
Prostě 
geniální
sherPa connection systems

Přední technologie se standardizovanými systémy Pro sPojování dřevených Prvků



sherPa Pro stěny, 
stroPy a nosné 
konstrukce

Úspěch ve stavebnictví
vyzrálá a osvědčená technologie sherPa umožňuje efektivní 
a konkurenceschopné plánování a realizaci náročných úloh v 
mnoha různých stavebních segmentech.

spojovací prvky sherPa lze používat jako uzlové body v tech-
nických stavbách, jako prvky navazující na jiné stavební mate-
riály, jako jsou ocel nebo beton, či poslouží při stavbě zimních 
zahrad, přístřešků pro automobily nebo schodišť.

Široká paleta produktů nabízí pro každou úlohu to pravé, spo-
lehlivé a racionální řešení. vysoká míra prefabrikace a rychlá 
montáž těchto standardizovaných stavebních prvků garantují 
hospodárnou realizaci nejrozmanitějších projektů.

Funkční princip 
spojovací prvky značky sherPa tvoří vždy dvě hliníkové destičky, 
které vytvářejí pevný a zatížitelný spoj dle stejného principu jako 
klasický spoj „na rybinu“.

tento geniální a zároveň jednoduchý systém umožňuje spoleh-
livý přenos zatížení proti směru a příčně vůči směru vzájemné-
ho zasunutí spojovacích prvků. systém bez problémů zachytí 
tahové i tlakové síly a zvládá i zatížení točivými momenty.
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Technické sTavby ze 
dřeva

schody

PřísTřešky Pro 
auTomobily

zimní zahrady

výroba nábyTku
 

ocel a dřevo

beTon a dřevo



Bezpečnost díky certifiko-
vanému systému

multifunkčnost z poh-
ledu přenášených sil a 
oBlastí použití

standardizovaný a snadný 
výpočet

vysoká míra prefaBrikace

rychlá montáž – časová 
úspora

Výhody zjeVné na 
PrVní Pohled: 
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Příklady Použití

sPojení mezi 
hlaVním a 
Vedlejším

nosným trámem

trámoVá Výměna
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naPojení
Pozednice a

nosníku
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šikmé sPojení s 
PodPěrným slouP-
kem (zaVětroVání)

dVoudílný trám 
sPojený se 

slouPkem

sPojení mezi 
krokVí a
Pozednicí
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hVězdicoVá nosná 
konstrukce

sPojení mezi horizon-
tálními trámy a nosným 

Vertikálním slouPem

kruhoVá
konstrukce

Příklady Použití
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PřiPeVňoVání masiVních 
dřeVěných PrVků

obytné a kancelářské 
budoVy

nosné konstrukce 
hal
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technická schVálení (certifikáty)

schválení (certifikáty) garantují vysokou úroveň kvality a spolehlivosti produktů. ve schvalovacích 
dokumentech jsou přesně uvedena a popsána všechna důležitá ustanovení k zajištění kvality, in-
formace o oblastech použití a dále jsou uvedeny charakteristické hodnoty jednotlivých materiálů a 
příslušné relevantní normy.

certifikáty je možno kdykoliv a v plném znění stáhnout na www.sherpa-connector.com
nebo www.sherpa-connector.cz 

deutsches institut für bautechnik (dibt):
z-9.1-558 sherPa „holzbau-serie“
platnost do 31. července 2015

z-9.1-788 sherPa „Xl-serie“
platnost do 07. června 2016

Österreichisches institut für bautechnik (oib):
eta-12/0065 sherPa „holzbau-serie“
platnost do 17. dubna 2017

eta-12/0067 sherPa „Xl-serie“
platnost do 14. června 2017

oPatření k ochraně Před Požárem

spáry mohou být zakry-
ty dřevěnými materiály nebo 
minerálním materiálem. Při 
dobré přístupnosti spojů je ta-
kové opatření možno realizovat i 
dodatečně.

