V Ý P L N Ě B A L KÓ N Ů

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY PRO VÝPLNĚ BALKÓNŮ, TERAS A LODŽIÍ

VÁŠ PROJEKT – NÁŠ MATERIÁL, NAŠE SLUŽBY

Součástí obytných domů jsou také balkóny, lodžie a terasy. Tyto stavební prvky tvoří nedílnou
část celého komplexu budovy, a proto si také zaslouží vhodnou rekonstrukci či opravu. Naše
společnost vám nabízí možnost využití moderních stavebních materiálů a to hliníkové kompozitní panely (ALU-BOND).
Hliníkové kompozitní panely jsou moderní, lehké a trvanlivé desky složené ze dvou hliníkových
vrstev a vnitřního jádra s nízkou hustotou. Jedná se o celosvětově vyhledávaný a osvědčený materiál s mnohostranným uplatněním. V České republice je převážně využíván k opláštění budov,
ale své místo si našel i u renovací balkónů, lodžií a teras. Tento trend je podporován nejen architekty, ale stavebními společnostmi, které se s tímto materiálem setkávají stále častěji s pozitivními zkušenostmi.

Řez z lícové strany
1 – Ochranná fólie
2 – Barevný film (PVDF dle RAL odstínu)
3 – Hliníkový plech
4 – Adhezní můstek
5 – Jádro (polyetylen E, polyetylen s aditivními
retardéry B, minerální jádro A2)
6 – Adhezní můstek
7 – Hliníkový plech
8 – Barevný film (PVDF dle RAL odstínu)
9 – Ochranná fólie
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Možnosti opracování kompozitních panelů:
-

Řezáním
Stříháním
Vrtáním
Frézováním
Spojování lepením, nýtováním a šroubováním

Výhody kompozitních panelů:
-

Ekologický materiál
Snadno zpracovatelný s použitím jednoduchých nástrojů
Dostupnost ve standardních velikostech
Široká nabídka barev dle RAL odstínů a designů
Možnost potisku dle vlastního vzoru
Nízká hmotnost (až o 60% nižší než u materiálů se stejnými parametry)
Rozměrová stabilita
Dokonale hladký povrch
Ohnivzdorný a schválený pro stavební aplikace
Odolný proti slunečnímu záření, kyselinám
Povrchový lak PVDF
Záruka na materiál 12 let

Našim zákazníkům poskytujeme služby:
-

Technické poradenství a kalkulace
Řezání či formátování do požadovaných rozměrů
Rozvoz veškerého zboží vlastní dopravou nebo smluvními dopravci
Doporučení na realizační firmy se zkušenostmi s hliníkovými kompozitními panely
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