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OM FÖRETAGET
Genom våra innovativa helhetslösningar skapar vi en vacker och trygg värld.
Ända sedan YAWAL S.A. grundades har vi haft en tydlig vision om hur vi ska utvecklas. Vi bygger ett modernt och dynamiskt företag
verksamt inom hela Europa. Tack vare vår 25-åriga erfarenhet och vårt breda utbud av innovativa lösningar är vi en av Polens
ledande leverantörer av arkitektoniska aluminiumsystem. Yawal S.A. Specialiserar sig på projektering, försäljning och distribution
av aluminiumsystem inklusive tillbehör samt pulverlackering och bockning.
I dagsläget har vi nästan 400 samarbetspartners och kunder i Polen och utomlands. Produkter Våra bolag är verksamma runtom
i hela Europa, särskilt i Tjeckien, Slovakien, Vitryssland, Baltikum, Rumänien, Ryssland, Ukraina, Skandinavien, Ungern, Belgien,
Tyskland, Frankrike och Storbritannien.
Vårt företag har sitt huvudkontor i Herby nära Częstochowa. Yawal-gruppen består av två företag:
Yawal S.A. och Final S.A. De sista åren har vi genomfört en rad olika projekt vilket har gjort det möjligt för oss att utöka vår
produktionskapacitet med en tillverkningsavdelning, ett vertikalt måleri och ett höglager.

Vad vi jobbar med

LÖSNINGAR SOM FORMAS EFTER DINA FÖRVÄNTNINGAR
2010-talets arkitektur kännetecknas av en mångfald av former och originalitet.
Man kan åstadkomma denna effekt genom att använda sig av många olika material, skapa ljusspel och kanske
framför allt ta hjälp av kreativa arkitekter. Utan rätt teknologi skulle man dock aldrig kunna uppnå lika
imponerande resultat. De senaste tjugofem åren har
Yawal S.A. i samarbete med arkitekter och entreprenörer utarbetat skräddarsydda och unika
konstruktionslösningar som gör att byggnader utrustade med våra system ser väldigt imponerande ut.
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PRODUKTION OCH LOGISTIK
Vi jobbar ständigt på att modernisera och utöka vår maskinpark för att kunna leverera produkter av högstakvalitet. I dagsläget har Yawal
S.A. Tre pressar för strängpressning av aluminiumprofiler, en av Öst-och Centraleuropasstörsta anodiseringsanläggningar och en av
landets modernaste lackeringslinjer med ett vertikalsystem förupphängning och transportering av profiler.
Vi är alltid väldigt måna om att leverera beställningar i tid och säkerställa tjänster på hög nivå.
För att kunna organisera leveranser på ett smidigare sätt har vi byggt ett höglager.
Vi lagerför standardprofiler så att vi ytterligare kan korta ner leveranstider. Vid eventuella frågor är våra samarbetspartners och kunder
alltid välkomna att kontakta vår kundtjänstavdelning som alltid gärna ställer upp med sin erfarenhet och hjälper till.

PRODUKTER
YAWAL S.A.:s system har många användningsområden. De används vid utförande av fasader, tredimensionella konstruktioner, dörrar,
fönster, tak och ljusöppningar. Våra mycket väl kvalificerade konstruktörer jobbar ständigt på att ta fram innovativa lösningar med allt
bättre parametrar så att arkitekter och beställare kan skapa allt mer komplicerade och imponerade projekt. Våra aluminiumsystem är ett
exempel på modern teknologi som ökar energibesparingar, minskar underhållskostnader och, sist med inte minst - säkerställer kortare
montagetider. Samtliga profiler, plåtbeslagningar, tillbehör inklusive färgvarianter anges i Yawals officiella prislista.
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KVALITET OCH MILJÖ
Vårt syfte är att ständigt höja kvaliteten på våra produkter utan negativ miljöpåverkan. Vi strävar efter kvalitet för att göra både oss
och våra kunder nöjda. Därför tillverkas Yawal S.A.:s produkter i miljövänliga förhållanden. Genom att använda oss av rätt råvaror
och material och genomföra kontroller i alla produktions- och distributionsskeden kan vi uppnå våra mål. Ett bra bevis på att vi
värnar om miljön är ett av våra projekt där vi använde oss av en säker sprutanläggning för kemisk bearbetning av auminium med
kromfria preparat. Värt att tillägga är att aluminium är ett material som är 100% återvinningsbart.

CERTIFIKAT
Våra ledningssystem är våra grundläggande verktyg för att uppnå våra mål avseende kvalitet och miljöskydd.
Vårt första system var kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 med ett certifikat utfärdat av BSI inom: Projektering,
tillverkning och distribution av arkitektoniska aluminiumsystem inom byggbranschen och tillhörande tekniskt stöd.
Vårt andra verktyg som stödjer ledningsprocessen är miljöledningssystemet ISO 14001:2004 med ett certifikat utfärdat av
certifieringsorganet BSI. YAWAL uppfyller alla juridiska krav avseende dessa certifikat. Vi har en väl genomtänkt policy beträffande
medier, material och råvaror och använder oss av effektiva anordningar som minimerar den negativa miljöpåverkan. YAWAL
uppfyller alla tekniska krav för applicering av pulverskikt på aluminium och har ett Qualicoat-certifikat utökat med Seaside och
utfärdat av kvalitetskontrollföreningen för lack-, färg-, och beläggningsindustrin.
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VIKTEN AV SAMARBETE
Genom att samarbeta med arkitekter och designers kan man skapa unika
konstruktionslösningar. Vår tekniska avdelning hjälper våra kunder hitta de bästa
lösningarna inom tillämpning av aluminiumsystem. Våra samordnare hjälper till att
förvandra arkitektoniska koncept till intressanta projekt som ryms inom budgetramen.
Att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet är det viktigaste. Våra
samarbetspartners kunskaper är en integrerad del av systemet som gör att vi ständigt
kan förbättra våra produkter. Det handlar inte bara om att sälja utan även erbjuda ett
omfattande tekniskt stöd så att vi kan klara av alla nya utmaningar på ett smidigt sätt.
Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa en vacker och trygg värld.

Vårt kundstöd omfattar:
- teknisk rådgivning med hjälp av våra specialister som jobbar ute i fält och på Yawals kontor,
- kurser inom tekniska lösningar, kalkylering och materialförteckningar för kunder (organiseras på vårt kontor eller hos kunder i hela
landet),
- hjälp med projekterings- och konstruktionsrelaterade frågor,
- statiska beräkningar, hållfasthetsberäkningar och prissättning av projekt,
- projektering av komplicerade aluminiumkonstruktioner och teknisk tillsyn,
- tekniskt stöd inom programmen YAWAL CONSTRUCTOR, YAWAL PRO.

UTRUSTNING
YAWAL S.A. strävar efter att ge sina kunder möjlighet att tillverka sina produkter med
hjälp av modern utrustning så att man kan uppnå både hög kvalitet och effektivitet. Vår
moderna maskinpark och utrustning kan säkerställa betydligt snabbare tillverkning av
fönster, dörrar och fasader.
Våra pressar har följande fördelar:
- snabbt utförande,
- hög kvalitet på hål och snitt,
- de är lätthanterliga.
- de är trygga att använda.
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PROGRAMVARA
Vi erbjuder specialutformade dataprogram som underlättar för våra kunder vid tillverkning av aluminiumkonstruktioner. Dessa
program stödjer samtliga produktionsprocesser inom aluminiumkonstruktioner.
YAWAL CONSTRUCTOR är ett specialutformat program som möjliggör snabb framtagning av offerter för våra kunder, framtagning av
materialförteckningar, produktionslistor och kaplistor. Med hjälp av detta program kan man även exportera konstruktionsstommar till
CAD och exportera data till Excel.
YAWAL PRO är ett dataprogram som tillhandahålls av företaget Orgadata. Detta program är integrerat med ekonomi-och
bokföringsavdelningen. Företaget Orgadat är i ständig kontakt med vår avdelning för tekniskt stöd för att säkerställa att vår databas
kontinuerligt uppdateras med nya produkter.
Både YAWAL CONSTRUCTOR och YAWAL PRO gör det lättare att förbereda styrningsdata till maskiner för aluminiumbearbetning.

Yawal Constructor
projekteringsfönster

Yawal Constructor
exempel på offertfönster

YAWAL SKOLAN
Vi har tagit fram ett cykliskt kursprogram
speciellt avsett för alla företag som jobbar med
projektering och montage av aluminiumsystem,
alla företag som är intresserade av att förbättra
kvaliteten på sina produkter och och designers
som jobbar med Yawals program.
Beroende på våra kunders behov kan vi organisera
kurser om tekniska frågor, kundtjänst och
lösningar på utmaningar som kan dyka upp.
mer information på: www.yawal.com
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AC A D E M Y

Yawal PRO
exempel på CNC-bearbetningsfönster

YAWALS SYSTEM
9

FA

50N

FASADSYSTEMET

HELHETSLÖSNINGAR

FA 50N - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet möjliggör projektering och tillverkning av lätta
glaspartier försedda med pelare och balkar.
Systemet FA 50N klassas som en av marknadens bästa glaspartier med
avseende på värme-och ljudisolering vattentäthet och motstånd mot
vindlast. Då systemet är rikt på olika lösningar kan man utan problem
designa fasader med valfri form och färg. Produkten har testats i det
europeiska forskningsinstitutet.

Bild: Inalfa, Września
Projektering: Pentagram Architekci Sp. z o.o., Sp. k.
Aluminiumtillverkare: Konstrukcje Aluminiowe Sp. z o.o., Częstochowa
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att tillverka konstruktioner i olika former och storlekar enligt arkitekturprojekt,
• överensstämmelse med gällande normer beträffande vatten-,
• värme-, och brandisolering,

FASADSYSTEMET FA 50N

• flera utseendealternativ för glaspartier tack vare många olika täcklister,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att skapa många varianter med olika parametrar,
• möjlighet att använda solceller,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

PELARTVÄRSNITT
PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP
BALKTVÄRSNITT

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1500 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1800 enl. PN-EN 12154

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,2 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

2400 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷47 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Slagseghet

klass I5, E5 enl. PN-EN 14019

Inbrottsmotstånd

RC2, RC3, RC4 enl. PN-EN 1627

Invändig synlig
Utvändig
synligbredd
bredd

50 mm

Invändig synlig bredd

50 mm

Glasning

fixering med tryck- och täcklister

Glasrutans tjocklek

6÷62 mm

Öppningsbara element

- utåtgående vridfönster/parallelt öppningsbara fönster FA 50N SW
- inåtgående fönster (FA 50N INV)
- inåtgående fönster i följande system TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI
- dörr TM 62/74/77, 77 PRESTIGE, DP 100/150T/180/PI 50 + automatisk dörr
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FA

50N

INTEGRERAT FASADSYSTEM

A

HÅLLBART OCH ATTRAKTIVT

FA 50N A - SYSTEMETS EGENSKAPER
Yawals offert har utökats med en ny produkt - integrerat
fasadsystem FA 50N A.
Lösningen bygger på det välkända och mycket populära grundläggande
fasadystemet FA 50N. Dess struktur möjliggör projektering och utförande
av lätta glaspartier som är försedda med pelare och balkar och fästs vid
byggnadens bärande trä- eller stålkonstruktion.
På så sätt kan man skapa ett hållbart, tätt och attraktivt ytterskikt som
täcker konstruktionens inre delar.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• kan användas som fasadväggar,

INTEGRERAT FASADSYSTEM FA 50N A

• brett utbud på tryck- och tätlister,
• möjlighet att tillverka ett halvstrukturerat skikt
2
• utmärkt värmeisolering: 0,6 W/m K för HI-fasader och 0,8 W/m2K för halvstrukturerade fasader,

• mycket god täthet,
• flera olika glasningslösningar,
• samma profil för pelare och balk,
• kan förenas med andra system från Yawal.
• samma tillbehör som vid grundsystemet FA 50N,
• pofiler tillverkas av Yawal S.A.,
• enkelt montage
PELARTVÄRSNITT

Vårt nyaste system är avsett för att tillverka glasfasader för sådana byggnader som: banker, hotell, myndighetsbyggnader,
kontorsbyggnader, idrottshallar osv. Man skapar ett glasskikt som släpper in tillräckligt mycket ljus i byggnaden, får den att sticka ut
från mängden och skyddar den mot väderpåverkan.
Dessutom kan man valfritt forma byggnadens geometri och färgsättning med hjälp av flera olika täck- och trycklister. Det finns
möjlighet att utföra en halvstrukturerad fasad så att man kan skapa en enhetlig och slät yta. Detta system är ett perfekt verktyg för
moderna och obegränsade arkitekturlösningar.