Plánované nasazení expanz-
ního protipožárního laminátu 
může výrazně prodloužit dobu 
protipožární odolnosti.  toto 
opatření je možno aplikovat jak 
na zakryté, tak na frézované a 
zapuštěné spoje.

Frézování a zapuštění spojo-
vacího prvku do hlavního nebo 
do vedlejšího trámu tak, že 
nevzniká spára, představuje 
nejúčinnější protipožární 
opatření. 

Pro prokázání protipožární odolnosti spojovacích prvků sherPa jsou rozhodující dostatečné zakrytí 
vrutů ve dřevě a ohřev hliníkových destiček. vzdálenosti mezi vruty, které musí být dodržovány, je 
třeba počítat s přihlédnutím ke známým rychlostem hoření dřeva a dřevěných materiálů.

výzkumné a vývojové práce na toto téma jsou aktuální vždy na webových stránkách www.sherpa-connector.com nebo
www.sherpa-connector.cz

až dosud získal systém certifikáty od následujících institucí:

na spojovací destičky je možno aplikovat následující tři protipožární opatření:
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naPojení na ocel nebo beton

všechny komponenty spojovacího systému sherPa jsou 
vyráběny v rakousku s maximální přesností a pečlivostí. Při 
výrobě je používána nejmodernější cnc technologie v kom-
binaci s optimalizovaným výrobním procesem.

Výroba

napojení na ocel nebo beton je realizováno za pomoci 5 mm silné desky s perem. v závislosti na 
účelu je destička opatřena otvory pro šrouby do betonu, pro kovové rozpěrné hmoždinky nebo pro 
šrouby určené do ocelových konstrukcí. destička s drážkou zůstává beze změny. výpočet nosnosti 
kovových rozpěrných hmoždinek / šroubů, vrutů do betonu a šroubů s tvarovou hlavou se provádí po-
dle přílohy „c“ dokumentu etag 001. vedlejší nosné prvky jsou realizovány a počítány jako obvykle, 
tedy se vruty do dřeva.

beton 
dřeVo

ocel
dřeVo

Přímé napojení
deska s perem je spojena přímo s betonovým 
podkladem za pomoci šroubů do betonu nebo 
kovových rozpěrných hmoždinek. k vyrovnání 
eventuálních nerovností je přípustné nanesení 
vrstvy malty o tloušťce nanejvýše 5 mm.

nepřímé napojení
U této varianty je nejprve zabetonována 12 mm 
silná ocelová destička se svorníky, která slouží 
jako šroubovací základna. k předvrtané ocelové 
destičce je poté šrouby pro ocelové konstrukce 
připevněna deska s perem.

v současné době jsou k dispozici dvě varianty:

řízení kvality hraje v jednotlivých pracovních operacích zásadní roli. osvědčené kontrolní mecha-
nismy garantují přesné lícování tisíců desek s perem a drážkou u jednotlivých typů spojovacích 
prvků. s prvky sherPa je například možno identické nosníky na stavbě libovolně zaměňovat. tím 
je již ve výrobě jednotlivých hliníkových destiček položen základ pro efektivní a hospodárné spojo-
vání ve stavebnictví.

    1_uPnuTí                2_Frézování          3_konTrola                4_hoTovo 



pro profesionály i domácí 
kutily

snadné zpracování

Bezpečné a spolehlivé

pro rychlou předvýroBu a 
finální montáž

10

praktická montážní série 
je mimořádně vhodná pro 
bezpečnou výstavbu zim-
ních zahrad, přístřešků 
pro automobily, schodů, 
balkonů, podest a mnoha 
dalších konstrukcí.

