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  KATALOGOVÝ LIST VERTIKÁLNÍCH LAMEL TYP PPU55-20
Použití výrobku:
Pro aplikaci podhledů
ve veřejných zařízeních, jako jsou centra
komerční, banky, kanceláře, železniční stanice,
letiště atd. 

Výrobní charakteristika:

Šířka lamely                 -   20 mm

Vzdálenost lamel  (v ose)    -  43 mm

Mezera mezi lamelami:    -  23 mm
 

 
Požární klasifikace:

Reakce na oheň:

 

Schválení a certifikáty:
Prohlášení o vlastnostech v souladu s nor-
mou ČSN - EN 13964: 2014.
 

 

A1 - barveno systém coil coating

A2-s1, d0 - dodatečné práškové lakování
 Povrch stropu tvoří lamely o šířce

20 mm s mezerou 23 mm.

 

Parametry technické:

 

- váha kompletu -   6,38 kg/m2

- váha  lamel                -               5,13 kg/m2  

- lamely z hliníku        -               0,5-0,6mm

- nosník z oceli                                 0,55mm

 

Průměrná normativní spotřeba stropních 

konstrukčních prvků:
 

 
 

 

- lamela PPU55-20  (max 6000mm)- 23,3 mb/m2

- spojka lamel                                - dle potřeby 

- nosník TA1-N (3,956 m)   - 0,84mb/m2                     

- spojka nosníku                                 - 0,21 ks./m2

- závitová tyč Ø 6                 - 0,84 ks./m2

- obvodový profil                    - dle potřeby

Způsoby zavěšení stropů uvnitř: Schéma montáže:

 

 

  

1 - nosník TA1-N
2 - lamela PPU 55-20
3 - závitová tyč
4 - spojka nosníků
5 - spojka lamely

1. nosník TA-N
2. lamela PPU 55-20
3. závitová tyč
4. obvodový profil L
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Výroba a prodej stropů nabízených společností BARWA SYSTEM Sp. z o.o. jsou pokryty certifikátem ISO 9001: 2015.

 KATALOGOVÝ LIST VERTIKÁLNÍCH LAMEL TYP PPU55-30
Použití výrobku:
Pro aplikaci podhledů

ve veřejných zařízeních, jako jsou centra
komerční, banky, kanceláře, stanice,
letiště atd.

 

Charakterystyka wyrobu: 

Szerokość listwy                  -   30 mm 

Rozstaw listew (w osiach)    -  60 mm  

Przerwa między listwami:    -  30 mm  
 

Požární klasifikace:

Reakce na oheň:
 

A1 - barveno systém coil coating

A2-s1, d0 - dodatečné práškové lakování
 

Schválení a certifikáty:
Prohlášení o vlastnostech v souladu s normou 
ČSN - EN 13964: 2014.

 

 

Povrch stropu tvoří lamely šířky 30 mm  s mezerou
mezi lamelami 30 mm.

 

 

Parametry technické:

 

- váha kompletu - 5,13 kg/m2 

- váha lamel                  -             3,84 kg/m2

- lamely hliník tl.                        0,5-0,6mm

- nosník ocel tl.                               0,55mm

 

Průměrná normativní spotřeba 

stropních konstrukčních prvků:
 

 
 

 

- lamela PPU55-30  (max 6000mm)  - 16,7 mb/m2                                                                                                                                  

- spojka lamely                                  - dle potřeby

- nosník lamel TA1-N (3,96 m)          - 0,84mb/m2

- spojka nosníku                                  - 0,21 ks./m2

- závitová tyč Ø 6                 - 0,84 ks./m2

- obvodový L profil                       - dle požadavku

Spůsob zavěšení nosníku interiér: Schéma montáže:

 

 

  

http://www.barwasystem.pl/
almon
Textové pole
1 - nosník TA1-N2 - lamela PPU 55-30 3 - závitová tyč4 - spojka nosníků5 - spojka lamely

almon
Textové pole
1 - nosník TA1-N2 - lamela PPU 55-303 - závitový tyč 6 mm4 - obvodový L profil
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Výroba a prodej stropů nabízených společností BARWA SYSTEM Sp. z o.o. jsou pokryty certifikátem ISO 9001: 2015.

