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TECHNICKÉ TEXTILIE  

OD NÁPADU AŽ PO PRODUKT



K ÚSPĚCHU     

SE ŠPIČKOVÝMI VÝROBKY

Kompetence, "exibilita a ochota k inova-

cím: společnost Asglatex Ohorn GmbH 

plní tyto podnikové zásady s veškerou 

důsledností. Ve své více než 80leté 

tradici ve výrobě technických tkanin 

dokázal náš podnik střední velikosti 

obhájit svoje úspěšné postavení na trhu 

a dnes poskytuje svým zákazníkům 

vynikající kvalitu a krátké výrobní lhůty.

 

Naše moderní výroba nabízí velkou 

paletu vysoce kvalitních výrobků. Hlavní 

kompetence spočívají ve výrobě 

skleněných mřížkových tkanin a armo-

vacího příslušenství pro stavební 

průmysl. Naši paletu výrobků doplňuje 

prodej technických tkanin určených pro 

použití v různých průmyslových 

oblastech (např. sklolaminát) a pro 

oblasti tepelné a požární ochrany. 

Dodáváme výrobky pro mnoho průmy-

slových odvětví, například pro lodní 

stavitelství, automobilový průmysl, 

stavební průmysl, slévárny a výrobu 

zařízení.

Na následujících stránkách jsme sestavili 

přehled našeho standardního sortimen-

tu. Pokud zde nenajdete požadovaný 

výrobek, neváhejte nás prosím oslovit. 

Protože je struktura cen závislá na 

mnoha faktorech, neobsahuje tento 

katalog ceník. Kontaktujte nás, rádi pro 

vás vypracujeme individuální nabídku.

Chtěli bychom poděkovat všem našim 

stálým zákazníkům za příjemnou a 

úspěšnou spolupráci v uplynulých 

letech. Také se těšíme, že i vás případně 

budeme moci brzy přivítat jako nového 

zákazníka.

Váš tým Asglatex
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VÝROBKŮ      

Mřížkové tkaniny

Program příslušenství

Technické tkaniny

PŘEHLED 

Naším hlavním produktem vlastní výroby 

je mřížková nebo armovací tkanina. Díky 

dlouholetým zkušenostem, používání 

velmi kvalitních materiálů, vysoce kvali)-

kovanému odbornému personálu a 

osvědčeným výrobním procesům 

můžeme našim zákazníkům zajistit 

vysokou kvalitu „Made in Germany“.

Tkaniny vyrobené v našem závodě se 

mimo  jiné   vyznačují  vysokou   pevností 

v tahu a odolností vůči alkáliím, a optimál-

ně tak splňují rozmanité požadavky na 

použití ve fasádních systémech. Samo-

zřejmě  je  nabízíme  v  různých  barvách a 

v případě potřeby také s libovolným 

potiskem dle požadavků zákazníka. Vedle 

řady různých typů tkanin máme velký 

výběr příslušenství, rohových úhelníků, 

začišťovacích  lišt,   ukončovacích   pro)lů

a mnoha dalších výrobků. Tento 

sortiment neustále rozvíjíme, aby udržel 

krok s aktuálními trendy stavebního 

průmyslu a optimálně vyhovoval potře-

bám našich zákazníků.

Vedle výrobků pro stavební průmysl 

prodává společnost Asglatex Ohorn 

GmbH vybrané technické ochranné 

textilie pro svářeče, textilie zajišťující 

tepelnou ochranu a vyztužení pro oblasti 

použití polyesterové pryskyřice / plastů 

vyztužených skleněnými vlákny.



     TKANINY ETICS

Výr. 03-8 [tkanina ETICS]

Výr. 03-43 [tkanina ETICS] 

Výr. 03-55 [tkanina ETICS]

Výr. 03-1 [tkanina ETICS] 

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí 
165 g/m²

velikost ok   4 x 4 mm

MŘÍŽKOVÉ TKANINY 

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí  
150 g/m²

velikost ok cca  4 x 5 mm

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí  
145 g/m²

velikost ok cca   4 x 5 mm

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí  
205 g/m²

velikost ok   7 x 7 mm

Tkanina ETICS Asglatex z E-skla 
zajišťuje spolehlivé a stabilní 
armování u izolace z EPS i minerální 
vlny.

