
G-100

LINEÁRNÍ vnější obkladové lamely jdou snadno namontovat a jsou velmi univerzální  venkovní obkladový systém. LINEÁRNÍ vnější obkladové 
lamely umožňují horizontální, vertikální a diagonální instalaci na nosné konstrukce uchycené do stávajících stěn fasády, čímž chrání stávající budovy
proti povětrnostním vlivům. Lamely jsou ekonomický dlouhodobým řešením pro vaše vnější obklady. Povrchová ůprava lamel není ovlivněna 
nečistotami a vlhkostí. Ideální řešení s nízkými náklady na externí stavební rekonstrukce.
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Fasádní Lamely typ

              O - 85/G100/G150

snadné a rychlé řešení
odolnost proti tlaku větru 
odolnost proti povětrnostním vlivům 
Ideální krycí struktury

O-85



Venkovní obklad vytvořený z lamel  typu F (slunolam) vyrobený z hliníkových 

lamel O 85  jedno nebo dvoustranně barvených o síle 0,60 mm. Sklon lamel 45°, 30° 

je dán různou volbou nosníků vyrobených ze slitiny hliníku o síle 1,00 mm předbarveného

bíle nebo tmavě z obou stran.
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Fasádní Lamely typ

             O85/G100/G150

140 10 150



Lamely fasádní GR 200/GR 300

snadné a rychlé estetické řešení

odolnost proti tlaku větru

odolnost proti povětrnostním vlivům

Ideální krycí struktury

GR vnější obkladové lamely jdou snadno namontovat a jsou velmi univerzální venkovní obkladový systém. GR vnější obkladové lamely 

umožňují horizontální, vertikální a diagonální instalaci na nosné konstrukce uchycené do stávajících stěn fasády, čímž chrání stávající budovy

proti povětrnostním vlivům. Lamely jsou ekonomický dlouhodobým řešením pro vaše vnější obklady. Povrchová ůprava lamel není ovlivněna

nečistotami a vlhkostí. Ideální řešení s nízkými náklady na externí provětravané  fasády a stavební rekonstrukce.

Materiál použitý, je slitina hliníku ( 3105 H46) mechanické vlastnosti: Pevnost v tahu - minimální:(15.5 Kg/mm2 ) 

Modul pružnosti E: (6850 Kg/mm2), Výnos zátěž - minimální: (13,5 Kg/mm2). Tloušťka hliníku 0,80 mm. 
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Lamely fasádní GR 200/GR 300
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