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N A
Profilbredd

50 mm

Glasningsmått

6-62 mm

Värmeisolering

Uf från 0,6 W/m2K
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FA

50N

FASADSYSTEMET

HI

GOD VÄRMEISOLERING

FA 50N HI - SYSTEMETS EGENSKAPER
FA 50N HI har de bästa värmeisoleringsegenskaperna.
Det är ett modernt och energisparande system som kännetecknas av mycket
god vattentäthet och motstånd mot vindlast. Det lämpar sig utmärkt
för kontorsbyggnader och offentliga byggnader. Dessutom ger det stora
projekteringsmöjligheter.
Det är en av lösningarna med de bästa parametrarna i sin produktklass.
Ett unikt system bestående av skumisolering som möjliggör användning
av 2-kammarglas. Säkerställer utmärkta värmeisoleringsparametrar.

Bild: Shoppingcentrum - Posnania, Poznań
Projektering: B.E.G. INGENIERIE Polska Sp. z o.o.; Blue Architektura Sp. z o.o.; RTKL UK Ltd; WB PROJEKT
Aluminiumtillverkare: DEFOR S.A.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att tillverka konstruktioner i olika former (bakvändningar, fall, polygonala former),
• överensstämmelse med alla krav beträffande värme- och ljudisolering och vattentäthet,
• flera utseendealternativ för glaspartier tack vare många olika täcklister,

FASADSYSTEMET FA 50N HI

• möjlighet att bocka profiler,
• reducerade värmekostnader,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

PELARTVÄRSNITT

BALKTVÄRSNITT

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N HI
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1500 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1800 enl. PN-EN 12154

Värmegenomgångskoefficient

Uf = 0,63 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

2400 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷47 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Slagseghet

klass I5, E5 enl. PN-EN 14019

Inbrottsmotstånd

RC2, RC3, RC4 enl. PN-EN 1627

Utvändig synlig bredd

50 mm

Invändig synlig bredd

50 mm

Glasning

fixering med tryck- och täcklister

Glasrutans tjocklek

32÷62 mm

Öppningsbara element

- utåtgående vridfönster/parallelt öppningsbara fönster FA 50N SW
- inåtgående fönster (FA 50N INV)
- inåtgående fönster i följande system TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI
- dörr TM 62/74/77, 77 PRESTIGE, DP 100/150T/180/PI 50 + automatisk dörr
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FA

50N

FASADSYSTEMET

SL

GOD TÄTHET

FA 50N SL - SYSTEMETS EGENSKAPER
Med hjälp av systemet FA 50N SL kan man skapa moderna
glaspartier i enkla och mer invecklade former.
Systemet är avsett för att skapa konstruktioner med med platt utsida
(utan synliga aluminiumprofiler). Den monteras lika snabbt som en
klassisk pelar- och balkfasad och ser lika bra ut som en strukturerad
fasad.

Bild: SILESIA BUSINESS PARK III, Katowice
Projektering: Medusa Group Sp. z o.o. Sp. k.
Aluminiumtillverkare: Skanska S.A.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att tillverka konstruktioner i olika former (bakvändningar, fall, polygonala former),
• möjlighet att bocka profiler,

FASADSYSTEMET FA 50N SL

• god täthet och estetiskt utförande,
• snabbt och enkelt att montera,
• utåtgående vridfönster och parallellt öppningsbara fönster kan placeras bredvid varandra och öppnas separat,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

PELARTVÄRSNITT
BALKTVÄRSNITT

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N SL
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1200 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1200 enl. PN-EN 12154

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 0,8 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

1700 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷47 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Slagseghet

klass I4, E3 enl. PN-EN 14019

Invändig synlig bredd

50 mm

Utvändig synlig bredd

Spalt 20mm

Glasning

mekaniskt glasmontage bakom den invändiga glasrutan

Glasrutans tjocklek

6÷62 mm

Öppningsbara element

- utåtgående vridfönster/parallellt öppningsbara fönster (FA 50N SW),
- inåtgående fönster (FA 50N INV)
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FA

50N

FASADSYSTEMET

HL/VL

SKRÄDDARSYTT UTSEENDE

FA 50N HL/VL - SYSTEMETS EGENSKAPER
Dessa system är en stilistisk variant på systemet FA 50N.
De används för att skapa lätta glaspartier försedda med pelare och
balkar. Tack vare aluminiumprofilerna som ingår i systemet
syns inte de vertikala och horisontella gränslinjerna på fasaden.
Fixeringselementen som är vinkelräta mot dem
framhävs med en dekorationslist.

Bild: Fotbollsarenan ŁKS, Łódź
Projektering: Perbo-Projekt, Kraków
Aluminiumtillverkare: Zimny Sp. z o.o., Łódź
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att tillverka estetiskt tilltalande konstruktioner,
• mycket god vattentäthet och motstånd mot vindlast,

FASADSYSTEMET FA 50N HL/VL

• framhävning av horisontella och vertikala gränslinjer,
• möjlighet att använda utåtgående vridfönster som inte påverkar fasadens utseende,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

PELARTVÄRSNITT
BALKTVÄRSNITT

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N HL/VL
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1500 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1800 enl. PN-EN 12154

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 0,65 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

2400 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷47 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Slagseghet

klass I5, E5 enl. PN-EN 14019

Utvändig synlig bredd

50 mm

Invändig synlig bredd

50 mm

Glasning

mekaniskt glasmontage bakom den invändiga glasrutan

Glasrutans tjocklek

6÷62 mm

Öppningsbara element

- utåtgående vridfönster/parallellt öppningsbara fönster (FA 50N SW),
- inåtgående fönster (FA 50N INV)
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FA

50N

FASADSYSTEMET

SW

EFFEKTIV VENTILATION

FA 50N SW - SYSTEMETS EGENSKAPER
FA 50N SW är ett universellt strukturellt fönstersystem Som
möjliggör utförande av parallellt öppningsbara fönster,
utåtgående vridfönster eller sidohängda fönster med glasrutor
som fästs genom mekaniskt montage eller strukturell fixering.
Dessa fönster är utformade så att aluminiumprofilerna som sitter
på fönsterbågen inte syns på fasadens utsida. Profilernas form möjliggör
inmontering av typiska (enligt europeiska standarder) plåtbeslag
och saxbeslag. Värt att tillägga är att det finns möjlighet att använda
dubbelglasrutor.

Bild: ITM POLAND, Radom
Projektering: WG STUDIO - Piotr Jawornik
Aluminiumtillverkare: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• systemet skapar en jämn yta som framhäver byggnadens form,
• kompatibelt med konceptet ”smarta hem”,

FASADSYSTEMET FA 50N SW

• effektiv vädring utan att störa fasadens homogena utseende tack vare de utåtgående vridfönstren,
• naturlig ventilation, balanserad in- och utflöde av luft,
• eliminering av luftdrag och reducering av energikostnader,
• möjlighet att använda automatiska ställdon för öppning/stängning.

PELARTVÄRSNITT - FÖNSTER FA 50N SW
I FASAD FA 50N HI

PELARTVÄRSNITT - FÖNSTER FA 50N SW
I FASAD FA 50N SL

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N SW
Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass E 1500 enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,3 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

klass B4 (1600 Pa)/ klass C4 (1600 Pa) + 2400 Pa/-1600 Pa enl. PN-EN 12210

Slagseghet

I5/E5 (950 mm) enl. PN-EN 13049

Glasning

mekaniskt montage eller strukturell fixering

Fönstertyper

utåtgående vridfönster, parallelt öppningsbara fönster, sidohängda fönster

Glastjocklek

enkelglas 26÷32 mm
dubbelglas 46÷62 mm
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FA

50N

FASADSYSTEMET

INV

MED DOLD FÖNSTERBÅGE

FA 50N INV - SYSTEMETS EGENSKAPER
FA 50N INV är avsett för att utföra fönster i den bärande delen
av glaspartier FA 50N och FA 50N SL försedda med pelare och
balkar.
Det ger möjlighet att utföra inåtgående turn/tilt-fönster, tilt/turn-fönster,
sidohängda fönster och underhängda fönster. Systemet kännetecknas
av att varken ramen eller fönsterbågen syns utanpå glaspartiet.
Glaspartiets pelarprofiler är utformade för att samtidigt tjäna
som fönsterramar.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att använda både enkel- och dubbelglasrutor,
• fönsterbågen syns inte utanpå glaspartiet,

FASADSYSTEMET FA 50N INV

• mycket god värmeisolering,
• kan användas i varje typ av Yawals pelar-och balkfasad,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

PELARTVÄRSNITT –
FÖNSTER FA 50N INV
I FASAD FA 50N HI

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N INV
Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 0,7 W/m2K enl. PN-EN 10072-2

Invändig synlig bredd

78,5 mm

Glasning

strukturell fixering

Fönstertyper

turn/tilt-fönster, tilt/turn-fönster, sidohängda fönster, underhängda fönster

Glastjocklek

från 28÷58 mm

Vattentäthet

E 1650 enl. PN-EN 12208

Motstånd mot vindlast

E 1650 enl. PN-EN 12210

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Slagseghet

I5/E4 enl. PN-EN 13049
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FA

50N

YAWAL

SOLAR

FASADSYSTEMET

PV

ENERGIBESPARINGAR

FA 50N PV - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet FA 50N PV används för att tillverka lätta
glaspartier, taktäckningar och andra tredimensionella
konstruktioner med solcellsglas.
Det som utmärker detta system är att det består av en speciell
uppsättning av pelare, balkar och avstängare som täcker
kabelkammaren och en speciell glaskonstruktion som möjliggör
alstring av el.

Bild: BMZ POLAND Sp. z o.o., Gliwice
Projektering: BAUREN Renke Piotr
Aluminiumtillverkare: SBL-Żelbet Sp. z o.o.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• kablage syns inte,
• utmärkt värmeisolering,

FASADSYSTEMET FA 50N PV

• energibesparing,
• kan baseras på varje fasadsystem från Yawal,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

PELARTVÄRSNITT

BALKTVÄRSNITT

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N PV
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1500 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1800 enl. PN-EN 12154

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 0,63 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

2400 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷47 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Slagseghet

klass I5, E5

Invändig synlig bredd

50 mm

Utvändig synlig bredd

50 mm

Glasning

montage med tryck- och tätlister eller montage bakom den
invändiga glasrutan

Glastjocklek

6÷62 mm
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FA

50N

FASADSYSTEMET

EI

BRANDSYSTEM

FA 50N EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Glaspartiet FA 50N EI utgör en stomme bestående av pelare
och balkar tillverkade av aluminiumprofiler.
Konstruktionen består av inmonterade brandglas eller
isoleringspaneler.

Bild: Badlandet Tarnowskie, Tarnowo Podgórne
Projektering: Archas Design Maciej Zuber
Aluminiumtillverkare: USP Maciej Gajdziński, Poznań
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att tillverka glaspartier med olika vinklar på ytan +5o/-5,
• överensstämmelse med höga brandskyddskrav,
• möjlighet att förena detta system med brandsystemen Yawal TM 75EI och TM 62EI.

