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• historie:

- 2006, zapatentování technologie společností Flexibuild s.r.o. a výroba desek v 
Hrušovanech u Brna

- 2006 -2011, výroba desek pro vybrané 
realizační firmy, po celé ČR postaveno cca 70 
domů (např. v roce 2011 postaveno v Hrádku 
nad Nisou 5 povodňových domů za 19 mil. Kč)

- 2015-2017, konsolidace výrobní technologie, 
certifikace, nastavení interních procesů a 
znovuobnovení projektu pod 

značkou

- 2013-2015, založení společnosti Flexibau s.r.o. 
skupinou GES, řešení odkupu licence pro EU a 
přesun technologie do vlastního výrobního 
areálu v Milevsku (Jižní Čechy)

Výroba desek z nápojových kartonů v ČR



Co je nápojový karton / obal

• příklad složení aseptického obalu:

75% papír (nosná funkce)

21% polyetylen (ochranná funkce)

4% hliník (ochranná funkce)



Výroba desek PACKWALL

1) dotřídění – odebrání věcí, co se dostaly do kontejnerů

omylem (kov, kámen, sklo, plné nebo

poloprázdné kartony, …)



Výroba desek PACKWALL

2) drcení – za pomoci dvouhřídelového drtiče dojde k rozdrcení

na malé části (drť/řezanku)



Výroba desek PACKWALL

3) sušení – rozdrcenou směs skladujeme v otevřených klecích

a pravidelně provzdušňujeme



4) lisování – pod vysokým tlakem a za vysokých teplot je drť

lisována mezi dvě vrstvy recyklovaného papíru

Výroba desek PACKWALL



Výroba desek PACKWALL

5) řezání / formátování – dle verze desky a objednávky

zákazníka dochází ke vzniku

správných rozměrů na

formátovací pile



Vybrané vlastnosti desek PACKWALL

tlak (certifikát pro výrobu palet)

ohyb (atypické tvary)



Vybrané vlastnosti desek PACKWALL

možnost probarvování

zaoblená hrana pro spoj a tmelení



Technické parametry desek PACKWALL
Bobtnání po uložení ve vodě < 10 %, konkr. 7,2 % po 24h ponoření

Pevnost v tahu za ohybu ≥ 5 MPa

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky ≥ 0,10 N/mm2

Pevnost ve smyku  ≥ 980 N

Parametr protažení hlavy ≥ 10 MPa

Modul pružnosti ≥ 1 500 MPa

Tvrdost Shore D D = 43,5

Odpor proti vytažení šroubu ~ 55 N/mm

Faktor difuzního odporu vodní páry µ = 111

Součinitel tepelné vodivosti ʎ = 0,127 W/ m∙K

Zdravotní a hygienická nezávadnost bez uvolňování těkavých látek

Vzduchová neprůzvučnost Rw = 31 dB (při tl. desky 13 mm)

Objemová hmotnost ~ 753 kg/m3

Reakce na oheň třída D - s1, d1





Uplatnění desek PACKWALL v praxi

• stavebnictví (alternativa SDK a OSB):

a) obvodové stěny

b) podhledy

c) příčky

d) podlahy

e) klenby

f) sendviče

g) záklopy podkroví

h) stavební ohrady

ch) bednění

i) ….



Uplatnění desek PACKWALL v praxi

• nábytkářský prům. (alternativa MDF desek):

a) skříně

b) lavice

c) nástěnky

d) pulty

e) police

f) designerské prvky

g) komody

h) stoličky

ch) obklady

i) aj.



Výhody desek PackWall

✓NÍZKÁ NASÁKAVOST

✓DOBRÁ PRODYŠNOST

✓MECHANICKÁ ODOLNOST

✓ÚTLUM HLUKU

✓HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST (ATEST)

✓OHEBNOST

✓PŘÍZNIVÁ CENA

✓EKO PRODUKT