montážní 
série
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rozměry: 110 x 35 mm
tloušťka: 20 mm
2 x pojistný šroub

rozměry: 17 x 40 mm
tloušťka: 10 mm

Vruty

4 ks. 3,5 x 35 

rozměry: 32 x 30 mm
tloušťka: 17 mm

Vruty

6 ks. 5 x 60 

rozměry: 32 x 35 mm
tloušťka: 20 mm
1 x pojistný šroub

Vruty

6 ks. 5 x 60 

rozměry: 55 x 35 mm
tloušťka: 20 mm
1 x pojistný šroub

Vruty

6 ks. 5 x 60 

Vruty

9 ks. 5 x 60 

rozměry: 40 x 80 mm
tloušťka: 20 mm

Vruty

6 ks. 5 x 60 

rozměry: 110 x 35 mm
tloušťka: 20 mm
2 x pojistný šroub

Vruty

9 ks. 8 x 80 

rozměry: 80 x 50 mm
tloušťka: 20 mm

Vruty

4 ks. 8 x 80 

rozměry: 10 x 40 mm
tloušťka: 10 mm

Vruty

4 ks. 3 x 35 

mini 10

mini 17

Wts 1

Wts 1 spezial

Wts 3 spezial

Wts 5 spezial

Wts 6 spezial

W 8

a 3

montážní série

Paleta Produktů
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Bezpečnost díky certifika-
ci a monitorování

snadný a rychlý
výpočet

vysoká míra prefaBrikace

rychlá montáž – úspora 
času

inovativní spojovací prvky je možno 
použít v nejrůznějších stavebních seg-
mentech. 
Je možno je nasadit jako uzlové body 
u technických dřevených staveb, ve 
střešních konstrukcích, v dřevěných 
stěnách ale také ve smíšených a spe-
ciálních konstrukcích s betonem a ocelí.

série
Xs – XXl
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min. - Qs ... minimální průřez
ht ... hlavní nosník
nt ... vedlejší nosník
1)  včetně sériového otvoru pro pojistný šroub

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

12 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 5 kn

rozměry: 30 x 50 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 50 x 80 mm
  nt: 50 x 80 mm

rozměry: 30 x 70 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 50 x 100 mm
  nt: 50 x 100 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

18 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 10 kn

rozměry: 30 x 90 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 50 x 120 mm
  nt: 50 x 120 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

21 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 15 kn

Xs - série1

rozměry: 30 x 110 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 50 x 140 mm
  nt: 50 x 140 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

25 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 20 kn

s - série1

rozměry: 40 x 50 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 60 x 80 mm
     nt: 60 x 80 mm
 Vruty charakteristická hodnota nosnosti

12 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 5 kn

rozměry: 40 x 70 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 60 x 100 mm
     nt: 60 x 100 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

18 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 10 kn

rozměry: 40 x 90 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 60 x 120 mm
     nt: 60 x 120 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

21 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 15 kn

rozměry: 40 x 110 mm
tloušťka: 12 mm
min. - Qs. ht: 60 x 140 mm
     nt: 60 x 140 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

25 ks. 4,5 x 50 celý závit cca. 20 kn

Xs - s

Xs 5

Xs 10

Xs 15

Xs 20

s 5

s 10

s 15

s 20

Paleta Produktů



m - série1

rozměry: 60 x 90 mm
tloušťka: 14 mm
min. - Qs. ht: 65 x 120 mm
 nt: 80 x 120 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

16 ks. 6,5 x 65 celý závit cca. 15 kn

rozměry: 60 x 110 mm
tloušťka: 14 mm
min. - Qs.  ht: 65 x 140 mm 
 nt: 80 x 140 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

20 ks. 6,5 x 65 celý závit cca. 20 kn

rozměry: 60 x 130 mm
tloušťka: 14 mm
min. - Qs. ht: 65 x 160 mm
 nt: 80 x 160 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

23 ks. 6,5 x 65 celý závit cca. 25 kn

rozměry: 60 x 150 mm
tloušťka: 14 mm
min. - Qs. ht: 65 x 180 mm
 nt: 80 x 180 mm 

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

26 ks. 6,5 x 65 celý závit cca. 30 kn

rozměry: 60 x 170 mm
tloušťka: 14 mm
min. - Qs. ht: 65 x 200 mm
 nt: 80 x 200 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

