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Panele elewacyjne typu;
Elewacja z perforowanych paneli aluminiowych Grandine

Opis systemu;

Szerokość paneli;
Długość paneli;
Grubość paneli;
Kolor;
Perforacja;
Materiał;
Prześwit względny;
Elementy nośne;
Kotwienie;

System perforowanych paneli elewacyjnych metalDOMUS, składa się
z paneli z blachy perforowanej aluminiowej zagiętej z czterech stron,
o dowolnych wymiarach, z podcięciami na bokach pod mocowania
wieszakowe. Perforacja: dopuszczalne otworowanie R8 - R20. Panele
mogą być rozmieszczone bezszczelinowo lub z dowolnej szerokości
fugą pomiędzy. Elewacja z paneli może być ułożona na warstwie izolacji
termicznej w celu uniknięcia mostków termicznych.
dowolna - od 40 mm do 1 300 mm
dowolna - od 40 mm do 3 000 mm
dowolna, w zależności od grubości blachy
w kol; zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wg palety RAL
oczka; R8, R10, R12, R16, R20.
blacha aluminiowa anodowana
% w zależności od ilości otworów
Profile stalowe zimnogięte lub walcowane
Podkonstrukcja kotwiona jest do konstrukcji nośnej budynku przez izolację
termiczną za pomocą łączników metalowych (kotwy stalowe)

Klasa pochłaniania dżwieku;
Wartości akustyczne;
Odporność na uderzenia;
Odporność na wilgoć;
Klasa palnośći;
Ciężar sufitu;
Atest PZH;
Gwarancja;

Dla zestawów z izolacją akustyczną (np.z wełny mineralnej);
Klasa pochłaniania dżwięku "A" NRC=0,75 Dnow = 24 dB
Odporny
100% RH Zmywalny
Niezapalny klasa A-1 wg.PN-EN 14782 z 01.2008 r.
2,5-6,0 kg/m2 wraz z zawiesiami
HK/B/037/01/2009 r.
10 lat
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GrandineElewacja z perforowanych paneli aluminiowych

1.panele elewacyjne GRANDINE
2.rygle do zawieszania paneli
3.podkonstrukcja z profili ceowych
4.kotwy mechaniczne