FASADSYSTEMET FA 50N EI

PELARTVÄRSNITT

BALKTVÄRSNITT

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N EI
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1500 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1800 enl. PN-EN 12154

Klasyfikacja ogniowa

klass EI15, EI30, EI45, EI60 enl. PN-EN 12501-2 A1

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,2 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

2400 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷44 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Slagseghet

klass I5, E5 enl. PN-EN 14019

Inbrottsmotstånd

RC2, RC3, RC4 enl. PN-EN 1627

Invändig synlig bredd

50 mm

Utvändig synlig bredd

50 mm

Glasning

Fixeras med tryck- och täcklister

Glasrutans tjocklek

10÷80 mm
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FA

50N

FASADSYSTEMET

DACH EI

BRANDSÄKERHET

FA 50N DACH EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet FA 50N DACH REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 möjliggör projektering och tillverkning av glastak (en brandfast
ljusöppning) och en bärande konstruktion av aluminiumprofiler FA 50N.
Systemet utgör en stomme som består av aluminiumpelare och balkar
där man monterar genomskinliga partier av härdat glas och brandglas.
Inne i profilkammarna fästs förstärkningselement med kylinlägg.
Förutom element som är typiska för aluminiumsystem innehåller
denna takkonstruktion isoleringsmaterial med mycket
högt brandmotstånd

Bild: Kreativitetscentret Targowa, Warszawa
Projektering: Pracownia AKM S.C.
Aluminiumtillverkare: Aluminium SPS Sp. j. Pająk i Wspólnik
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SYSTEMETS FÖRDELAR
o

• möjlighet att utföra glastak med ett eller två fall med en lutning mellan 0o och 80 ,
• möjlighet att utföra konstruktioner i olika färgvarianter och med olika detaljer,

FASADSYSTEMET FA 50N DACH EI

• överensstämmelse med höga brandskyddskrav - brandteknisk klass REI 15, REI 30, RE30, REW 30,
• möjlighet att utföra ljusöppningar och glastak i olika former,
• möjlighet att tillverka ljusöppning i strukturvariant,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TVÄRSNITT GENOM TAKSPARRE
FA 50N RE 30, REI 15, REI 30, REW 30
TVÄRSNITT GENOM TAKSPARRE
FA 50N SL REI 15, REI 30, RE 30, REW 30

TEKNISKA PARAMETRAR - FA 50N DACH EI
Luftgenomsläpplighet

klass AE 1200 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE 1200 enl. PN-EN 12154

Brandklassificering

klass REI 15, REI 20, RE 30, REW 30 enl. PN-EN 12501-2

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,27 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Motstånd mot vindlast

1700-1800 Pa enl. PN-EN 13116

Ljudisolering

Rw = 31÷ 44 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Invändig synlig bredd

50 mm

Utvändig synlig bredd

50 mm

Glasning

fästs med trycklister och täcklister, kan även täckas med silikon

Glasrutans tjocklek

10÷80 mm
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TM

102

FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

HÖGSTA VÄRMEISOLERING

TM 102HI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet YAWAL TM 102HI är avsett för energisparande hus
och passivhus. Det kan användas både i offentliga byggnader
och bostadsbyggnader.
Det är ett avancerat system bestående av aluminiumprofiler avsett för
att tillverka olika typer av fönster, dörrar, skyltfönster som kräver god
värmeisolering.
Den innovativa fönsterbågen med en isolator som är placerad
i lutande läge i förhållande till ramen säkerställer en kraftbalans
i profilen. Det är därför våra profiler är mycket tåliga och kan användas
vid tillverkning av stora och tunga konstruktioner.
I systemet ingår flera olika typer av glasning. Det finns även möjlighet
att montera alla typer av tillgängliga 2- och 3-kammarglas.
Bild: Przedszkole nr 10 w Mysłowicach / Projektering: Usługi Projektowe Paweł Drabik
Aluminiumtillverkare: For-Bud, Krzepice
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NYHET

SYSTEMETS FÖRDELAR
FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM 102HI

• högsta värmeisolering,
• möjlighet att tillverka stora konstruktioner,
• möjlighet att använda alla tillgängliga typer av beslag: utanpåliggande aluminiumbeslag, PVC-beslag med skåror, dolda
gångjärn, stångförsedda handtag i valfri form, rostfria handtag,
• den innovativa centraltätningen ger betydliga energibesparingar och säkerställer mycket god vattentäthet,
• möjlighet att utföra balkongdörr med låg tröskel,
• tack vare moderna låsprofiler och nya tätningar kan man placera aluminiumdelarna och tätningen i samma plan,
• tätning vid skarven mellan glasningslist och profil ger extra vindisolering,
• möjlighet att tillverka vändprofil,

111,4 mm

• möjlighet att tillverka fönster med flyttbar stolpe,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

För att kunna uppfylla allt högre värmeisoleringskrav har Yawal
utarbetat systemet TM 102HI avsett för energibesparande hus
och passivhus - Uw från 0,4 W/(m2K).
TM 102HI uppfyller de högsta kraven avseende beständighet,
kvalitet och utseende. Systemets hållbara och täta konstruktion
reducerar i hög grad inträngning av kall luft under vintertid och
förhindrar överhettning under sommartid.

102 mm

SYSTEMET KÄNNETECKNAS AV GOD STYVHET

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 102HI
Luftgenomsläpplighet

klass 4 (600 Pa)

Vattentäthet

klass AE1800 (1800 Pa)

Värmegenomgångskoefficient

Uf = 0,45÷0,9 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

39-48 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Inbrottsmotstånd

RC2

Motstånd mot vindlast

klass C5 (2000 Pa)
SYSTEMETS EGENSKAPER

Fönsterdjup

Tillåtna fyllningstjocklekar

Tillåten storlek på fönsterbåge

Tillåten vikt på fönsterbåge

Karmprofil

102 mm

Bladprofil

111,4 mm

Karmprofil

28÷86 mm

Bladprofil

28÷92 mm

Bredd

1600 mm

Höjd

3000 mm
300 kg
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TM

77

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

GOD VÄRMEISOLERING

TM 77HI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet TM 77HI är en säker och innovativ lösning som säkerställer utmärkta
parametrar för värme- och ljudisolering, vind- och vattenskydd och säkerhet.
Genom att använda distansprofiler mellan aluminiumprofilerna har man
lyckats uppnå utmärkta värmeisoleringsparametrar. Värmeisoleringen
säkerställs av systemanpassade värmeisolerande kammare och
fyllningselement med höga värmeisoleringsparametrar.

Bild: Corner House, Warszawa
Projektering: Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J., Warszawa
Aluminiumtillverkare: BUMA FACTORY, Kraków
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• möjlighet att reducera värmekostnader,
• möjlighet att tillverka stora konstruktioner som kan inredas på ett modernt sätt,
• kompatibilitet med flera beslagnings- och styrningselement,
• möjlighet att tillämpa moderna konstruktionslösningar i flera olika former och uppsättningar,
• möjlighet att uppnå ett utmärkt värde på värmegenomgångskoefficienten, Uf=0,8 - 1,5 W/m2K tack vare unika lösningar inom
värmeisolering,
• möjlighet att utföra en balkongdörr med låg tröskel,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

77 mm

TVÄRSNITT GENOM INÅTGÅENDE DÖRR

BALKONGDÖRRAR
MED LÅG
TRÖSKEL

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 77HI
TM 77HI fönster

TM 77HI dörr

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN 12207

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

E1650 enl. PN-EN 12208

E900 enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uf =0,8÷1,4 W/m K enl. PN-EN ISO 10077-2

Uf =0,9÷1,5 W/m K enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

39-48 dB enl. PN-EN ISO 140-3

36-45 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Inbrottsmotstånd

RC2, RC3, RC4

RC2, RC3

2

2

SYSTEMETS EGENSKAPER
Fönsterdjup

Dörrdjup

Fönsterglasets tjocklek

Karmprofil

77 mm

Bladprofil

86,4 mm

Karmprofil

77 mm

Bladprofil

77 mm

Karmprofil

19÷61 mm

Bladprofil

28÷67 mm

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM 77HI

SYSTEMETS FÖRDELAR

TM

74

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

FÖRHÖJD VÄRMEISOLERING

TM 74HI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet är avsett för att tillverka fönster, dörrar och skyltfönster med
höga värmeisoleringsparametrar i bostadsbyggnader, offentliga
byggnader och industrianläggningar.
I detta system används värmeisolatorer av glasfiberförstärkt polyamid och
utrymmet mellan dessa är fyllt med polyuretanskum. Med hjälp av detta system
kan man skapa stora konstruktioner tack vare de in- och utvändiga förstärkta
profilerna.

Bild: Bałtyk Tower, Poznań
Projektering: MVRDV, Rotterdam / NO Natkaniec Olechnicki Architekci, Warszawa / BT TUSCHER, Gdynia
Aluminiumtillverkare: Alglob Sp. z o.o., Dąbrowa k. Poznania
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FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM 74HI

SYSTEMETS FÖRDELAR
• optimering av driftkostnader tack vare profilernas värmeisolerande egenskaper,
• möjlighet att tillämpa moderna fönsterlösningar i olika former,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att installera fönster i fasadsystem,
• möjlighet att skapa konstruktioner med valfri vinkel,
• möjlighet att använda olika breda profiler så att man kan välja mellan flera olika moderna beslagningar, individuellt
anpassade handtag och ledstänger,
• de tillämpade profilbredderna möjliggör användning av dolda gångjärn och fjärrstyrda lås,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TVÄRSNITT GENOM FÖNSTER

74 mm

74 mm

KANTSTOLPE 90O
MED FÖNSTER

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 74HI
TM 74HI fönster

TM 74HI dörr

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

E 1050 enl. PN-EN 12208

E 900 enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,0 W/m2K

Uf = från 1,2 W/m2K

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

Rw = 31÷44 dB enl. PN-EN ISO 20140-3

Rw = 28÷42 dB enl. PN-EN ISO 20140-3

Inbrottsmotstånd

RC2, RC2N, RC3

RC2, RC2N, RC3

SYSTEMETS EGENSKAPER
Fönsterdjup

Dörrdjup

Fönsterglasets tjocklek

Karmprofil

74 mm

Bladprofil

83,4 mm

Karmprofil

74 mm

Bladprofil

74 mm

Karmprofil

16÷58 mm

Bladprofil

25÷66 mm
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TM

74

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

MODULE

MODULFASAD

TM 74HI MODULE - CECHY SYSTEMU
TM 74HI MODUŁ är ett system bestående av aluminiumprofiler som
används vid tillverkning av utfackningsväggar.
Med hjälp av denna lösning kan man tillverka fasader som består av hopfogade
moduler (och är försedda med dilatationer mellan modulerna). Detta nya system
är baserad på populära fönsterlösningar såsom TM 74HI och TM 74HI US som
dessutom är försett med dekorationsclips från systemet FA 50N. En av
fördelarna med denna lösning är att man kan förena traditionella element med
invändiga glasdelar. och element med utvändiga glasdelar

Bild: Exempel på modullösning
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FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM 74HI

SYSTEMETS FÖRDELAR
- modulbaserad fasad som säkerställer snabbt montage och hög kvalitet,
- moderna dilatationslösningar mellan modulerna,
- möjlighet att förena element med invändiga glasdelar och element med utvändiga glasdelar,
- möjlighet att kombinera med andra YAWAL system.

VERTIKALT TVÄRSNITT

TVÄRSNITT GENOM VERTIKAL STOLPE

EXEMPEL PÅ UTFACKNINGSMODUL
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TM

62

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

HÖGSTA VÄRMEISOLERING

TM 62HI - SYSTEMETS EGENSKAPER
TM 62HI är ett aluminiumsystem avsett för att tillverka fönster
och dörrar som kräver värmeisolering.
I mellanrummet mellan glasrutor och profiler finns speciella element som bidrar
till ökad isolering. Systemet uppfyller de höga kraven avseende byggnader
med hög persontrafik och bostadsbyggnader. Tack vare 3-kammarprofilen
och isoleringsmaterialet (polyuretan) mellan de brutna köldbryggorna
kan man uppnå ett lågt värde på värmegenomgångskoefficienten.

Bild: Bostadskvarteret Galeria Park, Warszawa
Projektering: KAPS Architekci, Warszawa
Aluminiumtillverkare: MBB, Toruń
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FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM 62HI

SYSTEMETS FÖRDELAR
• 20-40% högre värmeparametrar än vid systemet TM 62,
• energibesparingar som bidrar till minskade värmekostnader,
• möjlighet att använda osynliga gångjärn och beslag som finns dolda i skåran,
• möjlighet att utföra fönster, dörrar och skyltfönster med förhöjt inbrottsmotstånd,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

FÖNSTER I PLATTA

DÖRR MED TRÖSKEL
62,2 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 62HI
TM 62HI fönster

TM 62HI dörr

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

klass 2 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

E1050 enl. PN-EN 12208

3A enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

1,3÷2,45 W/m2K

1,3÷2,45 W/m2K

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

Rw= 35÷42 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Rw= 35÷44 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Inbrottsmotstånd

RC2, RC3 enl. PN- EN 1627

RC2, RC3 enl. PN- EN 1627
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TM

62

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

OPTIMAL VÄRMEISOLERING

TM 62 - SYSTEMETS EGENSKAPER
TM 62 är ett trekammarsystem bestående av aluminiumprofiler som
är avsett för att tillverka moderna och värmeisolerande fönster-och
dörrkonstruktioner.
Systemet uppfyller de höga kraven avseende offentliga byggnader med
hög persontrafik (skolor, myndighetslokaler, sjukhus, banker) och
bostadsbyggnader. Tack vare de förstärkta profilerna kan man tillverka stora
konstruktioner. Då vi erbjuder många olika profiler kan man tillverka fönster
i rätt storlek och till förmånliga priser och skapa valfria fönsteruppsättningar.

