MULTINORM®
Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor

Kvalitní
sklepní světlík

Kvalitní
sklepní svût

MEA MULTINORM
– osvědčené a spolehlivé.
Již mnoho let standardní řešení pro jednoduché použití u nových staveb a při renovacích, u komerčních i soukromých budov: Sklepní světlíky MEA MULTINORM
přinášejí do sklepa více světla a vzduchu. Lze je obdržet v různých provedeních pro
různé oblasti použití a v hloubkách 40 cm, 60 cm a 70 cm.

Kvalita od předního výrobce na Univerzální ve všech variantách
trhu
MEA MULTINORM spojuje funkčnost,
zatížitelnost a trvanlivost. Tělo světlíku
z bílého duroplastu vyztuženého
skelnými vlákny (UP-GF) je absolutně
tvarově stabilní a výrazně odolnější vůči
povětrnostním vlivům a chemikáliím
než světlíky z běžných plastů.

MEA MULTINORM lze kromě standardního provedení obdržet ve vyztužené
variantě pro komplikované půdní poměry
(např. jílovitá půda, poloha ve svahu)
a s MEA AQUA ve variantě s možností
montáže odolné proti tlakové vodě.
Se třemi hloubkami, rozsáhlým sortimentem velikostí a čtyřmi rošty pro světlíky
jsou výrobky MEA MULTINORM vhodné
pro všechny stavební situace.
Výrobky MEA MULTINORM doplňují
větrací šachta MEA a široká škála
příslušenství.
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Montáž MEA MULTINORM s montážní izolační deskou MEAFIX

Spolehlivé upevnění v každé situaci
Jednodušší montáž sklepního světlíku bez tepelných mostů s použitím montážní izolační
desky MEAFIX
V montážní izolační desce MEAFIX jsou již integrované upevňovací otvory
pro montáž sklepních světlíků MEA MULTINORM. Díky tomu odpadá měření
a vrtání, montáž sklepního světlíku je výrazně jednodušší a izolační vrstva
zůstává neporušená – nevznikají tak tepelné mosty..
• Vysoce kvalitní izolační vrstva o tloušťce 10 nebo 12 cm
• Zakrytá cementovláknitou deskou, díky tomu hotový povrch bez dodělávek
• S odpovídajícími výřezy pro všechny velikosti sklepních oken s rámem MEALUXIT
S utěsněním navíc se MEAFIX hodí také pro montáž
systému sklepních světlíků MEAMAX AQUA
odolných proti tlakové vodě: Ochrana před vodou a
vysoce kvalitní izolace v podobě inovativního kompletního řešení, otestovaného a potvrzeného nezávislou testovací laboratoří kiwa Bautest!

MEA MULTINORM, montáž na MEAFIX

Standardní montáž
Kromě standardní upevňovací sady lze pro montáž na obvodovou izolaci obdržet různé
upevňovací sady v závislosti na tloušťce izolace (až 80/120/160/300 mm).

MEA AQUA
Sklepní světlíky MEA AQUA doplňují sortiment o sklepní světlíky MEA pro
montáž odolné proti tlakové vodě. Upevňovací sada AQUA zajišťuje díky speciálnímu těsnicímu lepidlu trvale těsné spojení těla světlíku a betonové zdi. To
potvrzuje zkušební a výzkumná instituce MPA Karlsruhe v dlouhodobém posudku permanentního namáhání vodou po dobu pěti let.
MEA AQUA, montáž odolná proti tlakové
vodě
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Ochranná mříž MEATOP chrání sklepní světlík před listím, nečistotami a drobnými zvířaty

Kompletní příslušenství
Kryty světlíků
MEATOP a MEACOVER efektivně chrání sklepní světlík před listím, drobnými zvířaty

Kryt světlíku MEACOVER s větracím
nástavcem

a nečistotami, MEACAPE je ideální jako ochrana před vodou stékající po fasádě.
• Ochranná mříž MEATOP z ušlechtilé oceli v hliníkovém rámu. Lze ji uříznout
přesně na potřebnou velikost a jednoduše upevnit na stávající rošt světlíku.
Volitelně lze obdržet s kartáčovým zakončovacím profilem pro čisté napojení na
fasádu.
• Kryt světlíku MEACOVER z hliníku s polykarbonátovou vložkou odolnou vůči UV
záření a integrovanou větrací mříží z ušlechtilé oceli. Volitelně s větracím nástavcem pro ochranu před dešťovou vodou.
• Skleněný kryt světlíku MEACAPE z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG) 4
mm, upevnění pomocí hliníkového profilu na zeď.

