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SIP panel je osnova ! 

SIP - Strukturno izolirana plošča je univerzalni 
gradbeni sistem za nizkoenergijske in pasivne 
zgradbe.  

Sistem gradnje temelji na sendvič plošči. Plošča 
je sestavljena iz dveh OSB4 plošč in izoliranega 
jedra, ki go tvori ekspandiran samogasni 
polistiren EPS ali PUR

Rezultat je samonosna konstrukcijska plošča, 
ki ima odlične nosilne in izolacijske lastnosti.

Eden sistem za kompletno konstrukcijo ! 

Nove zahteve in trenutna zakonodaja zahtevajo še 
večjo pozornost med postopkom načrtovanja in 
gradnje. Preprečevanje toplotnih mostov in 
zrakotesnosti stavbne konstrukcije je vse bolj 
pomembno. 

S SIP sistemomlahko enostavno rešite zunanje 
nosilne stene, notranje predelne stene in streho brez 
nepotrebnih toplotnih mostov in z visoko stopnjo 
zrakotesnosti. 

SIP je mogoče uporabiti kot edini gradbeni sistem 
za celoten obod stavbe, vendar ga je mogoče tudi 
kombinirati z drugimi gradbenimi sistemi.   

Možnosti uporabe SIP panelov je skoraj povsod. 
Rekreacijske stavbe, družinske hiše, upravne stavbe, 
stanovanjske stavbe, šole, dvorane in garaže 
Uporabite ga lahko tudi za razširitve in nadgradnje.

2800mm



SIP ima številne prednosti za uporabnike, 
arhitekte, gradbenike ali celo razvijalce.   

> Prilagodljivost oblikovanja
Plošče ustvarjajo nove možnosti oblikovanja brez omejitev običajnih 

gradbenih materialov.

> Prednosti pri gradnji
Predpripravljene montažne plošče lahko skrajšajo čas namestitve za 
60%. Proces gradnje zahteva manj usposobljene delovne sile in manj 

nadzora. Posebnih orodij ni potrebno in hitro obračunavanje cen 
omogoča, da bodo proračuni ostali natančni.

> Toplotna izolacija
Plošče lahko nudijo tanjšo debelino sten kot običajne stene in še vedno 
zagotavljajo izboljšane izolacijske vrednosti, saj pridobijo večji notranji 

distančnik za skupni odtis iste velikosti. Stroški energije se lahko 
zmanjšajo za do 60% v primerjavi s tradicionalnimi gradnjami.

> Trdnost
Ko je zgrajeno,  struktura plošč tvori monolitno lupino, ki je do petkrat 

močnejša od tradicionalne strukture okvirja. To daje stavbi zelo močan in 
trden občutek, ki ga je mogoče razlikovati od tradicionalno zgrajenih 

stavb, ko bodo dokončane. 

> Nepropustnost
SIP strukture zagotavljajo najvišjo kakovost neprepustnosti, ki je potrebna 

za sodobne prezračevalne sisteme, ki zmanjšujejo stroške energije in 
izboljšujejo kakovost zraka.

> Zmanjšajte stroške
Struktura plošče ustvarja lažji ovoj stavbe kot opeka ali blok, zato lahko 

uporabite manjšo zasnovo temeljev.
Konstrukcija poenostavi postopek gradnje in lahko skrajša čas gradnje do 

60%. Program hitrejše gradnje bo zmanjšal celotne stroške upravljanja 
projektov, posledično pa bo zmanjšal tudi stroške najema odrov, žerjava, 

varnostne in varnostne opreme ter začasnih namestitev. Konstrukcija 
plošče 

 Plošče so izdelane v nadzorovanih tovarniških 
pogojih. Vnaprej narejene montažne plošče lahko 
skrajšajo čas namestitve na lokaciji objekta za 60%. 
Proces gradnje zahteva manj usposobljene delovne 
sile in manj nadzora. Strukturno premoč so 
dokazali z neodvisnimi testiranji in desetletji 
dokazane uporabe v severnih delih Amerike in 
Kanade. Ko je plošča končana, tvori monolitno 
lupino, ki je do petkrat močnejša od tradicionalne 
okvirne strukture in je priljubljena gradbena 
metoda na območjih, ki so izpostavljena potresom, 
tornadom in orkanom.



Toplotne lastnosti SIP plošč 

1- EPS 70F 

2- GREPS 100F ( EPS z grafitom) 

Standardne dimenzije panelov

SD SIP Panel (debelina) 110mm 170mm 210mm 270mm

Plošča OSB4 2x 15mm 2x 15mm 2x 15mm 2x1 5mm

Izolacijska sredica EPS 70F 
or GREPS 100F

80mm 140mm 180mm 240mm

Toplotni koeficient
 U = W/(m2 .K 

1-  0,38 
2- 0,34

1-  0,25 
2- 0,21

1- 0,20 
2- 0,17

1- 0,15 
2- 0,13

Termalna upornost 
R = m2.K/W

1- 2,59 
2- 2,73

1- 3,93 
2- 4,61

1- 4,97 
2- 5,86

1- 6,57 
2- 7,73

Debelina panela Širina Višina Teža

SE SIP 110mm 1250mm 2500 / 2800 / 3000mm 21,8 kg/m2

SE SIP 170mm 1250mm 2500 / 2800 / 3000mm 23 kg/m2

SE SIP 210mm 1250mm 2500 / 2800 / 3000mm 23,8 kg/m2

SE SIP 270mm 1250mm 2500 / 2800 / 3000mm 24,8 kg/m2



SIP Spline - Spojni element

Pomemben del stavbnega sistema je 
izoliran povezovalni element, 
imenovan SIP Spline. Tako se 
prepreči prekinitev izolacijskega 
jedra in prekomerni toplotni 
mostovi.

Ves material, potreben za dokončanje grobe 
zgradbe, boste dobili kot en paket. To bo 
zmanjšalo celotne stroške gradnje projekta.

Plošče med etažami so izdelane v standardnih 
velikostih iz lesenih konstrukcijskih nosilcev. 
Dobava gradbenega sistema vključuje 
certificirane KVH, BSH gradbene lesene 
tramove/nosilce kategorije C24 in GL24h ali 
lepljene I-nosilce. Njihova količina in velikost 
sta odvisna od statične ocene strukture plošče.

Dobava vključuje tudi potrebne pritrdilne 
elemente, PUR pene, tesnilne mase in trakove 
za zaključek strukture plošče.  

SE SIP 170mm

SE SIP 170mm

SIP Spline
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