Bild: Kliniken Budzik, Warszawa
Projektering: Zespół projektantów pfrån kierunkiem Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskiego
Aluminiumtillverkare: APS System Sp. J., Częstochowa

40

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM 62

SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att utföra fönster, dörrar och skyltfönster med förhöjd inbrottsmotstånd,
• med hjälp av tillgängliga profiler kan man skapa konstruktioner i valfri vinkel,
• möjlighet att bocka profiler,
• möjlighet att tillämpa olika typer av fyllningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

INÅTGÅENDE FÖNSTER

62 mm

TVÄRSNITT GENOM SVÄNGFÖNSTER

62 mm
62 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 62
TM 62 2.1 fönster

TM 62 2.1 dörr

Luftgenomsläpplighet

klass från 4 enl. PN-EN 12207

klass från 2 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass E1050 enl. PN-EN 12208

klass 3A enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

2,02÷2,51 W/m2K

2,2÷2,65 W/m2K

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

Rw= 32÷42 dB enl. PN-EN ISO 20140-3

Rw= 35÷44 dB enl. PN-EN ISO 20140-3

Inbrottsmotstånd

RC2, RC3

RC2, RC3

SYSTEMETS EGENSKAPER

Dörrdjup

Fönsterdjup

Fönsterglasets tjocklek

STANDARD

SVÄNGANDE DÖRRBLAD

Karmprofil

62 mm

-

Bladprofil

62 mm

-

Karmprofil

62 mm

62 mm

Bladprofil

71,4 mm

71,4 mm

Karmprofil

6÷45 mm

4÷48 mm

Bladprofil

14÷54 mm

-
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TM

TM

TM

62

74

77

HI

INDUSTRIAL

HI

INDUSTRIAL

FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

INDUSTRIAL

INDUSTRISTIL

TM INDUSTRIAL - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemen TM 62 / TM 62HI, 74HI, 77HI Industrial är moderna
lösningar vars former påminner om stålfönster.
De passar perfekt för att ersätta gamla stålfönster i moderniserade
industrianläggningar, vindsvåningar och stenhus. Med hjälp av denna lösning
kan man bibehålla industristämningen och uppfylla moderna arkitekturkrav.
Systemet baseras på aluminiumprofiler med bruten köldbrygga och fyllning
med goda värmeisoleringsegenskaper värmeisolerande kammare
och fyllningselement med höga värmeisoleringsparametrar.

Bild: Grohmans fabrik, Łódź
Projektering: AGG Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o., Łódź
Aluminiumtillverkare: OLI Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski
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SYSTEMETS FÖRDELAR
FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM INDUSTRIAL

• helt kompatibelt med Yawals system TM 62 / TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI,
• utmärkta värden på värmegenomgångskoefficienten,
• effektivt vattenavledningssystem,
• smala, utvändiga fönsterramar som får hela konstruktionen att se mycket attraktiv ut,
• möjlighet att tillämpa moderna fönsterlösningar i olika uppsättningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TM 77HI INDUSTRIAL

77 mm

62 mm

TM 62HI INDUSTRIAL

TM 74HI INDUSTRIAL

74 mm
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TM

TM

TM

62

74

77

HI US

HI US

FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI US

MED DOLD FÖNSTERBÅGE

TM 62HI US, 74HI US, 77HI US - SYSTEMETS EGENSKAPER
Med hjälp av systemen TM 62HI US, 74HI US, 77HI US kan man
dölja fönsterbågen vilket gör att man får intrycket av att det
inte går att öppna den.
Fönster med dold båge är en modern lösning av hög kvalitet. Systemet
baseras på aluminiumprofiler med bruten köldbrygga och fyllning med
goda värmeisoleringsegenskaper.

Bild: Bostadsbyggnad, Poznań
Projektering: Archikwadrat, Poznań
Aluminiumtillverkare: Lindhorst Sp. z o.o., Sp. k, Poznań
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att utföra fönsterbågar som inte syns utvändigt,
• smala, utvändiga fönsterramar som får hela konstruktionen att se mycket attraktiv ut,
• utmärkta värden på värmegenomgångskoefficienten,

FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM US

• möjlighet att tillämpa moderna fönsterlösningar i olika uppsättningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

FÖNSTER MED DOLD BÅGE I SYSTEMET TM 74HI US

SPRÖJS I FÖNSTER MED DOLD BÅGE I SYSTEMET TM 77HI US

77 mm

74 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 62HI US, TM 74HI US, TM 77HI US
TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

klass från 4 enl.

klass från 4 enl.

klass från4 enl.

PN-EN 12207

PN-EN 12207

PN-EN 12207

klass E1350 enl.

klass E1350 enl.

klass E1350 enl.

PN-EN 12208

PN-EN 12208

PN-EN 12208

Värmegenomgångsko-

Uf = 1,70÷2,18 W/m2K

Uf = 1,33÷1,59 W/m2K

Uf = 1,16÷1,37 W/m2K

efficient

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

Luftgenomsläpplighet

Vattentäthet

SYSTEMETS EGENSKAPER

Fönsterdjup

Fönsterglasets tjocklek

TM 62HI US

TM 74HI US

TM 77HI US

Karmprofil

62 mm

74 mm

77 mm

Bladprofil

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm
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TM

TM

TM

62

74

77

HI

HI

AUTOMATISK DÖRR

HI

BEKVÄMT OCH ATTRAKTIVT

AUTOMATISK DÖRR - SYSTEMETS EGENSKAPER
Automatiska dörrar räknas som produkter med
väldigt bra tekniska parametrar.
Med hjälp av detta system kan man skapa olika typer
av automatiska dörrar såsom enkeldörrar, dubbeldörrar,
dörrar med sido- och överljus.

Bild: Collegium Paderevianum II Jagellonska universitetet, Kraków
Projektering: Bończa Studio, Wieliczka
Aluminiumtillverkare: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• överensstämmelse med den nya normen EN 16005:2013 avseende eldrivna dörrar,
• profiler fyllda med PIR-skum,
• styrodur-skum under glasrutan,

AUTOMATISK DÖRR - TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI

• lätt att montera i en FA 50N fasad,
• möjlighet att dela upp fönsterbåge med en tvärgående stolpe,
• möjlighet att montera olika typer av drivenheter.

DÖRRSTOPP VID TM 74HI PROFIL

74 mm
80,5 mm

80,5 mm
74 mm

62 mm

68,5 mm

68,5 mm

62 mm

DÖRRSTOPP VID TM 62HI PROFIL

77 mm
83,5 mm

77 mm

83,5 mm

DÖRRSTOPP VID TM 77HI PROFIL
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TM

TM

TM

77

74

62

HI

OUTWARD

HI

OUTWARD

FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

HI

OUTWARD

UTÅTGÅENDE FÖNSTER

OUTWARD - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemen PI 50N, TM 62HI, TM74HI och TM77HI OUTWARD erbjuder
lösningar inom utåtgående aluminiumfönster.
Utåtgående fönster åtnjuter stor popularitet utomlands. Här hemma är det
också allt fler som blir intresserade av denna lösning. Den största fördelen med
denna typ av fönster är att man sparar mycket utrymme i rummet. Värt att
tillägga är att fönstrets konstruktion gör att vinden trycker fönsterbågen mot
fönsterkarmen vilket resulterar i mycket goda täthetsparametrar.
Systemet OUTWARD bygger på aluminiumprofiler med bruten köldbrygga som
ingår i YAWAL:s fyra populära fönstersystem.
Tack vare denna lösning kan man välja den variant som uppfyller ens
förväntningar avseende värmeisolering.

Bild: Grundskola nr 3, Ruda Śląska
Projektering: architekciPL
Aluminiumtillverkare: Domkat Sp. z o.o.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att spara mycket utrymme inuti byggnaden,

FÖNSTERSYSTEM MED VÄRMEISOLERING TM OUTWARD

• möjlighet att anpassa systemet till ens förväntningar avseende värmeisolering,
• utomordentliga täthetsparametrar,
• en exportprodukt som uppfyller skandinaviska och brittiska normer,
• möjlighet att tillverka moderna fönsterlösningar i olika kombinationer
• möjlighet att kombinera med andra YAWAL system.

TM 62HI OUTWARD

62 mm

50 mm

PI 50N OUTWARD

TM 77HI OUTWARD

74 mm

77 mm

TM 74HI OUTWARD

TEKNISKA PARAMETRAR - TM OUTWARD
Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass E750 enl. PN-EN 12208

Motstånd mot vindlast

klass C4 enl. PN-EN 12210

SYSTEMETS EGENSKAPER

Fönsterdjup

Fönsterglasets tjocklek

PI 50N

TM 62HI

TM 74HI

TM 77HI

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

OUTWARD

Karmprofil

62 mm

62 mm

74 mm

77 mm

Bladprofil

64,9 mm

64,9 mm

76,9 mm

79,9 mm

24÷52 mm

24÷52 mm

24÷64 mm

26÷67 mm
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PI

50N

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING

SPARSAMMA KONSTUKTIONER

PI 50 N - SYSTEMETS EGENSKAPER
PI 50N är ett avancerat system bestående av aluminiumprofiler, avsett
för att tillverka olika typer av fönster, dörrar, skyltfönster, skiljeväggar
och vindfång som kräver värmeisolering.
Eftersom det finns många olika profiler kan man utföra dörrar med
utanpåliggande gångjärn eller med gångjärn dolda i profilskåror.

Bild: Oskar Kolbergs musikskolor, Radom
Projektering: Archi-Rad 2000 Piotr Wypchło, Radom
Aluminiumtillverkare: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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SYSTEMETS FÖRDELAR

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM MED VÄRMEISOLERING PI 50N

• möjlighet att skapa olika lösningar med bara några få profiler, möjlighet att förbättra produktionsprocessen
och utseendet tack vare snabbmonterade beslag som är försedda med skåror,
• universella lösningar tack vare flera olika beslag som kan monteras på två olika sätt,
• förstärkta profiler som möjliggör tillverkning av stora konstruktioner,
• extra profiler som möjliggör dörrmontage i rader av skyltfönster,
• möjlighet att skapa konstruktioner med valfri vinkel,
• möjlighet att utföra utåtgående fönster - PI 50N OUTWARD,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

VINKELLÖSNING
90O-170O

50 mm

SKJUTDÖRR
50 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - PI 50N

Luftgenomsläpplighet

PI 50N fönster

PI 50N dörr

PI 50N OUTWARD

klass 4 enl. PN-EN 12207

klass 3 enl. PN-EN 12207

klass 4 enl. PN-EN 12207

klass E750

klass A5

klass E750

Vattentäthet

enl. PN-EN 12208

enl. PN-EN 12208

enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångsko-

Uf=2,2÷2,7 W/m2K

Uf=2,3÷2,7 W/m2K

Uf=2,3÷2,7 W/m2K

efficient

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

Rw=30÷40 dB

Rw=30÷40 dB

Rw=30÷40 dB

enl. PN-EN ISO 140-3

enl. PN-EN ISO 140-3

enl. PN-EN ISO 140-3

SYSTEMETS EGENSKAPER
STANDARD
Fönsterdjup

Glasrutans tjocklek

SVÄNGANDE
DÖRRBLAD

OUTWARD

Karmprofil

50 mm

50 mm

50 mm

Bladprofil

59 mm

59 mm

59 mm

Karmprofil

4÷34 mm

6÷43 mm

6÷35 mm

Bladprofil

6÷44 mm

6÷43 mm

6÷35 mm
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TM

75

BRANDVÄGG- OCH DÖRRSYSTEMET

EI

BRANDSYSTEM

TM 75EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet är avsett för att tillverka brandväggar och dörrar med brandteknisk
klass från EI 30 upp till EI 60 som användas som utvändiga och invändiga
skiljeväggar.
Systemet möjliggör tillverkning av flera olika dörrar och väggar i många olika uppsättningar.
Med hjälp av detta system kan man även utföra röktäta konstruktioner. De värmeisolerade
profiler som ingår i systemet TM 75EI består av två aluminiumdelar som är åtskilda med
isoleringstejp.
Profilisoleringen säkerställs av ett 32 mm brett tejp av glasfiberförstärkt polyamid. Profiler
tillverkas i två olika varianter som skiljer sig från varandra med avseende på nivån på fyllning
av profilkammarna med isolerings- och brandskyddsinlägg.

Bild: Konstträdgården, Kraków
Projektering: Ingarden & Ewy Architekci, Kraków
Aluminiumtillverkare: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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74,8 mm

SYSTEMETS FÖRDELAR
• systemet är klassificerat som röktätt inom klass Sm, Sa
• materialen är klassificerade som brandhärdiga,

BRANDVÄGG- OCH DÖRRSYSTEMET TM 75EI

• flera olika konstruktionslösningar: skiljeväggar, skyltfönster, en-och tvåbladsdörrar
(kan utföras med överljus och sidoljus),
• många olika fyllningar med tjocklek från 8 till 50 mm.

