvory, 120°, 90°).

Táto sada je použiteľná pre všetky typy zábradlia vďaka
rôznym možnostiam uchytenia (3 alebo 4 otvory, 120°, 90°).

Sada pre  izoláciu  100-130 mm 

Art. Nr.: S 3 003 000

ISPonte základná sada ++ 
pre zábradlia

Art. Nr.: S 3 002 000

ISPonte základná sada + 
pre zábradlia

Art. Nr.: S 3 001 000

ISPonte základná sada  
pre zábradlia
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Art. Nr.: S 4 003 000

ISPonte veľká sada  
pre zábradlia

ISPonte veľká sada + 
pre zábradlia

Art. Nr.: S 4 002 000

ISPonte veľká sada + 
pre zábradlia

Art. Nr.: S 4 001 000

Tento diel bol vyvinutý pre masívnejšie druhy zábradlia.

Táto sada je použiteľná pre všetky typy zábradlia vďaka
rôznym možnostiam uchytenia (3 alebo 4 otvory, 120°, 90°).

Tento diel bol vyvinutý pre masívnejšie druhy zábradlia.

Táto sada je použiteľná pre všetky typy zábradlia vďaka
rôznym možnostiam uchytenia (3 alebo 4 otvory, 120°, 90°).

Sada pre izoláciu 100-130 mm

Sada pre izoláciu 131-200 mm

Tento diel bol vyvinutý pre masívnejšie druhy zábradlia.

Táto sada je použiteľná pre všetky typy zábradlia vďaka
rôznym možnostiam uchytenia (3 alebo 4 otvory, 120°, 90°).

Sada pre izoláciu 160-250 mm 
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Ideálne pre montáž zásuviek a vypínačov na tepelne izo-
lovanú stenu.

Upravená vrchná časť sady drží zásuvku stabilne s murivom a 
upravené vreteno s 20 mm vnútorným priemerom perfektne 
vyhovuje pre vloženie elektroinštalačnej ochrannej trubky.

Ideálne pre montáž zásuviek a vypínačov na tepelne izo-
lovanú stenu.

Upravená vrchná časť sady drží zásuvku stabilne s murivom a 
upravené vreteno s 20 mm vnútorným priemerom perfektne 
vyhovuje pre vloženie elektroinštalačnej ochrannej trubky.

Ideálne pre montáž zásuviek a vypínačov na tepelne izo-
lovanú stenu.

Upravená vrchná časť sady drží zásuvku stabilne s murivom a
upravené vreteno s 20 mm vnútorným priemerom  perfektne 
vyhovuje pre vloženie elektroinštalačnej ochrannej trubky.

Pre izoláciu 100-130 mm bez zaťaženia 

Pre izoláciu 131-200 mm bez zaťaženia

Pre izoláciu 160-250 mm bez zaťaženia

Art. Nr.: S 5 003 000

ISPonte Elektro sada ++

Art. Nr.: S 5 002 000

ISPonte Elektro sada +

ISPonte Elektro sada

Art. Nr.: S 5 001 000
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So zaliatymi matkami M3.

ISPonte Elektro vrchná 
časť

Art. Nr.:A 4 002 001 000
Art. Nr.:A 4 002 002 000

Art. Nr.:A 1 003 00X 000

ISPonte Elektro vreteno

Ochrana proti  
nárazovému dažďu

Elektro vreteno s vnútorným priemerom 20 mm perfektne 
vyhovuje na vloženie elektrickej ochrannej trubky.

Ku všetkým sadám vieme na požiadanie poskytnúť ochranu 
proti nárazovému dažďu.
Platí to pre všetky základné, veľké sady, sady pre zábradlia 
ako aj Elektro vrchné časti.

Art. Nr.: A 1 0Y2 001 000
Art. Nr.: A 1 0Y2 002 000
Art. Nr.: A 2 0Y2 001 000

Art. Nr.: A 2 0Y2 002 000
Art. Nr.: A 3 0Y2 001 000
Art. Nr.: A 3 0Y2 002 000

Art. Nr.: A 4 0Y2 001 000
Art. Nr.: A 4 0Y2 002 000
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5.  Prispôsobenie vretena 
DÍžku vretena možno podľa potreby jednoducho 
upraviť a zaskrutkovať do nástennej časti ISPonte

6.  Vrchná časť 
Vrchnú časť sady ISPonte zapustiť cca 4 mm 
pod povrch omietky

7+8. Úprava a pripevnenie montážnej dosky 
  Pomocou drážok môžete upraviť veľkosť 

montážnej dosky na požadovaný rozmer. Dosku 
naskrutkujte na vrchnú časť sady – HOTOVO! 