30 ks. 6,5 x 65 celý závit cca. 40 kn

min. - Qs ... minimální průřez
ht ... hlavní nosník
nt ... vedlejší nosník
1)  včetně sériového otvoru pro pojistný šroub

l - série1

rozměry: 80 x 150 mm
tloušťka: 18 mm
min. -  Qs. ht: 100 x 180 mm
   nt: 100 x 180 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

15 ks. 8 x 100 celý závit cca. 30 kn

rozměry: 80x 170 mm
tloušťka: 18mm
min. - Qs. ht: 100 x 200 mm
  nt: 100 x 200 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

18 ks. 8 x 100 celý závit cca. 40 kn

rozměry: 80 x 210 mm
tloušťka: 18 mm
min. - Qs. ht: 100 x 240 mm
  nt: 100 x 240 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

21 ks. 8 x 100 celý závit  cca. 50 kn

rozměry: 80 x 250 mm
tloušťka: 18 mm
min. - Qs. ht: 100 x 280 mm
  nt: 100 x 280 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

25 ks. 8 x 100 celý závit  cca. 60 kn

rozměry: 80x 290 mm
tloušťka: 18 mm
min. - Qs. ht: 100 x 320 mm
  nt: 100 x 320 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

29 ks. 8 x 100 celý závit  cca. 80 kn

14

m-l

m 15

m 20

m 25

m 30

m 40

l 30

l 40

l 50

l 60

l 80

Paleta Produktů
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rozměry: 120 x 250 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 280 mm
 nt: 140 x 280 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

18 ks. 8 x 160 celý závit cca. 55 kn

rozměry: 120 x 290 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 320 mm
 nt: 140 x 320 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

21 ks. 8 x 160 celý závit cca. 70 kn

rozměry: 120 x 330 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 360 mm
 nt: 140 x 360 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

24 ks. 8 x 160 celý závit cca. 80 kn

rozměry: 120x 370 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 400 mm
 nt: 140 x 400 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

25 ks. 8 x 160 celý závit cca. 100 kn

rozměry: 120x 410 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 440 mm
 nt: 140 x 440 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

29 ks. 8 x 160 celý závit ca. 120 kn

rozměry: 120 x 450mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 480 mm
 nt: 140 x 480 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

32 ks. 8 x 160 celý závit cca. 140 kn

rozměry: 120 x 490 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 520 mm
 nt: 140 x 520 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

36 ks. 8 x 160 celý závit cca. 170 kn

rozměry: 120 x 530 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 560 mm
 nt: 140 x 560 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

40 ks. 8 x 160 celý závit cca. 190 kn

rozměry: 120x 610 mm
tloušťka: 20 mm
min.- Qs. ht: 160 x 640 mm
 nt: 140 x 640 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

48 ks. 8 x 160 celý závit cca. 250 kn

Xl - série1

min. - Qs ... minimální průřez
ht ... hlavní nosník
nt ... vedlejší nosník
1)  včetně sériového otvoru pro pojistný šroub Xl

Xl 55

Xl 70

Xl 80

Xl 100

Xl 120

Xl 140

Xl 170

Xl 190

Xl 250

Paleta Produktů
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min. - Qs ... minimální průřez
ht ... hlavní nosník
nt ... vedlejší nosník
1)  včetně sériového otvoru pro pojistný šroub XXl
Pojistné šrouby

rozměry: 140 x 410 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 440 mm
  nt: 160 x 440 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

37 ks. 8 x 160 celý závit cca. 170 kn

rozměry: 140x 450 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 480 mm
  nt: 160 x 480 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

42 ks. 8 x 160 celý závit cca. 190 kn

rozměry: 140 x 490 mm
tloušťka: 20 mm
min.- Qs. ht: 160 x 520 mm
  nt: 160 x 520 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

47 ks. 8 x 160 celý závit cca. 220 kn

rozměry: 140 x 530 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 560 mm
  nt: 160 x 560 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

52 ks. 8 x 160 celý závit cca. 250 kn

rozměry: 140 x 570 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 600 mm
  nt: 160 x 600 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