TVÄRSNITT GENOM DÖRR MED BORSTE

74,8 mm

HÖRNFOG

VARIANT 82 mm

VARIANT 82 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 75EI
Luftgenomsläpplighet

klass 2 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass 3A enl. PN-EN 12208

Brandklassificering

klass EI 30, EI 60 enl. PN-EN 13501-2+A1

Motstånd mot vindlast

klass C1 enl. PN-EN 12210

Värmegenomgångskoefficient

Uf = 2,55÷2,6 W/m2K enl. PN-EN ISO 6946

Ljudisolering

Rw= 35÷40 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Tekniskt godkännande

AT-15-6830/2016

SYSTEMETS EGENSKAPER

Dörrdjup

Glasrutans tjocklek

DÖRR

FASTA FÖNSTER

Karmprofil

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

Bladprofil

74,8 mm / 82 mm

74,8 mm / 82 mm

till 62 mm

till 62 mm
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TM

75

BRANDVÄGG- OCH DÖRRSYSTEM

EI

KOSTNADSEFFEKTIVT BRANDSYSTEM

TM 75EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Helglasade brandskyddsdörrar utan spröjs (utan synliga vertikala profiler mellan glaspartierna) är en nyhet
i systemet TM 75EI. De säkerställer brandskydd i klass EI 30 och EI 60 och möjliggör optimal användning av dagsljus
och får rummet att se större ut.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• ingen synlig profil som avskiljer glaspartierna (det finns bara en synlig profil runt konstruktionen),
• möjlighet att utföra upp till 3840 mm höga väggar,

HELGLASADE BRANDVÄGGAR UTAN SPRÖJS TM 75EI

• möjlighet att montera in dörr TM 75EI med brandmotstånd EI 30 och EI 60,
• möjlighet att montera in helglasdörr PBI 50N utan någon angiven brandklass,
• möjlighet att välja mellan följande glastillverkare för EI 30 och EI 60: Vetrotech, SAINT-GOBAIN, AGC och EI 30 Bohamet,

≥ 31 mm

≥ 23 mm

• möjlighet att hörnfoga två glaspartier i 90 graders vinkel.

FOGNING AV TVÅ GLASPARTIER
BRANDMOTSTÅND EI 30 OCH EI 60

FOGNING AV TVÅ GLASPARTIER
I 90° VINKEL BRANDMOTSTÅND
EI 30 OCH EI 60

FÖRSLAGSRITNING PÅ VÄGG UTAN SPRÖJS
MED BRANDMOTSTÅND EI 30 OCH EI 60
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TM

75

AUTOMATISK DÖRR

EI

KOMFORT OCH SÄKERHET

TM 75EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet för automatiska skjutdörrar med
brandmotstånd EI 30 är tänkt som komplettering
till systemet för invändiga och utvändiga
brandväggar - TM 75EI.
Den automatiska dörrens drivenhet kan monteras både
i murade väggar och systemväggar Yawal TM 75.

Bild: Kontorsbyggnaden Polski Koks, Katowice
Projektering: Archas Design, Bielsko-Biała
Aluminiumtillverkare: Arton Sp. z o.o., Częstochowa
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FOGNING MELLAN DÖRR
OCH VÄGG TM 75EI

74,8 mm

AUTOMATISK DÖRR TM 75EI

74,8 mm

HOPSÄTTNING AV TVÅ DÖRRBLAD
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TM

TM

75

62

EI

EI

VENTILATIONSGALLER TILL
BRANDDÖRRAR
OCH VÄGGAR

TM 75EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Dubbelsidiga ventilationsgaller avsedda för branddörrar eller brandväggar med brandmotstånd: 30 eller 60 minuter.
De är fyllda med värmeexpanderande komposit som sväller upp vid 120 grader och bildar en tät, brandsäker spärr. De säkerställer
optimal ventilation och skydd mot eld och rök. Galler finns tillgängliga i olika dimensioner och flödesparametrar. De är godkända
av det byggtekniska institutet (pl. Instytut Techniki Budowlanej). De används i offentliga byggnader.
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VENTILATIONSGALLER TILL BRANDDÖRRAR OCH VÄGGAR

max. 600 mm

max. 810 mm

max. 810 mm

max. 600 mm

max. 600 mm

max. 600 mm

A

B

Höjder på ventilationsgaller
ELEMENTNR

A

B

ELEMENTNR

A

B

610.2020.0

200

200

610.5075.0

500

75

610.3020.0

300

200

610.5020.0

500

200

610.3030.0

300

300

610.5030.0

500

300

610.4020.0

400

200

610.5060.0

500

600

610.4030.0

400

300

610.6040.0

600

400

610.4576.0

450

76

610.6060.0

600

600

TM 75EI - VENTILATIONSGALLER TILL BRANDDÖRRAR OCH VÄGGAR
Brandmotstånd

från EI 30 till EI 60
Aluminiumgaller fyllt med värmeexpanderande komposit

Gallermått

Min. - 200 mm x 200 mm
Max. - 600 mm x 600 mm

Gallermått

Gallret anodiseras i färg F1. Om så önskas kan de pulverlackeras
med högkvalitativ korrosionsbeständig färg (RAL-färgskalan)

Montage

Galler är försedda med en fläns som underlättar montage.
Dessutom är de utrustade med konformade genomgående
bultar som säkerställer att gallret sitter tätt.
Galler levereras med bakram och montagebultar.
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TM

62

BRANDVÄGG- OCH DÖRRSYSTEM

EI

KOSTNADSEFFEKTIVT BRANDSYSTEM

TM 62EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet Yawal TM 62 EI 30 är avsett för att utföra många olika brandväggar
med brandteknisk klass: EI 30 som används som utvändiga och invändiga
skiljeväggar.
Systemets värmeisolerade profiler består av två aluminiumdelar som är åtskilda med
isoleringstejp. Profilisoleringen säkerställs av ett 23 mm brett tejp av glasfiberförstärkt
polyamid. Profilens mittre kammare är fylld med isolerings- och brandskyddsinlägg.
Systemet TM 62 EI 30 är tekniskt godkänt.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
BRANDVÄGG- OCH DÖRRSYSTEMET TM 62EI 30

• kan användas som invändiga och utvändiga skiljeväggar på flera olika sätt,
• materialen är klassificerade som brandhärdiga,
• optimal värmeisolering.

TVÄRSNITT GENOM VERTIKAL
ELLER HORISONTELL SPRÖJS

62 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 62EI
Brandklassificering

EI 30 enl. PN-EN 13501-2

Luftgenomsläpplighet

klass A4 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass RE750 enl. PN-EN 12154

Motstånd mot vindlast

klass C1 enl. PN-EN 12210

Slagseghet

klass 4b enl. ETAG nr 003

Ljudisolering

36 dB÷40 dB enl. PN-EN ISO 140-3

Klassificering inom eldspridning

enl. PN-90/B-02867 (NRO)

Invändig synlig bredd
Profildjup

62 mm

Fyllning

15÷36 mm

Invändig synlig
Klassificering
inom
bredd
brandmotstånd

EI 30 enl. PN-EN 13501-2:2016

Klassificering inom eldspridning

Sa S200 enl. PN-EN 13501-2:2016
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TM

90

BRANDVÄGGAR YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

EI

FIRE BLOCK 120

LÅNGVARIGT BRANDSKYDD

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI - SYSTEMETS EGENSKAPER
YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90 EI är avsett för att tillverka flera olika
skiljeväggar med brandmotstånd EI 120. Detta system är kompatibelt
med systemet TM 75 EI.
Systemet TM 90 EI har tekniskt godkännande. Maximala mått på brandväggar
som kan tillverkas med hjälp av detta system är - höjd: 4000 mm; bredd: 5240
mm

Bild: Språkfakulteten - Schlesiens universitet, Sosnowiec
Projektering: Biuro Architektoniczne Taczewski, Katowice
Aluminiumtillverkare: ACARI Sp. z o.o., Kraków
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SYSTEMETS FÖRDELAR
BRANDVÄGGAR YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI

• materialen är klassificerade som brandhärdiga,
• värmeisolering,
• möjlighet att använda fyllningar som är upp till 100 mm tjocka,
• möjlighet att utföra invändiga väggar utan brandmotstånd enligt det tekniska godkännandet,
• möjlighet att montera in dörr YAWAL TM 75 EI.

128 mm
FOGNING AV VÄGG TM 90
MED DÖRR TM 75 EI
88,8 mm

88,8 mm

MONTAGE MOT UNDERLAG

TVÄRSNITT GENOM VERTIKAL
ELLER HORISONTELL SPRÖJS

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 90EI
Brandklassificering

EI 120 enl. PN-EN 13501-2

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12152

Vattentäthet

klass R7 enl. PN-EN 12154

Brandklassificering

EI 120 enl. PN-EN 13501-2+A1

Motstånd mot vindlast

klass C1 enl. PN-EN 12210

Ljudisolering

Rw=43 dB enl. PN-B-02151-3

Värmegenomgångskoefficient

Uf= 2,4÷2,8 W/m2K enl. PN-EN ISO 6946

Invändig synlig bredd
Korrosionskategori

C1 - C4 enl. PN-EN ISO 12944-2

Slagseghet hos invändig vägg

IVb enl. ETAG nr 003

Vertikal avvikelse hos vägg

10°
SYSTEMETS EGENSKAPER

Minimal bredd på inåtgående fönsterkonstruktion som syns utvändigt

Karmprofil

68,2 mm

Byggdjup

Karmprofil

88,8÷120 mm

Glasningslistens höjd

28,0 mm

Tjocklek på fyllning / glasning

do 100 mm
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DP

180

SYSTEMET FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRR – dörrkarm med fast del

UTMÄRKT VÄRMEISOLERING

DP 180 - SYSTEMETS EGENSKAPER
DP 180 är ett system avsett för att utföra utvändiga fönster och dörrar med
lyft- och skjutfunktion.
Systemet DP 180 är en modern lösning som baseras på aluminiumprofiler med brutna
köldbryggor. Systemet DP 180 reducerar värmeförluster vilket bidrar till minskade
driftkostnader. Produkten kan användas både i bostadsbyggnader och offentliga
byggnader.

Bild: Enfamiljshus

64

SYSTEMETS FÖRDELAR
SYSTEMET DP 180 FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRRAR

• utmärkt värmeisolering - U = från 1,1 W/m2K, f
• fyllningstjocklek upp till 62 mm,
• möjlighet att utföra mycket stora dörrmodeller med ett dörrblad som väger upp till 400 kg,
• möjlighet att uföra en helglasad 90˚ vinkel,
• möjlighet att utföra dörr med nedsänkt tröskel - eliminering av arkitektoniska hinder,
• väldigt goda parametrar för vattentäthet och luftgenomsläpplighet,
• möjlighet att montera en automatisk dörröppnings- och stängningsmekanism,
• möjlighet att använda beslag med mikroventilation,
• fyllning kan monteras utifrån,
• möjlighet att foga ihop glasrutor utan spröjsar,
• rörlig hörnstolpe,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

FOGNING
AV DÖRRBLAD

TVÄRSNITT
GENOM
DÖRRKARM
OCH DÖRRBLAD

180 mm
Tillval - montage av automatisk dörröppningsmekanism

Ett dörrblad kan vara upp till 3300 mm brett och högt och väga upp till 400 kg. Dagens arkitektur kännetecknas av stora
glaspartier. Glaspartier som monteras med aluminiumprofiler ger en känsla av lätthet. På så sätt kan man skapa en barriär som
är genomskinlig men samtidigt ger skydd mot kyla, vind, regn och solljus.

TEKNISKA PARAMETRAR - DP 180
Profilbredd

Dörrkarm: 180 mm, Dörrblad: 81 mm

Fyllningstjocklek

18÷62 mm

Tätningar

EPDM, TPE

Dörrbladets vikt

max. 430 kg

Dörrbladets höjd

max. 3300 mm

Dörrbladets bredd

max. 3300 mm

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass E1350 enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uw från 0,8 W/m2K, Uf från 1,1 W/m2K

Motstånd mot vindlast

klass C3 enl. PN-EN 12210
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DP

180

SYSTEMET FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRR – dörrkarm med dubbel eller tredubbel skena

UTMÄRKT VÄRMEISOLERING

DP 180 - SYSTEMETS EGENSKAPER
Här kommer vår nya version av systemet DP 180 med en innovativ
dörrkarm utrustad med dubbla och tredubbla skenor som säkerställer
utomordentliga parametrar avseende värmeisolering.
Hela karmen är försedd med en isoleringsprofil av HPVC. Profilerna som
används i dörrkarmen gör det möjligt att kombinera olika dörrkarmar.
Dörrbladen är försedda med brutna köldbryggor av typen: anti-bimetall som
förhindrar deformationer till följd av temperaturskillnader.
Den räfflade tröskelprofilen gör det lätt att skjuta dörrbladet åt sidan och
förhindrar repor.

Bild: Kvarteret Wysoka NOWA, Wysoka /Wrocław
Projektering: KWK PROMES Robert Konieczny
Aluminiumtillverkare: Przedsiębiorstwo Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta, Kielce / APS System Sp. j., Częstochowa
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SYSTEMETS FÖRDELAR

• enkelt och intuitivt dräneringssystem,
• dörrbladet är försett med innovativa tvåkomponentstätningar,
• möjlighet att tillverka konstruktioner i alla tillgängliga varianter,
• dörrprofiler är utrustade med moderna brutna köldbryggor av typen ANTI BI METALL,
• 6,5m långa isoleringsprofiler under nedre dörrkarmen – behöver inte fogas ihop,
• möjlighet att kombinera med andra YAWAL system.