Napětí, která mohou vzniknout 
například v důsledku krátkodobých 
změn teploty, nepředstavují díky 
velmi vysoké pevnosti tkaniny v tahu 
žádný problém.

Tkaninu lze nezávisle na tloušťce její 
vrstvy používat u minerálních, ale 
také u všech disperzních systémů.

Naše tkaniny ETICS s vysokou 
odolností vůči alkáliím splňují 
náročné požadavky podle ETAG 004.



Výr. 03-3 [univerzální tkanina]

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí  110 g/m²

velikost ok 13 x 13 mm

velikost ok 6 x 6 mm

Výr. 03-4 [univerzální tkanina]

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí 105 g/m²

MŘÍŽKOVÉ TKANINY

     UNIVERZÁLNÍ TKANINY

Univerzální  tkaniny  Asglatex   se  vyrábějí 

v perlinkové vazbě ze skleněného vlákna 

(E-sklo) se speciální úpravou pro zvláštní 

odolnost vůči posuvu vláken / rozměro-

vou stálost a jsou extrémně odolné vůči 

alkáliím a plísním. Nabízejí velký rozsah 

možností venkovního i vnitřního použití. 

Ať už je použijete celoplošně, nebo pro 

opravy trhlin, naše univerzální tkaniny 

zvládnou každou výzvu.



MŘÍŽKOVÉ TKANINY 

 

 

 

Výr. 03-15 [armovací tkanina]

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí  
335 g/m²

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí 
75 g/m²

Mřížková tkanina ze skleněného hedvábí 
145 g/m²

TKANINY PRO VENKOVNÍ OMÍTKU

TKANINY PRO VNITŘNÍ OMÍTKU 

ARMOVACÍ TKANINY

Výr. 03-6 [tkanina pro vnitřní omítku]

Výr. 03-5 [tkanina pro venkovní omítku]

velikost ok  10 x 10 mm

velikost ok  5 x 5 mm

Tkaniny pro venkovní omítku, 

vnitřní omítku a armovací 

tkaniny završují náš program. 

Tyto tkaniny zajišťují díky své 

zvláštní odolnosti proti přetržení 

a nízké roztažnosti potřebné 

snížení napětí, a spolehlivě tak 

brání tvorbě trhlin v omítce. 

Tkaniny pro vnitřní omítku se 

také skvěle hodí k překrytí již 

existujících trhlin při sanaci.

Armovací tkaniny se používají 

především   v    oblasti    soklů    a 

v dalších extrémně namáhaných 

podmínkách. Díky své stabilní 

konstrukci jsou schopny absor-

bovat velmi velké tlakové, tažné 

i nárazové síly.



PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Začišťovací lišty

pro různé tloušťky omítky 

pro různé tloušťky omítky

s tkaninou ETICS odolnou vůči alkáliím

     ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY

Začišťovací lišty s tkaninou

Začišťovací lišty (pro&ly pro ostění) jsou 

vyrobeny   z   houževnatého   tvrdého   PVC 

a  slouží  k  napojení  omítky  v  oblasti dveří 

a  oken.   Pomáhají  k   vytvoření   zarovnané 

a přesně lícující omítky u ostění a vytvářejí 

elastický spoj mezi omítkou a okenním 

rámem, čímž zabraňují tvorbě trhlin.



Začišťovací lišty s těsnicím jazýčkem

pro různé tloušťky omítky

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY S TĚSNICÍM 

JAZÝČKEM

Začišťovací lišty s tkaninou a těsnicím jazýčkem

s tkaninou ETICS odolnou vůči alkáliím

Začišťovací lišta Dynamik

Velká trojrozměrná absorpce pohybu

Optimální přitisknutí díky integrované 
vzpěře v duté komoře

Velmi dobré přilnutí omítky (děrovaná lišta, 
rýhování v oblasti uchycení omítky)

Široká příchytka pro přilepení 
ochranné fólie

Odolné a spolehlivé upevnění tkaniny

Estetický vzhled díky malé
konstrukční výšce a těsnicímu jazýčku

Těsnicí jazýček zakrývá pěnovou 

pásku, a vytváří tak opticky čistý 

přechod mezi omítkou a oknem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 ROHOVÉ ÚHELNÍKY

Rohové úhelníky s tkaninou

Rozměr ramene

Jiné rozměry ramene na objednávku.