IZOLÁCIA

VRETENO

OTVOR PRIEMERU
MINIMÁLNE
68/120 MM
PODĽA MODELU

1.  Otvor do fasády 
Vytvorte otvor o priemere 68/120 mm  
v závislosti od použitého modelu

2.  Príprava na montáž 
Vyvŕtajte 4 otvory pre osadenie  
pribalených rozperných kotiev

3+4. Upevňujte nástennú časť ISPonte vždy
 kolmo k stene. 
  Priskrutkujte nástennú časť sady ISPontu pri-

loženými skrutkami 
! VŽDY DODRŽAŤ!
  Upevňujte na nástennú časť ISPonte  

vždy kolmo k stene.

Upozornenie pootočenie
DÍžku vretena treba vždy prispôsobiť k 
použitej hrúbke tepelnej izolácie a k nej 
prislúchajúcemu maximálnemu  
zaťaženiu.

Hrúbka ISPonte základná sada  
maximálne zaťaženie do

ISPonte veľká sada  
maximálne zaťaženie do

160-250 mm 75 kg (++) 165 kg (++)

131-200 mm 90 kg (+) 225 kg (+)

100-130 mm 120 kg 225 kg

Montážny návod
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Dôležité 
upozornenie

V prípade použitia stavebného výrobku ISPonte na montáž prí-
strojov a zariadení kde hrozí riziko pootočenia týchto prístrojov 
a zariadení vplyvom vlastnej váhy, účinkom vetra a pod. (naprí-
klad satelitné paraboly a pod.) je nutné zabezpečiť jednotlivé 
diely ISPonte (nástenná časť, vreteno a vonkajšia časť) proti ich 
vzájomnému pootočeniu sa.

Tento stav zabezpečíme zaskrutkovaním vhodných skrutiek 
do na to určených miest nástennej resp. vonkajšej časti ISPonte, 
viď obrázok č.1. Skrutky do nástennej časti (prepojenie nástennej 
časti a vretena) je potrebné naskrutkovať ešte pred jej upevne-
ním na nosný podklad (stenu, strop a pod.)  Napriek tomu, že 
spojovací materiál je súčasťou balenia, za spojenie ISPonte s nos-
ným podkladom nezodpovedáme.

Nástenná/Vonkajšia časť

Miesto pre skrutky

Miesto pre skrutky

Vreteno

Obrázok č.1
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Na želanom mieste vyvŕtajte
dieru s vrtákom.

Odstráňte vyvŕtaný materiál 
 z vyvŕtaného otvoru.

Vložte do vyčisteného otvoru nástennú časť  
ISPonte s vretenom. Nástennú časť môžete 
pripevniť na stenu za pomoci pribalených šróbov, 
alebo namiesto šróbov použite montážnu penu.

Keď potrebujete vrt pre kábel,  
vreteno môžete použiť na centrovanie.

Keď je vreteno veľmi dlhé, 
jednoducho ho skráťte pílkou.

Pre elektroinštaláciu môžete hadicu  
alebo kábel viesť cez vreteno.

Dutý priestor okolo montážnej sady vyplňte
PUR penou, čím vylúčite vznik tepelného mostu.

HOTOVO.
Teraz môžete želaný stavebný diel 
pripevniť na ISPonte.
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Ing. František Škvarka – Sládkovičova 2, 93405 Levice

STATICKÝ POSUDOK 

Spracovateľ: Ing. František Škvarka 
Registračné číslo spracovateľa: 0371*A*3-1 
Názov konštrukcie: Kotevný prvok lSPonte 
Miesto stavby: Slovensko, vetrova oblasť III, IV, kat. terénu III, IV 
Objednávateľ ISPonte, ISP Systems Kft. 
Číslo zákazky: 0316 
Dátum vypracovania posudku: 05/2016 
 
Tel.: 036 – 6318235, Mobil: 0903 – 461146 
e-mail: skvarka@proart.sk

podpis spracovateľa 
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Výpočet únosnosti držiaka paraboly pôvodný material (Fibremod GB364WG),  
vzorový výpočet.