TVÄRSNITT GENOM DÖRRKARM MED DUBBLA SKENOR

TVÄRSNITT GENOM DÖRRKARM MED TREDUBBLA SKENOR

TEKNISKA PARAMETRAR - DP 180
Profilbredd

Dörrkarm: 180 mm, Dörrblad: 81 mm

Fyllningstjocklek

18÷62 mm

Tätningar

EPDM, TPE

Dörrbladets vikt

max. 430 kg

Dörrbladets höjd

max. 3300 mm

Dörrbladets bredd

max. 3300 mm

Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass E1350 enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uw från 0,8 W/m2K, Uf från 1,1 W/m2K

Motstånd mot vindlast

klass C3 enl. PN-EN 12210
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SYSTEMET DP 180 FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRRAR

• utomordentliga parametrar avseende värmeisolering (innovativ dörrkarm med dubbla skenor – brutna köldbryggor i tre rader),

DP

150T

SYSTEMET FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRR

STORA GLASPARTIER

DP 150T - SYSTEMETS EGENSKAPER
Med hjälp av systemet DP 150T kan man tillverka lyft- och skjutdörrar.
Systemets aluminiumprofiler är utformade för att säkerställa mycket goda
värmeisoleringsparametrar. Systemet DP 150T möjliggör tillverkning av konstruktioner som
är upp till 3300 mm höga och dörrblad som väger upp till 400 kg. Tack vare lyft-och
skjutbeslag kan man använda stora och tunga dörrblad utan några problem. Denna typ
av dörrar används ofta som utvändiga dörrar, utgångsdörrar till terrasser eller dörrar
i vinterträdgårdar.

Bild: Enfamiljshus
Projektering: REFORM Marcin Tomaszewski, Łodź
Aluminiumtillverkare: Zimny Sp. z o.o., Łódź
Husprojektet belönades med en utmärkelse i den internationella tävlingen ”European Property Awards”
i kategorin Architecture Single Residence 2014-2015.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
SYSTEMET DP 150T FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRRAR

• möjlighet att utföra mycket stora glaspartier,
• möjlighet att använda olika typer av fyllning,
• möjlighet att tillverka konstruktioner med flera skenor,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

DÖRRTVÄRSNITT GENOM GOLVNIVÅ

66 mm

TVÄRSNITT GENOM
HÖRNSKARV
90 grader

TEKNISKA PARAMETRAR - DP 150T
Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass 9A enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,2 W/m2K

Motstånd mot vindlast

C3 enl. PN-EN 12210

Ljudisolering

Rw = do 42 dB enl. PN-EN ISO 140-3
SYSTEMETS EGENSKAPER

Synlig höjd/bredd

Byggdjup

Nedre karmprofil

44 mm

Övre karmprofil

22 mm

Bladprofil

103,5 mm

Karmprofil

150 mm / 234 mm

Bladprofil

66 mm

Glasningslistens höjd

22 mm

Glastjocklek

8÷50 mm
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DP

100

SYSTEMET FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRR

SPARSAMMA KONSTUKTIONER

DP 100 - SYSTEMETS EGENSKAPER
Skjutdörrar och lyft- och skjutdörrar som kostnadseffektiva utvändiga element.
Systemet DP 100 är en modern lösning som baseras på aluminiumprofiler med brutna
köldbryggor och kännetecknas av hög kvalitet.

Bild: Enfamiljshus
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SYSTEMETS FÖRDELAR
SYSTEMET DP 100 FÖR LYFT- OCH SKJUTDÖRRAR

• möjlighet att använda olika typer av fyllning,
• kostnadseffektiv lösning,
• möjlighet att tillverka konstruktioner med två eller tre skenor,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

DÖRRTVÄRSNITT GENOM GOLVNIVÅ

HOPSÄTTNING AV DÖRRBLAD

103.2 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - DP 100
Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass 9A enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 2,6 W/m2K

Motstånd mot vindlast

C2 enl. PN-EN 12210
SYSTEMETS EGENSKAPER

Synlig höjd/bredd

Byggdjup

Nedre karmprofil

39 mm

Övre karmprofil

27 mm

Bladprofil

96 mm

Karmprofil

103,2 mm / 163,8 mm

Bladprofil

42,6 mm

Glasningslistens höjd

22 mm

Glastjocklek

14÷28 mm
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L

50

SKJUTDÖRRSYSTEMET

VÄDERSKYDD

L50 - SYSTEMETS EGENSKAPER
Ett modernt system bestående av aluminiumprofiler som
möjliggör projektering och tillverkning av skjutbara glaselement
till balkonger och loggior (L 50B) och skjutbara element
till skiljeväggar (L 50S).
De glasade skiljeväggarna är brandsäkra och klassificerade
som brandhärdiga. Systemet L 50 består av 1-kammarprofiler av aluminium
utan bruten köldbrygga. Dörrblad skjuts med hjälp av specialanpassade
vagnar. Dörrkarmen möjliggör användning av dubbla eller tredubbla skenor.
Detta system har tekniskt godkännande.

Bild: Budynek mieszkalny, Kowno
Aluminiumtillverkare: UAB „Alseka“
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• ökad användningssäkerhet och komfort,
• reducerar genomträngning av buller utifrån,
• väderskydd,

SKJUTDÖRRSYSTEMET L 50

• möjlighet att tillämpa olika typer av fyllningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

50 mm

89.5 mm

TVÄRSNITT GENOM SKJUTBAR FÖNSTERBÅGE

TEKNISKA PARAMETRAR - L 50
Ljudisolering

ökar fönstrens isoleringsparametrar med 22 dB enl. PN-87/B-02151/03

Brandteknisk klass

NRO
SYSTEMETS EGENSKAPER

Synlig höjd/bredd

Byggdjup

Nedre karmprofil

37 mm

Horisontellt blad

77,4 mm

Vertikalt blad

96 mm

Karmprofil

77,4 mm

Bladprofil

50 mm – med två skenor / 89,5 mm – med tre skenor

Glasningslistens höjd

20 mm

Glastjocklek

4÷18 mm
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PBI

84

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM UTAN VÄRMEISOLERING

OFFICE

GOD LJUDISOLERING

PBI 84 OFFICE - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet PBI 84 Office är avsett för att tillverka
invändiga väggar och öppna kontorslandskap.
Systemet är helt integrerat med dörr PBI 50N, paneldörrar
och helglasdörrar. Huvudprofilen förekommer i två varianter:
standard och kostnadseffektiv variant.

Bild: Kultur- och konstcentret i Kozienice
Projektering: Pracownia Projektowa F-11
Aluminiumtillverkare: Stolrad Sp. z o.o., Radom
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FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEMET PBI 84 OFFICE UTAN VÄRMEISOLERING

SYSTEMETS FÖRDELAR
• bred tjockleksskala på fyllningselement (glasrutor: 6 till 12 mm, ogenomskinliga fyllningar: 12 till 18 mm), vid bibehållen
utvändigt synlig konstruktionsbredd på 38 mm,
• enkelt och effektivt sätt att utföra T-fogar,
• stort utbud av utvändiga fästelement,
• möjlighet att utföra underhållsarbeten (invändig tvättning av fönsterrutor) tack vare speciella fästelement,
• möjlighet att dra igenom elkablar,
• tack vare vinkelfogar kan konstruktioner anta valfria former,
• möjlighet att montera in både manuella och eldrivna persienner,
• maximal konstruktionshöjd 3700mm,
• systemet kan installeras under pågående byggarbeten,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

FIXERING AV VÄGG TILL EN TYPISK
BRANDVÄGG AV GIPSSKIVA
75 mm

TVÄRSNITT GENOM VERTIKAL
ELLER HORISONTELL SPRÖJS
84 mm

84 mm

75 mm

TVÄRSNITT GENOM HELGLASDÖRR

TEKNISKA PARAMETRAR - PBI 84 OFFICE
Slagseghet

klass 4b enl. ETAG nr 003

Ljudisolering

39 dB÷48 dB enl. PN-EN 140-3

Klassificering inom eldspridning

enl. PN-90/B-02867 (NRO)

Synlig bredd

38 mm

Profildjup

84 mm

Glasrutans tjocklek

6÷13 mm

Skivans tjocklek

12÷18 mm

Tekniskt godkännande

AT-15-9493-2015
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PBI

50N

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEMET UTAN VÄRMEISOLERING

STORT UTBUD AV PROFILER

PBI 50N - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet används för att tillverka invändiga och utvändiga skiljeväggar
och konstruktioner som inte kräver värmeisolering som t.ex.: svängdörrar,
serveringsluckor, icke-bärande mellanväggar, skyltfönster, bås.
Profilen är 50 mm djup och är därmed en av de bästa profilerna i sin kategori.
I systemet tillämpas teknologiska lösningar från det tidigare ”varma” systemet PI 50N
där man använder gångjärn med skåror. I båda dessa system används samma tillbehör
och beslagningar. Eftersom systemen har slagits ihop kan man utföra konstruktioner
snabbare och undvika tillverkningsfel.

Bild: Idrottsarenan PGE Turów i Zgorzelec
Projektering: Archimedia, Poznań
Aluminiumtillverkare: APS System, Częstochowa
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FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEMET PBI 50N UTAN VÄRMEISOLERING

SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att utföra röktäta konstruktioner,
• möjlighet att utföra svängdörrar och serveringsluckor,
• möjlighet att bågformade konstruktioner,
• möjlighet att utföra väggar med valfri vinkel,
• eftersom det finns många olika profiler har man möjlighet att utföra väldigt konstruktioner (däribland förstärkta vertikala
spröjsar),
• möjlighet att utföra inåt-och utåtgående dörrar, helglasdörrar, en- och tvåbladsdörrar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TVÄRSNITT GENOM HELGLASDÖRR
TVÄRSNITT GENOM VÄGGSKARV

50 mm

mm
50

50 mm
TVÄRSNITT GENOM
DÖRR MED BORSTE

TEKNISKA PARAMETRAR - PBI 50N
Luftgenomsläpplighet

klass 2 enl. PN-EN 1227

Öppningskraft

klass 2 enl. PN-EN 12046-2

Mekanisk hållfasthet

klass 5 enl. PN-EN 12400

Röktäthet

klass Sa S200 enl. PN-EN 13501-2+A1

Ljudisolering

Rw=22-32 dB enl. PN-B-02151-3

Tekniskt godkännande

AT-15-6924/2016

SYSTEMETS EGENSKAPER
Dörr
Servering-

bestående av

Sväng-

Standard-

Fönster

slucka

fönsterprofiler

dörr

dörr

Skjutdörr

Vikdörr

PO*

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

PS*

57 mm

21,8/45,5 mm

57 mm

50 mm

50 mm

50 mm

57 mm

Glasningslistens höjd

20/22 mm

20 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

20/22 mm

Glasrutans tjocklek

6÷43 mm

4÷6,4 mm

4÷43 mm

4÷34 mm

4÷34 mm

6÷34 mm

6÷43 mm

Fönsterdjup

PO* - Karmprofil / PS* - Bladprofil
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PBI

50N

SERVERINGSLUCKA

BEKVÄMT OCH ATTRAKTIVT

PBI 50N - SYSTEMETS EGENSKAPER
Vi kan varmt rekommendera systemet PBI 50N
för aluminiumbeslag avsett för invändiga konstruktioner
som inte kräver värmeisolering.
Systemet kan användas vid tillverkning av praktiska och attraktiva
invändiga väggar och mellanväggar.
Den avancerade teknologin och de högkvalitativa materialen
garanterar hållbarhet, stabilitet och hög mekanisk beständighet.
De avancerade profilerna och välanpassade glasningstyper
(genomskinliga och ogenomskinliga) garanterar mycket god
ljudisolering.
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I systemet PBI 50N ingår även en extra lösning - serveringslucka. Den fungerar perfekt som kompletterande arkitekturelement
i industrianläggningar, offentliga byggnader och bostadsbyggnader. Denna typ av lucka kan vara både horisontellt och
vertikalt skjutbar.
Fönsterbågen behåller sin position och behöver inte blockeras. Det speciella ställdonsystemet ger en bekväm och säker
produkt med lyftstöd som tillval.

SERVERINGSLUCKA PBI 50N

Konstruktionsytan behandlas så att den ska se attraktiv ut, profilerna kan anodiseras eller pulverlackeras. Systemet
kännetecknas av en minimalistisk utformning och en bred RAL-färgskala. Med hjälp av strukturfärger och strukturliknande
färger kan man skapa lösningar som passar till varje arkitekturstil. Precis som våra andra konstruktioner är det kompatibelt
med andra system från YAWAL.
Systemet har tekniskt godkännande AT-15-6924/2012 och lämpliga certifikat vilket garanterar problemfri användning.

