FA 50N A - PŘEKRÝVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM
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FA 50N A - VLASTNOSTI SYSTÉMU
V nabídce fasádních systémů firmy Yawal se objevil nový produkt –
nasazovací systém FA 50N A.
Toto řešení je založeno na známém a našimi zákazníky uznávaném
základním fasádním systému FA 50N. Jeho struktura umožňuje navrhovat
a konstruovat lehké, rastrové obvodové pláště, montované k dřevěné nebo
ocelové nosné konstrukci budovy.
Díky této kombinaci lze získat odolný, těsný a estetický plášť, který zakrývá
vnitřní konstrukci korpusu budovy.
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ŘEZ SLOUPKEM FA 50N A

Nejnovější systém je určen ke konstruování zasklených fasád budov - např. bank, hotelů, úřadů, kancelářských budov,
sportovních hal apod. Takto vytvořený skleněný plášť zároveň vhodně zvýší osvětlení interiéru budovy, zlepší jeho expozici
a ochranu proti povětrnostním podmínkám.
Navíc, díky širokému výběru maskovacích a přítlačných lišt nabízených v rámci systému, lze fasádám dodat libovolný vzhled –
z geometrického i barevného hlediska. Lze také zhotovit polostrukturální fasádu a tím dosáhnout jednolitého a hladkého
povrchu. Systém představuje dokonalý nástroj na vytváření moderní architektury bez omezení formy.

TECHNICKÉ PARAMETRY - FA 50N A
Šířka profilů

50 mm

Rozsah zasklení

6÷62 mm

Tepelně izolační schopnost

Uf od 0,6 W/m2K
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