54 ks. 8 x 160 celý závit cca. 280 kn

rozměry: 140 x 610 mm
tloušťka: 20 mm
min. - Qs. ht: 160 x 640 mm
  nt: 160 x 640 mm

Vruty charakteristická hodnota nosnosti

59 ks. 8 x 160 celý závit cca. 300 kn

XXl 170 

XXl 190 

XXl 220 

XXl 250 

XXl 300

XXl 280  

Paleta Produktů

XXl - série1

Jestliže to konkrétní spoj vyžaduje, mohou být dvojice spojo-
vacích prvků přidrženy u sebe pomocí speciálně vyvinutých 
pojistných šroubů tak, aby byly spoje zajištěny proti vysunutí.

jelikož se jedná o samořezné šrouby, je vytvořeno optimální 
tvarové spojení mezi hliníkem a závitovými boky. tím je 
zajištěna vyšší bezpečnost proti samovolnému uvolnění i při 
poměrně vysokém zatížení.

Pojistné šrouby je možno instalovat s malým úsilím. nosnost 
spojovacího prvku je tak doplněna o další směr přenosu sil. 
v závislosti na sérii spojovacích prvků jsou nabízeny pojistné 
šrouby vyráběné na míru. Příslušný počet a rozměry nalez-
nete v technické dokumentaci.
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v závislosti na typu spojovacího prvku musí být použity speciální vruty sherPa podle 
certifikátů tak, aby bylo možno zajistit uvedené charakteristické hodnoty nosnosti.

tyto systémové vruty jsou volitelně žlutě zinkovány nebo opatřeny nikl-zinkovým povrst-
vením a mají zesílenou hlavu. díky osazení hlavy je možno provádět kontrolu i následně v 
zašroubovaném stavu. dále mají speciální vruty sherPa se jmenovitým průměrem 8 mm 
patentovanou pološpičku určenou k předvrtávání otvorů, čímž se snižuje riziko rozštípnutí 
dřevěného prvku a je zajištěn optimální záběr vrutu.
 

sherPa – sPeciální Vruty a šrouby

označení rozměry [mm]  Bit/drážka

vruty montážní série

        3,5 x 35 t10

        5 x 60 t25

        8 x 80 t40

    speciální vruty rozměry [mm]  Bit/drážka

    Xs - s - série         4,5 x 50 t20

    m - série         6,5 x 65 t25

    l - série         8,0 x 100 t30

    Xl - XXl - série         8,0 x 160 t40
     (série Xs - XXl: povrchová úprava vrutů volitelně - žlutý zinek nebo bílý nikl-zinek.)

    samořezné šrouby k zajištění proti rozevření rozměry [mm]  Bit/drážka

    Xs - série     1 ks. 3 x 12 t10

    s - série         1 ks. 3 x 20/9 t10

    m - série         1 ks. 4 x 20/12 t20

    l - série         2 ks. 5 x 47,8/20 t25

    Xl - XXl - série         2 ks. 6 x 100/55 t40

sPeciální Vruty

4,5 x 50 mm  (bílý nikl - zinek)

6,5 x 65 mm  (žlutý zinek)

8,0 x 100 mm  (bílý nikl - zinek)

8,0 x 160 mm  (žlutý zinek)

Pojistné šrouby

3 x 12 mm
3 x 20/9 mm
4 x 20/12 mm
5 x 47,8/20 mm
6 x 100/55 mm
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v dalším textu vysvětlíme tři možné způsoby montáže spojovacích prvků sherPa. s přihlédnutím k 
příslušným vzdálenostem od okraje dřevěného konstrukčního prvku přišroubujeme vždy spojovací 
destičku s největším možným počtem otvorů. nosnosti podle certifikátu jsou zajištěny vždy výhradně 
při použití speciálních vrutů sherPa.

viditelné spoje

neviditelné spoje

spojovací destičky jsou k hlavním a vedlejším nosníkům přišroubovány naplocho a jsou tudíž vidět.
aby bylo zajištěno optimální slícování, doporučujeme předvrtat si polohovací vruty. 

náVod k montáži série Xs až XXl

zafrézoVání do Vedlejšího nosníkuPloché našrouboVání na hlaVní nosník

hloubka zafrézování:
spojovací prvky Xs až m musí být zafrézovány minimálně do 
hloubky o 1 mm menší, než činí celková tloušťka obou destiček. 
spojovací prvky l až XXl musí být zafrézovány minimálně do 
hloubky o 3 mm menší, než činí celková tloušťka obou destiček.