TVÄRSNITT GENOM SERVERINGSLUCKANS BÅGE

50 mm

50 mm

89.8 mm

111.8 mm

SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemdjup

Bladprofil

Glasningsmått
Den rörliga bågens vikt

21,8 mm
4÷6,4 mm

För båge med motvikt

max. 25 kg

För båge utan motvikt

max. 8 kg
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PBI

40E

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEMET PBI 40E UTAN VÄRMEISOLERING

SPARSAMMA KONSTUKTIONER

PBI 40E - SYSTEMETS EGENSKAPER
Systemet används för att tillverka invändiga och utvändiga skiljeväggar och
konstruktioner som inte kräver värmeisolering som t.ex.: svängdörrar,
serveringsluckor, icke-bärande mellanväggar, skyltfönster, bås.
Systemet PBI 40E är avsett för att användas som invändiga mellanväddar
i bostadsbyggnader, offentliga byggnader och industrianläggningar. Dörrar
och väggar som ingår i systemet PBI 40E kan även användas som utvändiga
mellanväggar då det inte finns några väsentliga krav på värmeisolering och
då statistiska beräkningar även har gjorts med hänsyn till vindlastens påverkan.

Bild: Collegium Paderevianum II Jagellonska universitetet, Kraków
Projektering: Bończa Studio, Wieliczka
Aluminiumtillverkare: Hossa Sp. z o.o., Katowice i Eurobud Grupa, Bystrowice
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FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEMET PBI 40 E UTAN VÄRMEISOLERING

SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att utföra röktäta konstruktioner,
• kostnadseffektiv konstruktion som är både estetisk och praktisk,
• möjlighet att bågformade konstruktioner,
• möjlighet att utföra väggar med valfri vinkel,
• möjlighet att använda samma beslag och tillbehör som vid systemen PBI 50N och PI 50N,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

DÖRR MED BORSTE
40 mm

40 mm

INNERDÖRR I SKYLTFÖNSTER

TEKNISKA PARAMETRAR - PBI 40E
Öppningskraft

klass 2 enl. PN-EN 12046-2

Mekanisk hållfasthet

klass 5 enl. PN-EN 12400

Röktäthet

klass Sa S200 enl. PN-EN 13501-2+A1

Ljudisolering

Rw=22-32 dB enl. PN-B-02151-3

Tekniskt godkännande

AT-15-6924/2016
SYSTEMETS EGENSKAPER
Dörr
bestående av

Fönsterdjup

Glasrutans tjocklek

Fönster

fönsterprofiler

Standarddörr

Skjutdörr

Vikdörr

Karmprofil

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Bladprofil

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm

4÷24 mm
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FA

OEL

FASADSYSTEMET

LÄTT KONSTRUKTION

FA OEL - SYSTEMETS EGENSKAPER
Detta system är avsett för att utföra fasadbeklädnader.
Montagemetoden möjliggör användning på ventilerade fasader
på massivväggar. Beklädnader som tillverkas enligt systemet Fasada
OEL utgör fasader som uppfyller de högsta normkraven och ser väldigt
moderna ut.

Bild: Tekniska högskolan i Łódź - avdelningen för processteknik och miljöskydd
Projektering: Lachman Pabich Architekci, Łódź
Aluminiumtillverkare: APS System Sp. J., Częstochowa
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• snabbt och enkelt att montera,
• enkelt underhåll,
• möjlighet att använda glas med solceller,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

FASADSYSTEMET FA OEL

MEKANISK FIXERING AV GLASRUTA

STRUKTURELL FIXERING AV GLASRUTA

8 mm

15,4 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - FA OEL
Luftgenomsläpplighet

2400 Pa/1800 Pa

Slagseghet

klass I5, E5

Utvändig synlig bredd

Spalt: från 8 mm

Glasning

mekaniskt montage eller strukturell fixering

Glasrutans tjocklek

6÷10mm
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NANO

FASADSYSTEMET

OTALIGA KONSTRUKTIONSMÖJLIGHETER

NANO - SYSTEMETS EGENSKAPER
YAWAL NANO är ett system bestående
av aluminiumprofiler avsett för att utföra moderna
tvåskiktsglaspartier.
Det kan även användas som beklädnad på lätta glaspartier
och utföras i både enkla och mer komplicerade former
(bakvändningar, fall). Konstruktionen består av pelare med
infästa aluminiumramar som strukturellt glasade ramar
hängs upp på.

Bild: Centrum för nanoteknologisk forskning och utbildning i Szczecin
Projektering: Studio A4, Szczecin
Aluminiumtillverkare: Efekt Aluminium Sp. z o.o., Ostrzeszów
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• Skyddar fasaden mot väderförhållanden,
• Möjliggör tillverkning av individuellt anpassade och unika former,
• Förbättrar värme- och ljudisolering,
• Elegant utseende.

FASADSYSTEMET NANO

PELARTVÄRSNITT - HÖRNFOG
26 mm
PELARTVÄRSNITT

m

4

15

m

12,3 mm

27,6

12 mm

26 mm

8 mm

90o

50 mm

50 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - NANO
Motstånd mot vindlast

800 Pa enl. PN-EN 13116

Säkerhetsprovning

+/- 1200 Pa enl. PN-EN 13116

Slagseghet

klass I5/E5 (950 mm) enl. PN-EN 14019
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YB

SYSTEMET YB FÖR FASADBEKLÄDNADER

ESTETISKT UTFÖRANDE OCH SÄKERHET

YAWAL BOND - SYSTEMETS EGENSKAPER
Kompositpanelsystemet YAWALBOND är avsett för att utföra
utvändiga och invändiga väggbeklädnader, fasadskikt, fyllningar till
lätta glaspartier med ramstruktur.
Beklädnader på sandwichpaneler som består av två 0,50 mm tjocka
aluminiumplåtar med en kärna (PE - polyetenkärna, FR - mineralkärna).
Man kan även beställa A2-plattor bestående av 0,80 mm aluminiumplåt
(ytterlager), kompositkärna och inre aluminiumplåt med en tjocklek
på 0,50 mm. Då vi använder oss av högkvalitativa material och PVDF-lack
ger vi 20 års garanti på vår produkt.

Bild: Bostads- och kontorskomplex - Skyres, Rzeszów
Projektering: 3D Architekci Sp. z o.o., Kraków
Aluminiumtillverkare: Vidok Sp. z o.o., Mrowla
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• bred färgskala, väderskydd vid stora temperaturskillnader (från - 50°C till +80°C),
• komposit bibehåller sin styvhet även påfrestande förhållanden,

SYSTEMET YB FÖR FASADBEKLÄDNADER

• beständighet mot slag, tryck, hopklämning,
• hög ljudabsorption hos glaspartier,
• möjlighet att utföra klippning, fräsning, bockning, stansning, borrning, valsning och urholkning,
• beständighet mot UV-strålning och kemikalier,
• skonsamt för miljön,
• klassificeras som brandhärdigt,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

VERTIKALT TVÄRSNITT
GENOM YAWALBOND-FASAD
FOGDETALJ I YAWALBOND-FASAD
MED FÖNSTERBESLAG

DIMENSIONER PÅ KOMPOSITPANELER
Standarddimensioner

4x1250x3200 mm

Tjocklek

4 mm

Bredd

1020/1250/1500 mm

Längd

från 2000 do 6000 mm

MEKANISKA EGENSKAPER HOS ALUMINIUM
Draghållfasthet

170-210

Sträckgräns (Rp0.2) Mpa

min. 150

Minimiförlängning % (A 50 mm)

2

o

Bockningsradie 180 -90
Hårdhet HBV

o

2,5 t - 1,5 t
54
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YSP

SOLSKYDDSSYSTEMET

HELHETSSKYDD MOT SOLEN

YAWAL SUN PROTECTION - SYSTEMETS EGENSKAPER
Detta system följer dagens användar- och
arkitekturtrender.
Yawal Sun Protection innehåller Yawals samtliga
solskyddsprodukter. Med ett rätt monterat solskydd kan
man förhindra negativ väderpåverkan.

Bild: Centrala institutet för arbetsmarknadssäkerhet, Warszawa
Projektering: Arkadiusz Walichnowski Jawa Invest Sp. z o.o., Warszawa
Aluminiumtillverkare: Widok Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa
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SOLSKYDDSFÖNSTERSYSTEMET YAWAL SUN PROTECTION

SYSTEMETS FÖRDELAR
• kan styras automatiskt,
• tillgängligt i flera olika varianter,
• kan användas på fasader,
• helhetsskydd mot solen,
• byggnadens form berikas med solavskärmningar,
• ljusstrålar som tränger in i en byggnad reflekteras och skingras vilket ger ökad komfort för dem som vistas i byggnaden,
• reducering av luftkonditioneringskostnader,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

YAWAL SUN PROTECTION - RÖRLIG VARIANT

SIDVY PÅ PERSIENNER

TEKNISKA PARAMETRAR - YSP
Motstånd mot vindlast

klass 6 enl. PN-EN 13659
SYSTEMETS EGENSKAPER

Form av solskydd
Dimensioner

FASTA SOLAVSKÄRMNINGAR

RÖRLIGA SOLAVSKÄRMNINGAR

PERSIENNER

eliptisk / rektangulär

eliptisk

zätaformad

100, 150, 200, 240, 300 mm

100, 150, 200, 240, 300 mm

50, 60, 66, 76, 80, 86 mm

00, 90, 150, 180, 270, 300, 360, 450

föränderlig

fast

av solskydd
Infästningsvinkel
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ECLIPSE

33

SYSTEMET FÖR FÖNSTERLUCKOR

TIDLÖS ELEGANS

ECLIPSE 33 - SYSTEMETS EGENSKAPER
Fönsterluckor fungerar utmärkt som fasaddekoration och ger varje
byggnad en individuell prägel.
Våra fönsterluckor är ett alternativ till välkända fönsterluckor av trä.
Fönsterluckor Eclipse 33 finns tillgängliga i två versioner - med fasta lister och
i panelversion. Tanken med fönsterluckor är att förhindra överexponering för
solljus. Systemet Eclipse 33 är en utmärkt lösning som används i
bostadsbyggnader.
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SYSTEMETS FÖRDELAR
SYSTEMET FÖR FÖNSTERLUCKOR AV ALUMINIUM

• moderna mönster,
• ytterskiktet på fönsterluckorna behöver inte underhållas regelbundet,
• hållbar färg, enkelt att tvätta,
• hållbart och beständigt mot väderkorrosion,
• mycket bred färgskala - RAL-färger, strukturfärger, beklädnader av konstträ
• snabbt och enkelt att montera,
• ett billigare alternativ till fönsterluckor av trä,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

30 mm

HORISONTELLT TVÄRSNITT
GENOM PANELFÖNSTERLUCKA

33.5 mm

33.5 mm

VERTIKALT TVÄRSNITT GENOM FÖNSTERLUCKA MED FASTA LISTER

SYSTEMETS EGENSKAPER
FÖNSTERLUCKOR MED FASTA LISTER

PANELFÖNSTERLUCKOR

Maximala mått på 1 blad

900x2400

900x2400

Fönsterluckans tjocklek

33,5 mm

30 mm

Synlig bredd på ramen

68 mm

18 mm

Fyllningstjocklek

27 mm

27 mm

Mot ram, mot vägg

Mot vägg

Montage
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BA

YAWAL

PV

SOLAR

HELGLASADE SOLCELLSRÄCKEN

ENERGIBESPARINGAR

BA PV - SYSTEMETS EGENSKAPER
Modern arkitektur kan bidra till reducering av energiförbrukning.
Användning av förnybara energikällor är en av de viktigaste frågorna
I byggbranschen. Vi håller oss uppdaterade om rådande trender och arbetar
kontinuerligt på system som använder sig av förnybara energikällor.
Vi tillämpar även miljövänliga lösningar i våra teknologier.

Bild: Forskningslaboratorium DLJM Kraków
Projektering: arch. Artur Wiąk, Kraków
Aluminiumtillverkare: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce

92

SYSTEMETS FÖRDELAR
• Alstring av ren och förnybar energi,
• Användning av moderna och attraktiva material,
• Estetiskt utförande som bidrar till att helheten gör ett bra intryck,

BA PV - HELGLASADE SOLCELLSRÄCKEN

• Avancerad teknologi som använder sig av grön energi,
• Ökad avkastning på projektkostnader,
• Lätt underhåll och skötsel.

