
Možnosti.  
Hliníkový kazetový systém je moderní a originální opláštění.
Kazety jsou uchyceny do nosné konstrukce a jsou vhodné na
jakýkoli povrh, umožňují získat vysoce estetické a architektonické
efekty za přijatelnou cenu.

 

Jděte na w w w.almonta.cz ještě dnes pro další
Almonta řadu výrobků.
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®

 Modulární
 

Hliníkový a ocelový panelový systém

Součásti opláštění systému jsou vyrobeny z různých 
druhů kovů. Materiál používaný z hlediska
jeho univerzálnost a vynikající ceny je hliník. Který je
odolný, chemicky stabilní a lehký, hliník může také být
zpracován na místě, aniž  se tím ovlivní jeho vlastnosti.
Hliník může být eloxovaný, nátěr polyamidovými
pryskyřicemi nebo PVDF.
Hliník se používá v tloušťkách 1.0 - 1.2 mm.
Jiný široce použitý materiál je ocel:
lakovaný pozinkovaný plech,  používáný v
tloušťce 1,0 až 1,2 mm.

Standardní možnosti

(V )

(D)

 standard rozměr:

Délka panelů (D) 500 - 2500 mm • 

Výška panelů (V) 500 - 600 mm • 



Vlastní vzhled 

Fasádního systému        

  v

 Dostupné  

   Ceně”

“ Hliníkový a ocelový systém
Standardní nebo vlastní rozměry• 
Přesně vyrobené moduly• 
PVDF (• Kynar® /Hylar® ) barva pro dlouhou
životnost
Vysoký výkon provětrávané fasády • 

Plochý povrch bez viditelných spojů• 
a tmelů
Osvědčené detaily fasády• 
Instalace  je rychlá• 
a snadná
Záruka na barvu 15 roků• 

Design Flexibilita 

Vysoká odolnost

Kvalita za nízké náklady

 

 

AL panelový systém je dodáván
standardně v  nátěru tl. 35 mic. v PDVF 
(min. 70% Kynar ® / Hylar ® pryskyřice)
 v široké škále barev.
Panel AL systém je k dispozici v síle 1,00 mm
nebo silnější, stejně jako ostatní kovové nebo
přírodní materiály , včetně řady doplňků.

Mezi nejvýznamnější faktory v nákladech
z modulárního panel systému jsou počáteční
a dlouhodobé náklady na materiál, a
náklady na instalaci.
Hliníkový standardní panel je ideální univerzální
systém pro větrané fasády  a plní veškeré 
požadavky na desing. Má vynikající  odolnost
proti povětrnostním podmínkám. Systém
bude plnit vaše požadavky na životnost

významnou návratnost investic.

Tradiční modulární kompozitní panelové
systémy byly v minulosti navrženy s vlastními
rozměry, což je velmi drahé na výrobu a 
instalaci. Hliníkové standardní panely jsou
k dispozici v modulech čtverec nebo obdelník.
V kombinaci s příslušenstvím (prvky lemování atd.)
vzniká propracovaný systém za zlomek ceny 
kompozitních panelů při Vašich rozměrech.