Odvodňovací přípojky
Všechny sklepní světlíky MEA MULTINORM jsou vybavené otvorem pro připojení
odvodňovací přípojky. V odvodňovací přípojce je integrované sítko na nečistoty. V
případě potřeby lze dovybavit protipachovým uzávěrem MEASTOP. Nehodí se pro
montáž odolnou proti tlakové vodě.

Odvodňovací přípojka se sítkem na nečistoty

Protipachový uzávěr MEASTOP

• černá (lichoběžníkový tvar) pro hloubku
40/60 cm

• černá pro hloubku 40/60 cm
• bílá pro hloubku 70 cm

• bílá (segmentový tvar) pro hloubku 70 cm
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Skleněný kryt světlíku MEACAPE

Lichtschacht
AquaTec, druckwasserdicht
125 x 100, mit Aufsatz, Tiefe 60
Sklepní světlík 100 x 100, hloubka 40 cm

Lichtschachtrost »Highline«
Sklepní světlík 150 x 120, hloubka 60 cm,
s nástavcem

Sklepní světlík 200 x 100, hloubka 70 cm

Přehled velikostí, variant a roštů
Sklepní světlíky
Jmenovitý rozměr 1)
‰ x v x h v cm
80 x 60 x 40
80 x 100 x 40
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
100 x 100 x 60
125 x 100 x 60
125 x 130 x 60
150 x 120 x 60
100 x 100 x 70
125 x 100 x 70
150 x 100 x 70
150 x 150 x 70
200 x 100 x 70
200 x 150 x 70

Přejezdné osobními
automobily
s ochranou hran

Tahokov

Varianty a příslušná možná zatížení
MEA MULTINORM
MEA MULTINORM
MEA AQUA
standardní
vyztužení
Pochůzný/
Pochůzný/
Pochůzný/
přejezdný osobními 2)
přejezdný osobními 2) odolný proti tlakové vodě
•/•
–
–
•/•
–
–
•/•
–
–
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
•/•
Novinka
•/•
•/•
•/•
•/–
•/•
–
•/–
•/•
–
Novinka
Novinka
Novinka
•/•
•/•
•/•
•/–
–
–
•/•
–
•/•
•/•
–
•/•
•/–
–
–
•/–
–
–
•/–
–
–
•/–
–
–

1)

Uvedená šířka světlíku odpovídá také vhodné šířce okna.
Přejezdné osobními automobily s vhodným roštem.
Přejezd osobními automobily s tlakem kol až 900 kg možný při po vrstvách zhuštěném homogenním
výplňovém materiálu.
2)

Nástavce pro přizpůsobení
Velikost
‰ x v v cm
80
100
125
150
150

Oko 30/30

x
x
x
x
x

35
35
35
35
54

40 cm 3)
•
• 2)
• 2)
–
–

K dispozici pro hloubky světlíků
60 cm 4)
–
• 2)
• 2)
•
–

70 cm
–
•
•
–
• 3)

Max. užitná výška na každý nástavec 33 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 8–33 cm.
Lze obdržet také ve vyztuženém provedení.
3)
Max. užitná výška na každý nástavec 52 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 10–52
cm.
2)

Oko 30/10
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Oko 30/10

MEA WATER MANAGEMENT SK
... vždy s nápadom

MEA
Drain

MEA
Dom a záhrada

MEA
Nerez

MEA
Tech

MEA
Kompozity
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