Vstupné údaje:

Priemer paraboly 700 mm, plocha A70=0,385 m2

  1.   Rameno paraboly v horizontálnom smere (od steny) od kritického bodu„a” rh=300  

(od izolácie)+100 (excentricita zaťaženia) +50 („z” v izolácii) = 450 mm

  2.   Rameno paraboly vo vertikálnom smere rv= 100 mm

  3.   Tvarový súčiniteľ tlaku vetracf=1,8

  4.   Súčiniteľ zaťaženia vetrom yF= 1,5

  5.   Posudzovaný prierez vretena– TRKR 42,7x4,65 (bez závitu) Wy=4782mm3, Wt=10575mm3

  6.   Pevnosť materiálu fu=100Pa (v ťahu), Ym=1,7

  7.  návrhová pevnosť fd=fu/Ym=58,8MPa

výpočet:

  8. moment únosnosti Mu=fd*Wy=0,281kNm

  9.  sila únosnosti Fu=Mu/rh=0,625kN

10.   maximálny charakteristický špičkový tlak vetra  

qp(z)=Fu/(A70*cf*Yf)=0,601kPa 

vyhodnotenie vzorového výpočtu:

to zodpovedá pre strednú rýchlosť vetra vb= 26 m/s

 pre kategóriu terénu IV maximálnej výške paraboly nad terénom 14,5 m

 pre kategóriu terénu III maximálnej výške paraboly nad terénom 6,3 m.

to zodpovedá pre strednú rýchlosť vetra vb= 24 m/s

 pre kategóriu terénu IV maximálnej výške paraboly nad terénom 20,6 m

 pre kategóriu terénu III maximálnej výške paraboly nad terénom 9,4 m.
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SADA

MAXIMÁLNA 
HRÚBKA

TEPELNÉHO 
IZOLANTU

PRI POUŽITEJ 
SADE

ISPONTE

VETERNÁ OBLASŤ

24 m/s-1 26 m/s-1

KATEGÓRIA TERÉNU

III IV III IV

MAXIMÁLNA VÝŠKA UMIESTNENIA
KONŠTRUKCIE PARABOLY (M)

VEĽKÁ SADA 120 mm 9,0 20,0 6,0 14,0

VEĽKÁ SADA + 150 mm 8,0 18,5 5,5 13,0

Kategoria terénu IV
Zastavané oblasti, v ktorých aspoň 15% tvoria budovy s 
výškou nad 5 m (centrá veľkomiest)

Kategoria terénu III
Oblasti pravidelne pokryté vegetáciou, budovami alebo inými prekážkami (predmestia, dediny, 
súvislé lesy) do výška 15 m, okrajové časti kategórie IV do hĺbky 1 km

Dôležité upozornenie
Držiaky satelitných parabol

V prípade použitia stavebného výrobku ISPonte na montáž držiaka satelitnej paraboly vždy 
dodržať odporúčanú maximálnu výšku umiestnenia konštrukcie paraboly nad okolitým terénom 
v závislosti od veternej oblasti (obrázok č.1), kategórie terénu (obrázok č.2a a 2b) a hrúbky tepel-
ného izolantu. Odporúčané výšky sú uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1  Odporúčané maximálne hodnoty výšky umiestenia konštrukcie paraboly nad 
okolitým terénom.

Upozornenia:
 odporúčame použiť originálny kovový držiak satelitnej paraboly ISPonte – kovový držiak,
  hodnoty uvedené v tabuľke č.1 sú garantované len v prípade: dodržania montážneho návodu, 

upozornení, správneho určenia veternej oblasti a kategórie terénu!!!
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Špeciálne produkty, Spojovacie platne,  
Konzoly, Špeciálne veľkosti ISPonte
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Špeciálne produkty, Spojovacie platne,  
Konzoly, Špeciálne veľkosti ISPonte
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Nové produkty v testovaní
V súčasnosti prebieha testovanie nového ISPonte so špeciálnou umelou hmotou, ktorá má o 95%

vyššiu pevnosť, ako materiál, ktorý sa používa toho času.

Certifikát nového materiálu:
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