10 cm x 15 cm, zarovnávací hrana 5 mm

Rohový úhelník s tkaninou 
a zarovnávací hranou

Pro,l s okapnicí 10 x 10

Rohový pro'l s tkaninou a okapnicí / 

pro'ly s okapnicí se používají 

u „vyčnívajících“ částí budovy (např. 

u balkonů) a zajišťují bezpečné 

odvádění dešťové vody z budovy.

10 cm x 10 cm, 5 mm omítka

S rohovou lištou z PVC v různých veliko-

stech a barvách pro bezpečné a čisté 

vytvoření rohů budov.

Zarovnávací hrana umožňuje vytvořit 

díky čistému zarovnání malty na hraně 

přesný roh.



PŘÍSLUŠENSTVÍ
     SOKLOVÉ PROFILY

ZÁSUVNÉ SOKLOVÉ PROFILY

PVC soklový pro(l s tkaninou a 
zarovnávací hranou

Přesahy: 100, 120, 140 a 160 mm

Délka: 200 cm

NOVINKA – SOKLOVÉ PROFILY

Zásuvný pro&l se obvykle používá mezi 

perimetrickou a fasádní izolací. Pro&l brání 

vytvoření tepelného mostu a podélné 

rýhování zajišťuje lepší přilnutí v izolační 

hmotě. U této varianty není potřeba použít

běžný soklový pro&l.

Zásuvný soklový pro&l

Přesahy: 80 a 120 mm

Délka: 200 cm

Tloušťka omítky: 6 mm

Tento pro"l oproti běžným kovovým 

pro"lům výrazně minimalizuje efekt 

tepelného mostu. Slouží jako soklové 

zakončení u uchycení izolačních desek.



 
     

Krycí páska na spáry

Délka role 90 m

Dilatační pro%l s elastickou 
středovou částí

Tloušťka omítky 6 mm

Délka 200 cm

Šířka 50 a 100 mm

S tkaninou, na plochy a 

vnitřní rohy.

Samolepicí armovací mřížková tkanina ze 

skleněných vláken pro překrytí trhlin a spár 

u sádrokartonových desek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
OSTATNÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 OSTATNÍ

Ukončovací pro'ly (pro'ly tvaru L) pro 
různé tloušťky omítky

Pro ly z tvrdého PVC s nakašírovanou tkaninou 
pro ohraničení omítky.

Výztužná šipka z tkaniny ETICS

Výztužné tkaniny ve tvaru šipky se používají 
k armování rohů u otvorů budovy (např. 
oken, dveří).

50 cm x 33 cm, 160 g/m², velikost ok cca 4 x 4 mm 

Netkané tkaniny

Naše 8eecy jsou určeny převážně 
k překrytí spár, rýh a trhlin u staveb 
montovaných za sucha a dají se přetírat.

Skleněný 8eece 45 g/m², šířka 5 cm

Fleece  na spáry

Malířský 2eece

Skleněný 8eece 45 g/m², šířka 1 m



TECHNICKÉ TKANINY 

 VÝZTUŽE

Plátnová vazba, černá barva, tloušťka cca  0,2 mm

Tkanina ze skleněného hedvábí 200 g/m²

Tkanina ze skleněného hedvábí 125 g/m²

Keprová vazba, bílá barva, tloušťka cca 0,35 mm

Tkanina ze skleněného hedvábí 385 g/m²

Plátnová vazba, bílá barva, tloušťka cca 0,3 mm

Naše technické tkaniny ze skleněného 

hedvábí se používají ve spojení s poly-

esterovou pryskyřicí pro různé druhy  

výztuží  a  jako  armovací vrstva v kom-

binaci s plasty vyztuženými skleně-

-nými vlákny.