Předvrtané otvory:
4,5 x 50 .................................max. 2,5 mm
5,0 x 60 .................................max. 3,0 mm
6,5 x 65 .................................max. 3,5 mm
8,0 x 100/120/160 .................max. 5,0 mm

maximální utahovací moment: 
Xs až s ............................................mt =  1,5 nm
m ......................................................mt =  2,5 nm
l .......................................................mt =  5,0 nm
Xl až XXl ........................................mt = 10,0 nm
min.: hlava vrutu je v kontaktu se zahloubením

upozornění:
zafrézování do hlavního nosníku nebo sloupku 
snižuje nosnost těchto konstrukčních prvků. 
je-li spojovací prvek zafrézován do vedlejšího nos-
níku, pak je zespodu viditelný a může se z este-
tického hlediska překrýt zátkou.

našrouboVání naPlocho na Vedlejší nosníkzafrézoVání do hlaVního nosníku

Va
r

ia
n

ta
 1

Va
r

ia
n

ta
 2



19

Pokyny a uPozornění k Použití sPojoVacích PrVků

spojovací deska s větším počtem otvorů má být připevněna na dřevěný prvek v jeho příčném 
řezu.

je nepřípustné umístit spojovací desku na hlavní nosník tak, aby byla zároveň s dolní hranou, 
nebo na vedlejší nosník zároveň s horní hranou.

maximální hloubka zafrézování u neviditelného spoje nesmí být v žádném případě větší než 
tloušťka obou spojovacích desek ve smontovaném stavu. tolerance musí zohledňovat konkrétní 
spoj a kvalitu zpracování. Prosíme, respektujte naše doporučení podle návodu k montáži.

musí být bez výjimky používány speciální vruty sherPa 
v kombinaci se spojovacími prvky sherPa. jen s tímto 
systémem je možno garantovat uváděné hodnoty nos-
nosti.

vruty musí být utahovány tak, aby nemohlo docházet k deformacím. aby byla zajištěna přesná 
poloha spojovací desky, jsou vždy jako první instalovány vruty do otvorů pod úhlem 90°.

konstrukční díly je nutno uvádět do finální pozice s co možná nejlepším horizontálním vy-
rovnáním. Před zasunovací operací doporučujeme nanést na kluzné plochy mazací prostředky, 
například silikonový sprej. Prosíme, vezměte v úvahu, že následně vyteklé zbytky mazacího 
prostředku mohou znečistit povrch dřeva.

Po dodání na staveniště resp. před montáží doporučujeme provést vizuální kontrolu spojovacích 
desek s případným očištěním kluzných ploch.

Při dodržení všech výše uvedených bodů mohou být konstrukční díly v obou spojovaných bo-
dech stejnoměrně a pomalu zdvihány. U větších stavebních dílců je zapotřebí dobrá komuni-
kace mezi odbornými pracovníky.

