Opis sufitu; Sufit podwieszany Quadro c-c, składa się ze stalowych kasetonów o dowolnych
wymiarach, wpinanych w specjalny dżwigar stalowy Clip-In. Kasetony mogą być
rozmieszczone bezszczelinowo lub z dowolnej szerokości fugą między nimi.
Kasetony sufitu podwieszonego QUADRO c-c wykonane są z siatki cięto-ciągnionej z blachy stalowej. Siatka przycięta na odpowiedni wymiar podgięta
jest pionowo do góry na czterech bokach. Tak podgięte boki siatki włożone są
po obwodzie w specjalny profil o przekroju "L" i zespolone razem poprzez
elektryczne zgrzanie oporowe. Do profila "L" przymocowane są poprzez zgrzanie
oporowe specjalne zaczepy, za pomoca których wpina się cały kaseton w dżwigar
nośny Clip-In. Kasetony są zabezpieczone przed samowolnym wypinaniem się
za pomocą specjalnych spinek zabezpieczających. W autorskim systemie Clip-In
metalDomus, kasetony sufitowe są demontowalne pojedyńczo w dół,
bez ingerencji w kasetony sąsiednie.
Szerokość kasetonów; dowolna - od 40 mm do 1 300 mm w zależności od rodzaju siatki
Długość kasetonów; dowolna - od 40 mm do 3 000 mm w zależności od rodzaju siatki
Wysokość kasetonów; 40 mm
Kolor kasetonów; w kol; Thorium MW332E wg RAL 9007
Materiał profila "L"; Blacha stalowa DX51DZ200/275 o grubości 0,5 mm
Rodzaj siatki c-c; oczko;25,2x45,3-29,0x50,0x2,2 x 1,5
Materiał siatki c-c; blacha stalowa DC01 o grubości 1,5mm
Prześwit względny; % 78,73
Elementy nośne; Dżwigary nośne o profilu ceowym 20xh-40 mm, wykonane z blachy stalowej
system Clip-In ocynkowanej metodą Sendzimira o grubośći 0,5 mm o długośći do 5000 mm
Materiał dżwigarów; Blacha stalowa DX51DZ200/275 o grubości 0,5 mm
Rozstaw szyn nośnych; 800 mm - 1200 mm w zależności od obciążenia sufitu podwieszanego
Zawiesia; Dżwigary nośne sufitu zaczepione są do stropu właściwego za pomocą zawiesi
ze stalowych prętów gwintowanych fi.6 mm. Dżwigar posiada w górnej części
wyprofilowane specjalne korytko w którym umieszczone są stalowe ocynkowane
zaczepy grzybkowe z wewnętrznym gwintem M-6 w które wkręcone są stalowe
pręty gwintowane fi 6 mm wraz ze stalowymi kotwami rozprężnymi.

Opis techniczny dla potrzeb dokumentacji technicznej;

Akceptacja Głównego Projektanta;

Mocowanie w stropie; Pręty gwintowane fi-6 mm wkręcone są w stalowe kotwy rozprężne o nośności
co najmniej 200kN, umieszczone wcześniej w stropie właściwym.
Poziomowanie; Poprzez obrót zaczepu grzybkowego na gwintowanym pręcie uzyskuje się
poziomowanie sufitu podwieszonego.
Poziom sufitu; Poziom sufitu podwieszonego ustala się na wysokości; wg projektu
liczonego od poziomu posadzki
Wygłuszenie; brak
Wartości akustyczne;
Klasa pochłaniania dżwieku;
Styk sufitu ze ścianą;
Kolor listwy brzegowej;
Kolor ścian i stropu powyżej
poz. sufitu;
Oświetlenie;

Odporność na uderzenia;
Odporność na wilgoć;
Klasa palnośći;
Ciężar sufitu;
Atest PZH;
Gwarancja;

Zastosowano;

Dla kasetonów z włókniną akustyczną Soundtex
Klasa pochłaniania dżwięku "A"
NRC=0,75 Dnow = 24 dB
Brak
Brak
Ustala się, że powyżej poziomu sufitu podwieszonego ściany i strop zostaną
pomalowane na kolor czarny lub inny wg RAL 7021
Linię rozgraniczającą kolory na ścianie ustala się na poziomie; wg projektu
W płaszczyżnie sufitu podiwieszonego poprzez wycięcie odpowiednich otworów
w listwach alu. umieszczone zostaną oprawy oświetleniowe
mocowane do stropu właściwego za pomocą własnych zawiesi rozmieszczonych
w taki sposób aby nie kolidowały z dżwigarami nośnymi sufitu podwieszonego.
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

Sufit podwieszany typu;

Sufit podwieszany z metalowej siatki cięto-ciągnionej zespolonej
z profilem stalowym po obwodzie w formie kasetonów prostokątnych,
demontowalnych w systemie Clip-In

Producent;

metalDomus Sp. z o.o.

Quadro c-c

Stowarzyszeni w; SARP - Stowarzyszenie Architektów Polskich, ŚL.O.I.A, ADI - Associazione per il Disegno Industriale, BEDA - Bureau of European Designesrs Associations
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1.siatka cięto-ciągniona
2.profil ramy panela siatkowego
3.spinka stalowa zabezpieczająca
4.dźwigar Clip-IN metalDOMUS
5.grzybek mocująco-poziomujący
6.pręt gwintowany fi 6mm
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1.siatka cięto-ciągniona 17x52-20x62
2.profil ramy panela siatkowego
3.spinka stalowa zabezpieczająca
4.dźwigar Clip-IN metalDOMUS
5.zawiesie Z mocowane do ściany

Mocowanie przyścienne

bocznej
6.kotwa rozprężna
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