Plátnová vazba, černá barva, tloušťka cca  0,14 mm

Jiné tkaniny na objednávku.



 

Tkanina ze skleněného 
hedvábí s vrstvou PU

do 250 °C, krátkodobá odolnost do 500 °C,

tloušťka cca 0,45 mm, odolnost vůči

olejům, tukům a vlhkosti,

vysoká odolnost vůči otěru,

nehořlavé provedení

odolnost do 700 °C, tloušťka cca 1,5 mm,

tkanina je nehořlavá,

vysoká pružnost a odolnost proti přetržení

těžké provedení, 1 200 g/m²,

dlouhodobá odolnost do 750 °C  

krátkodobá odolnost do 1 200 °C, 

tloušťka cca 2 mm

tkanina je nehořlavá

Požární tkanina Asglatex červená

Jiné tkaniny na objednávku.

TEPELNÁ OCHRANA

TECHNICKÉ TKANINY 

šedá barva, 445 g/m², dlouhodobá odolnost

Termotextil měkký

šedá barva, 1 000 g/m², dlouhodobá 

Velmi široké možnosti použití 

našich technických tkanin se 

opírají   o   vynikající   vlastnosti 

v oblasti zvukové a tepelné 

izolace a tepelné a požární 

ochrany. Tyto ochranné tkaniny 

jsou určeny především pro 

automobilový, lodní a strojní 

průmysl a také pro stavebnictví.



VÝROBA

 A KVALITA

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

Snovací cívečnice s cívkami nití

Tkací stroj

Impregnace pomocí převíjecích zařízení

Od výroby osnovních válů ve snovárně přes 

tkaní až po impregnaci a konfekcionování, 

to vše najdete u společnosti Asglatex pod 

jednou střechou. Díky tomu jsme v maxi-

mální možné míře nezávislí například na 

dodávkách od subdodavatelů, dokážeme 

rychle reagovat na objednávky našich 

zákazníků a můžeme jim zaručit konstantní 

vysokou kvalitu.

-

ný personál u nás pracuje v sehraném 

týmu, abychom mohli kdykoli splnit 

náročné požadavky našich zákazníků.

-

me naši paletu výrobků. Tkaniny nabízíme 

v různých provedeních, která se podle 

účelu použití liší v tloušťce nití nebo rovin-

gů, velikosti ok a výsledné plošné hmotnsti.

Při výrobě těchto tkanin jsme v současnosti 

schopni splnit téměř jakékoli přání 

zákazníka. Vyzkoušejte si to!



KVALITA JE MĚŘÍTKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ JE POVINNOSTÍ

Jako výrobce a dodavatel kvalitních 

výrobků ze skleněných vláken pro četné 

renomované zákazníky se snažíme 

zachovat a neustále zlepšovat náš 

vysoký standard kvality. K tomu rozho-

dujícím způsobem přispělo zavedení 

podnikového systému řízení jakosti.

Certi,kace dle ISO 9001 a násl. je pro nás 

symbolem cílevědomé a svědomité 

práce při zajišťování a zlepšování kvality. 

Pravidelné kontroly kvality v samotném 

závodě a zkoušky v externích nezávi-

slých laboratořích garantují našim 

zákazníkům konstantní vysokou kvalitu 

našich výrobků.

Všichni neseme odpovědnost za to, 

abychom příštím generacím zanechali 

neporušené životní prostředí.

V naší společnosti Asglatex se proto 

důsledně snažíme udržovat výrobu na 

moderní úrovni, která je zároveň šetrná 

k životnímu prostředí. Použití obzvláště 

ekologických materiálů, dodržování 

předpisů pro ochranu životního prostře-

dí, ale také zamezení tvorby zbytečných 

odpadů nebo jejich odborná likvidace 

jsou pro nás samozřejmostí.