Povrch určený k montáži spojovacích desek musí být rovný. optimální dřevěný materiál by 
neměl vykazovat zkroucení ani prohnutí a měl by být chráněn proti změnám průřezu následkem 
bobtnání a smrštění v místě spojení.

zafrézování do hlavního nosníku nebo sloupku snižuje 
nosnost těchto konstrukčních prvků. je-li spojovací 
prvek zafrézován do vedlejšího nosníku, pak je zespodu 
viditelný a může se z estetického hlediska překrýt zát-
kou.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



20

minimální vzdálenosti pro pravoúhlé
spojení hlavního a vedlejšího nosníku

v dalším textu uvádíme minimální vzdálenosti mezi spojovacími prvky sherPa, které musí být dodržovány. 
vyobrazení byla vyhotovena dle série Xl a platí smysluplně pro celou produktovou paletu. jedinou výjim-
ku představuje montážní série.

minimální vzdálenosti pro pravoúhlé
spojení sloupu a vedlejšího nosníku

minimální Vzdálenosti u sPojoVacích PrVků

ht ... hlavní nosník
nt ... vedlejší nosník
st ... sloupek



21

minimální vzdálenosti pro šikmý spoj 
hlavního a vedlejšího nosníku

minimální vzdálenosti pro skloněný spoj hla-
vního a vedlejšího nosníku

speciálně u spojů s šikmým a/nebo skloněným vedlejším nosníkem doporučujeme prověřit 
minimální vzdálenosti podle 3d geometrických dat, která jsou uvedena na webových 
stránkách www.sherpa-connector.com nebo www.sherpa-connector.cz. Pro kontrolu je vám 
k dispozici náš útvar technické podpory.

ht ... hlavní nosník
nt ... vedlejší nosník
st ... sloupek
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máte dotazy? Žádný problém – obraťte se přímo na nás. 
kvalitní řešení vznikají právě díky kompetentnímu pora-
denství a dobrým partnerským vztahům.

sherPa international

horká linka, informace a technická PodPora

Použijte naši službu „download“ nebo „ke 
stažení“, kde vám nabízíme četné dokumenty. 
rovněž můžete využít službu zasílání novinek, 
kde se dozvíte vše důležité o nejnovějších 
vývojových novinkách a aktuálních projektech.

www.sherpa-connector.com

www.sherpa-connector.cz

WeboVé stránky Výrobce systému

www.facebook.com/sherPaconnector
www.youtube.com/sherPaconnector
www.twitter.com/sherPaconnector

sociální média

navštivte naše stránky na Facebook 
a sledujte naše „tweets“ k aktuálním 
tématům v oblasti dřevěných staveb. na 
youtube jsou k dispozici zajímavé rady a 
nápady ohledně použití a zpracování spo-
jovacích prvků.

www.sherpa-verbinder.com/bemessungstool
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fon +43 (0) 3127 20945 - 43 
fax +43 (0) 3127 20945 - 23
support@sherpa-connector.com

náš tým složený ze zkušených sta-
vebních inženýrů vám rád poskytne 
podporu a vypracuje společně s vámi 
efektivní a hospodárná řešení.

technická PodPora

sherPa connection systems Gmbh
badl 31 
a-8130 Frohnleiten

PoštoVní adresa rakousko

fon +43 (0) 3127 20945 - 41 
fax +43 (0) 3127 20945 - 23
office@sherpa-connector.com

informační služba je přímou a osob-
ní cestou, pokud jde o vaše dotazy k 
produktům sherPa. rádi vám zašleme 
dokumenty i poštou.

informační PodPora

sortiment produktů sherPa můžete obdržet prostřednictvím kvalifikovaných 
odborných prodejen. Perfektní logistika zajišťuje krátké dodací lhůty.

objednávky učiněné do 12:00 hodiny jsou zpravidla expedovány ještě téhož dne 
a rychle dorazí tam, kde jsou zapotřebí - mnohdy již následující den.

v naléhavých případech je vám k dispozici naše expresní dodávková služba.



sherPa-hoTline international:
service +43 (0) 3127 20945

office@sherpa-connector.com
www.sherpa-connector.com

www.sherpa-connector.cz

autorizovaný prodejce

Bezpečnost díky
certifikovanému systému

multifunkčnost z pohledu 
přenášených sil a oBlastí 
použití

standardizovaný a snadný 
výpočet

vysoká míra prefaBrikace

rychlá montáž – úspora
času

Výhody zjeVné na
PrVní Pohled::

sh
_i

m
ag

e2
4s

_d
e_

09
12