    KATALOGOVÝ LIST VERTIKÁLNÍCH LAMEL TYP PPU55-40

 

Popis výrobku:

Šířka lamely                  -   40 mm

Vzdálenost lamel (v ose)    -  80 mm
 Vzdálenost mezi lamelami: -  40 mm

Požární klasifikace:

Reakce na oheň:

 

 

Schválení a certifikáty:
Prohlášení o vlastnostech v souladu s normou 
ČSN - EN 13964: 2014..

 

A1 - lak systém coil coating

A2-s1, d0 - dodatečné práškové lakování
 

Povrch stropu tvoří lamely o šířce

                                                                                                                                 40 mm s mezerou 40 mm.
 

 

Parametry technické:

 

- váha kompletu -   4,40 kg/m2

- váha  lamel                 -             3,13 kg/m2

- lamely z hliníku                        0,5-0,6mm

- nosník lamel z oceli                      0,55mm

 

Průměrná normativní spotřeba

stropních konstrukčních prvků:
 

 
 

 

- lamela PPU55-40  (max 6000mm)- 12,5 mb/m2

- spojka lamel                                - dle potřeby 

- nosník TA1-N (4 m)                      - 0,84 mb/m2

- spojka nosníku                                 - 0,21 ks./m2

- závitová tyč Ø 6                 - 0,84 ks./m2

- obvodový profil                    - dle požadavku

Vnitřní zavěšení nosníku:                       Schéma montáže:

 

 

  

1. nosník TA1-N
2. lamela PPU-40
3. závitová tyč 6 mm     
4. spojka nosníku TA1      
5. spojka lamely PPU

1. nosník TA1-N
2. lamela PPU - 40
3. závitová tyč 6 mm
4. L profil

http://www.barwasystem.pl/
almon
Textové pole
Použití výrobku:Pro aplikaci podhledůve veřejných zařízeních, jako jsou centra komerční, banky, kanceláře, stanice, letiště atd.
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Výroba a prodej stropů nabízených společností BARWA SYSTEM Sp. z o.o. jsou pokryty certifikátem ISO 9001: 2015.

 

Požární klasifikace:

Reakce na oheň:

 

Schválení a certifikáty:
Prohlášení o vlastnostech v souladu s normou 
ČSN - EN 13964: 2014.

A1 - lak systém coil coating

A2-s1, d0 - dodatečné práškové lakování

Povrch stropu je vyroben z lamel o šířce
20, 30, 40 mm s mezerou 27 mm.

 




 KATALOGOVÝ LIST VERTIKÁLNÍCH LAMEL TYP PPU55 VARIO
Použití výrobku:
Pro aplikaci podhledůve veřejných zařízeních, jako
jsou centra komerční, banky, kanceláře, stanice, 
letiště atd.

Popis výrobku:

Šířka lamel                                  -  20, 30 40 mm

Rozestavení lamel (v modulu)             -  218 mm

Mezera mezi lamelamy:                        -  27 mm

Parametry technické:

 

- váha kompletu     -      6,09 kg/m2

- váha lamel 20               -             2,02 kg/m2 

- váha lamel 30               -             1,06 kg/m2 

- váha lamel 40               -             1,15 kg/m2  

- lamely hliník                                0,5-0,6mm

- nosník lamel z oceli                          0,55mm
 

Průměrná normativní spotřeba 

stropních konstrukčních prvků:
 

 
 

 

- lamela PPU55-20  (max 6000mm)  - 9,2 mb/m2

- lamela PPU55-30  (max 6000mm)  - 4,6 mb/m2

- lamela PPU55-40  (max 6000mm)  - 4,6 mb/m2

- spojka lamel                                - dle potřeby 

- nosník lamel TA1-N (3,924 m)     - 0,84 mb/m2

- spojka nosníku                                 - 0,21 ks./m2

- závitová tyč Ø 6                 - 0,92 ks./m2

- obvodový profil                         - dle požadavku

Závěšení nosníku vnitřní použití: Schéma montáže:

 

 

  

1. nosník TA1-N
2. lamely PPU - Vario
3. závitová tyč 6 mm
4. obvodový L profil
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