Také vysoká kvalita a s ní spojená dlouhá 

životnost našich výrobků přirozeně 

přispívá k zachování našeho životního 

prostředí a k ochraně stávajících zdrojů.



NADĚJNÝ START NOVÝ ZAČÁTEK PO VÁLCE

VÝLET DO

 HISTORIE

Kořeny našeho tradičního podniku sahají 

několik desetiletí do minulosti. Firma 

byla  založena  pod  názvem Geyer  &  Co. 

v roce 1922 v Drážďanech a vyráběla 

nejprve krémy na obuv, prodávané pod 

názvem „Geyerit“.

Již v polovině dvacátých let se v Drážďa-

nech začalo s výrobou tkanin a pásů pro 

technické účely, z čehož se stal lukrativní 

obchod.

V roce 1931 začaly být prostory v Drážďa-

nech příliš malé. Firma Geyer & Co. koupi-

la nový pozemek v Ohornu. V následu-

jících letech byly v Ohornu vybudovány, 

resp. pronajímány odštěpné závody, 

protože poptávka po vyráběných 

produktech byla nepřetržitě vysoká.

V té době pracovalo v pobočce v Ohornu 

zhruba 70 zaměstnanců.

V  roce  1945  padly  oba  hlavní  podniky, 

v Drážďanech i v Ohornu, za oběť pumo-

vým útokům a nemohly být znovu posta-

veny. Za velmi náročných podmínek byla 

po skončení války opět spuštěna výroba 

v ohornských odštěpných závodech 

nejprve s osmi zaměstnanci.

Díky  neustále  stoupající  poptávce  po

ochranných pracovních oděvech pro 

ocelárny a slévárny se výroba opět brzy 

zvýšila, a mohla tak být vybudována 

vlastní konfekce.

Ekonomický a politický vývoj v NDR se 

před opětovně silným podnikem 

nezastavil. V roce 1972 byl podnik 

kompletně znárodněn.



NOVÉ JMÉNO VSTUP DO NOVÉ ÉRY

V roce 1974 došlo ke sloučení s podni-

kem VEB Verotex. Nový podnik dostal 

také nové jméno, a sice VEB Asglatex 

Ohorn.

V následujících letech byly průběžně 

vybudovány tkalcovské kapacity a 

výrazně se zvýšil export do cizích zemí. 

Pro uspokojení rostoucí poptávky a 

efektivní sdružení stávajících kapacit byl 

podnik postupně členěn na další provo-

zy. Do roku 1986 postupně vzrostl počet 

zaměstnanců na 222.

Opětovným sjednocením Německa se 

však zhroutily obvyklé odbytové trhy. 

Výroba musela být zredukována a rovněž 

počet zaměstnanců se drasticky snížil. 

Podnik nejprve pokračoval pod správou 

svěřenecké společnosti.

V roce 1992 byla /rma privatizována, a 

tím začala nová kapitola dějin tohoto 

podniku. Pod názvem „Asglatex Hitze-

schutzmaterialien GmbH Ohorn“ se 

podnik pod vedením nového majitele 

Gerharda Bürgera s 23 zaměstnanci 

odhodlal k novému začátku. Firma se 

specializovala na výrobu stavebních 

armovacích tkanin, izolačních tkanin, 

různých konfekčních výrobků pro použití 

při tepelné ochraně a ochraně svářečů a 

technických konfekčních výrobků.

Následně byly učiněny rozhodující 

investice. Za účelem zvýšení konkurence-

schopnosti byly pořízeny impregnační 

zařízení, tkací stroje, počítačová technika 

a program zbožového hospodářství.

V roce 2008 převzal /rmu Asglatex Ohorn 

GmbH polský podnik CB S.A. a Bürger 

Glas- und Fasertechnik Lauscha (BGF).

Pod novým vedením se nakonec hospo-

dářská strategie našeho podniku vydala 

novým směrem a přizpůsobila se 

změněným tržním podmínkám. Staré 

konfekční oddělení bylo v roce 2009 

uzavřeno.

Od roku 2011 je /rma CB S.A. jediným 

společníkem společnosti Asglatex Ohorn 

GmbH.
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