Polikarbonatni
PROSOJNI
GRADBENI SISTEMI
Kreirajte objekte
z individualnim estetskim
karakterjem

fasade (zasteklitve športnih, industrijskih
in proizvodnih objektov, nadsvetlobe)
notranje aplikacije
(predelne stene, sejemske postavitve,…)
strehe in svetlobni trakovi
okna

UV zaščita za dolgotrajno odpornost
na vremenske vplive
dobra svetlobna prepustnost
izjemna žilavost in odpornost na udarce
temperaturna obstojnost od - 40°C do
+ 115°C konstantne temperature oz.
do 130 °C (kratkotrajni intervali)
v kombinaciji s standardnimi profili
je montaža hitra in preprosta
10 letna garancija proizvajalca

Kontakt

SODELUJEMO IN POMAGAMO
pri zasnovi projekta
montiramo
paneli na voljo v različnih barvah
različne debeline in strukture
dolžina plošč tudi do 12 m
energetska učinkovitost
(plošče dosegajo zelo nizke U-vrednosti)
negorljiv material (razred B-s1,d0)
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POLIKARBONATNI SISTEMI ZA FASADE
Sistem iz polikarbonatnih
plošč sestavljajo večslojni
paneli z jezikom in utorom,
ki se spajajo brez motečih
spojnih profilov.

Na voljo v debelinah 40 mm,
50 mm in 60 mm ter v različnih
strukturah od katerih je odvisna
U-vrednost (U-vrednost pri
debelini 60 mm je 0,71 -0,77
W/m2K.

Sistem vsebuje vse potrebne
profile s termočlenom ali brez
njega ter preostali pritrdilni
material za montažo stene,
fasade ali predelne stene.

POLIKARBONATNI SISTEMI
ZA STREHE IN SVETLOBNE PASOVE
Sodobni in elegantni sistemi polikarbonatnih plošč in
profilov, ki jih ni potrebno vrtati. Med seboj jih preprosto
spajamo s polikarbonatnimi ali aluminijastimi spojnimi klik
profili, na konstrukcijo pa pritrjujemo s t.i. ključki.

Širina panelov varira med 600
in 630 mm, debeline pa od 10
mm, 16 mm, 20 mm in 40 mm.

Estetika združena s funkcionalnostjo
Sodobne fasade in strehe morajo izpolnjevati številne zahteve kot so odpornost
na različne vremenske razmere, odlična izolacija in zaščita pred hrupom, hkrati pa
morajo biti še vizualno privlačne. Vseskozi smo v neposrednem stiku z lastniki stavb, arhitekti
in načrtovalci, se učimo kje nastajajo potrebe ter jih združujemo s pametnimi rešitvami.

Z nami načrtujte
ideje za jutri

Za podrobnejše
informacije
o sistemih ali pomoč pri načrtovanju pokličite
01 759 12 10 ali pišite na info@termotom.si.