155 mm

ENERGIBESPARINGAR
Det nyaste systemet för helglasräcken möjliggör omvandling av solenergi till el med hjälp av solceller. Denna flerfunktionella
produkt uppfyller alla moderna arkitekturstandarder inom projektering och utförande. När man planerar hur solceller ska fästas
på en byggnad bör man ta hänsyn till hur panelernas läge i förhållande till den direkta ljuskällan.

TIDLÖSA OCH MINIMALISTISKA MÖNSTER
Solcellsräcken BA PV ser väldigt attraktiva ut och har många tekniska fördelar. Dessutom är de lätta och smidiga att montera.
Konstruktionen består av en speciell profil som förankras vid balkongytan och glas med integrerade solceller. Det finns möjlighet
att tillverka genomskinliga och ogenomskinliga glas (PV).
När man tittar på dessa attraktiva helglasräcken får man intryck av att de är mycket lätta och att det inte finns några vertikala
aluminiumprofiler. Den övre delen kan kompletteras med en ledstång. Basprofilen fungerar som kabelhus. Vår nya lösning
lämpar sig utmärkt för att komplettera olika arkitekturlösningar.
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YSC

YAWAL

SOLAR

YAWAL SUN CONTROL – PERSIENNER MED STORA DIMENSIONER

ENERGIBESPARINGAR

PERSIENNER MED SOLCELLER
Yawals persienner med solceller är en unik lösning i denna kategori
runtom I världen.
Varje fönster är individuellt utrustat med eljusterade persienner som kan höjas
eller sänkas enligt önskemål eller fällas upp till lådan i konstruktionens övre del.
Efter att persienner sänkts och blockerats, tätas listerna så att solljuset stängs
ute helt och hållet. Solceller monteras på listytorna.
Den totala solcellskraften hos ett persiennförsett fönster uppgår till 200 - 350
Wp. Våra solcellssystem baseras på optimerare och en central solcellsväxelriktare
vilket gör att varje fönstersektion kan fungera individuellt.

Bild: Forskningslaboratorium DLJM Kraków
Projektering: arch. Artur Wiąk, Kraków
Aluminiumtillverkare: DOTO Polska Sp. z o.o., Kielce
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• Tillgängliga i olika varianter: fasta persienner, vridbara persienner samt vridbara och uppfällbara persienner,

YSC – PERSIENNER MED STORA DIMENSIONER

• Flera olika storlekar (observera att hänsyn ska tas till vindlasten),
• Maximal höjd på enkelt segment 4,5 m,
• Kan integreras med byggnadens centralsystem,
• Enkelt rengöring och underhåll av persienner och fasad,
• Kontroll över dagsljus och värmestrålning,
• Estetiskt utförande,
• Möjlighet att designa skräddarsydda konstruktioner och installationer.

NEDFÄLLD,
ÖPPEN
PERSIENN

NEDFÄLLD,
STÄNGD
PERSIENN

HALVT
UPPFÄLLD,
ÖPPEN
PERSIENN

UPPFÄLLD,
ÖPPEN
PERSIENN
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YAWAL

CARPORT

SOLAR

CARPORT

ENERGIBESPARINGAR

CARPORT - SYSTEMETS EGENSKAPER

Carportar med solceller är konstruktioner som förenar två olika funktioner: de ger takskydd över
parkeringsplatser och alstrar elenergi.
Det är en hållbar produkt som är beständig mot väderpåverkan. Konstruktionen består av rostfria stålelement eller
aluminiumprofiler. Det finns möjlighet att tillverka en- eller dubbelsidiga tak i modulversion utan att göra avkall på antalet
parkeringsplatser.
Kunder som väljer detta system kan bestämma själva hur carporten ska se ut, hur stål- och aluminiumelement ska lackeras samt
om carporten ska förses med en hängränna eller en laddstation för elbilar.
Konstruktionens lägsta punkt befinner sig på 2,5 m höjd. Eftersom konstruktionen är 3 m hög och 2,5 m bred kan man parkera
utan problem.
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1000
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1000
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SYSTEMETS FÖRDELAR
• alstring av ren och förnybar energi,
• användning av moderna och attraktiva
material,

2555

3087

• estetiskt utförande som bidrar till att
helheten gör ett bra intryck,

CARPORT

• avancerad teknologi som använder sig av
grön energi,
• ökad avkastning på projektkostnader,

1200

• lätt underhåll och skötsel.

2500

6100
1000

1000

6100

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3087

3087

1000

4000

5300

5300

5300

5300

1200

5300

5000

5000

5000

5000

5000

5400

5400

5400

5400

5400

SYSTEMETS EGENSKAPER
• Våra carportar kan förses även solcellsmoduler på taket.
• Man kan installera mellan 1,5 (250 Wp) och 1,77 (295 Wp) kW per enkel parkeringsplats beroende på solcellsmodulernas
effekt.
• Man kan installera mellan 3 (250 Wp) och 3,5 (295 Wp) kW per dubbel parkeringsplats beroende på solcellsmodulernas
effekt.
• Om kunden så önskar kan parkeringsplatser förses med laddstation för elbilar.
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RÖKLUCKOR

YAWALS RÖKAVLEDNINGSSYSTEM MED STÄLLDON

FJÄRRSTYRNING

RÖKLUCKOR - SYSTEMETS EGENSKAPER
I syfte att förhindra negativ rökpåverkan vid brand används ventilationssystem som kan skapa zoner som är fria
från rök. I sådana fall kan man använda sig av Yawals rökluckor. Rökluckor tillverkas av Yawals takfönsterprofiler.
Drivning och styrning sköts av avancerade och
testade ställdon som är certifierade enligt normen
EN 12101-2.

Bild: Stadsbibliotek, Oświęcim
Projektering: Susuł & Strama Architekci
Aluminiumtillverkare: Hossa Sp. z o.o., Katowice
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SYSTEMETS FÖRDELAR
YAWALS RÖKAVLEDNINGSSYSTEM MED STÄLLDON

• möjlighet att använda ställdon försedda med kedja eller stång, armställdon, pneumatiskt drivna eller eldrivna ställdon,
• möjlighet att använda enstaka ställdon eller sykronisera dem i ett tandem,
• ökad brandsäkerhet och enklare brandsläckning tack vare bättre synlighet och minskad temperatur i takzonen,
• flera olika praktiska lösningar,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

TVÄRSNITT GENOM RÖKLUCKA

TEKNISKA PARAMETRAR - RÖKLUCKOR
Maximala mått på takfönsterbåge

1300 x 2000 mm

Maximal öppningsvinkel på röklucka

90˚

Luftgenomsläpplighet

klass 3 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet; lutningsvinkel 3˚, 45˚, 75˚

E1500 enl. PN-EN 12208

Motstånd mot vindlast

klass C3/B3 enl. PN-EN 12210

Dörrbladets vikt

till160 kg

Utflödeskoefficienter

inklusive utflödet av sidvind
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VIKSYSTEM - SYSTEMETS EGENSKAPER

Med hjälp vikdörrar kan man dela upp rum i olika zoner.
I vårt utbud hittar du utvändiga vikdörrar med värmeisolering, tillverkade
av systemprofiler PBI 50N, TM 62 HI och TM 74 HI eller invändiga vikdörrar enligt
systemet PBI 50N. Våra dörrar är utrustade med skenor och en hjulvagn på den övre
skenan. Därför kan de vikas oavsett golvtyp. Det finns även möjlighet att tillverka
en vikdörr med en hjulvagn på den undre skenan. I denna variant monteras skenan
under golvet.

SYSTEMETS FÖRDELAR
• möjlighet att leverera systemdörrar för stora utrymmen,
• enkel och säker användning,
• möjlighet att skapa flera olika uppsättningar,
• möjlighet att avgränsa rum utan element som upptar för mycket plats,
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

Bild: Tillverkare: WIDOK, Łódź
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KOSTNADSEFFEKTIVA BESLAG - SYSTEMETS EGENSKAPER

Vid fönster som tillhör systemen TM 62HI, TM 74HI, TM 77HI,
PI 50N kan man använda beslag som är avsedda för PVC-fönster.

SYSTEMETS FÖRDELAR
• universell lösning som möjliggör användning av beslag avsedda för PVCsystem,
• möjlighet att använda speciella lösningar anpassade till byggbranschen,
• möjlighet att använda valfria utanpåliggande handtag,
• stort utbud på beslag till sidohängda fönster, turn/tilt-fönster och
underhängda fönster.

Bild: Kontors- och förvaltningsbyggnaden, Ostrava
Wykonawca: TADOS FIREK Sp. z o. o., Radomsko
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RC

INBROTTSSKYDDSSYSTEM

INBROTTSSKYDDSKLASS FÖR YAWALS SYSTEM
FASADSYSTEM
FA 50N

FA 50N EI

FA 50N HI

FA 50N HL

FA 50N PV

RC2

x

x

x

x

x

RC2N

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

RC4

x

x

x

x

x

FÖNSTER- OCH DÖRRSYSTEM
TM 62 /

TM 62 /

TM 62HI

TM 62HI

fönster

dörrar

RC2

x

RC2N

TM 75EI

TM 74HI

TM 74HI

TM 77HI

TM 77HI

TM 102HI

fönster

dörrar

fönster

dörrar

fönster

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

x

-

-

-

-

-

RC3

x

x

x

x

x

x

-

x

x

RC4

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Bild: Örlogsakademien, Gdynia – Projektering: WAPA Krzysztof Kozłowski / Aluminiumtillverkare: Alprof Sp. z o.o., Gdańsk
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fasta
fönster

TM 75EI
dörrar

PANELDÖRRSYSTEMET TM 77HI PRESTIGE
Du som funderar på vilken ytterdörr du ska köpa bör
komma ihåg att dess roll har förändrats de senaste åren.
Dess huvuduppgift är förstås fortfarande att skydda vårt hem mot
inkräktare och kyla. Numera är dock entrédörren även husets
visitkort, det första man ser när man går in i huset. Därför borde
entrédörren och fasaden utgöra en enhetlig helhet.
Du som håller på att bygga ditt hus kan välja mellan trä-, stål- och
aluminiumdörrar. De sistnämnda har många fördelar som man inte
alltid är medveten om när man försöker välja rätt dörr till sitt hus.

ENERGIEFFEKTIVITET
Aluminiumdörren Prestige garanterar värme, trygghet och komfort. Med hjälp
av profiler bestående av tre kammare, moderna brutna köldbryggor och
uppsättningar av invändiga och utvändiga tätningar kan man uppnå en väldigt
hög nivå på värmeisolering (Uf från 1,1 W/m2K), ljudisolering (Rw = 33 dB) och
vattentäthet (klass 7A). Prestige-dörrens miljövänliga och avancerade
konstruktion kan hålla värmen inne vintertid och ger svalka på sommaren vilket
ger minskade värme- och luftkonditionerings-kostnader.

I vårt erbjudande hittar du paneldörrar baserade på systemet TM 77HI som
säkerställer utmärkt värmeisolering.

Ta gärna del av vårt erbjudande
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TM

102

PANELDÖRRSYSTEMET TM 102HI PRESTIGE

HI

PRESTIGE

ÄNNU BÄTTRE TERMISKA EGENSKAPER

TM 102HI PRESTIGE - SYSTEMETS EGENSKAPER
TM 102HI PRESTIGE - är Yawals nyaste system avsett för lyxiga
entrédörrar till passivhus och energisnåla en- eller flerfamiljshus.
Denna typ av paneldörr är baserad på YAWAL:s mest moderna
system - TM 102 HI. Dörrens profiler består av tre kammare och
skarven mellan dörrkarm och dörrblad är värmeisolerad vilket
resulterar i marknadens bästa parametrar inom värmeisolering.
På så sätt kan Yawal erbjuda energisnåla lösningar som numera
är en oerhört populär trend. Värt att tillägga är att konstruktionen
består av material som kännetecknas av väldigt hög kvalitet.
Med hjälp av detta system kan man ta fram entrédörrar i alla möjliga
konfigurationer och även kombinera dem med fönsterkonstruktioner
och överljus TM 102HI.
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NYHET

SYSTEMETS FÖRDELAR
• marknadens bästa parametrar inom värmeisolering,

PANELDÖRRSYSTEMET TM 102HI PRESTIGE

• möjlighet att ta fram oändligt många lyxiga entrédörrar i olika konfigurationer,
• varianter med planad yta på en eller båda sidor,
• modern central tätning av skarvar mellan dörrkarm och dörrblad bestående av flera olika element,
• innovativ flerpunktstätning vid tröskeln,
• lätt och snabbt montage,
• möjlighet att använda paneler med valfria mönster med rostfria stålelement och dekorationsfräsning,
• dörrdjup: 102 mm, Ud från 0,5 W/m2K - lösning för passivhus,
• möjlighet att kombinera med andra YAWAL-system

DÖRR MED PANEL MED UTJÄMNAD YTA PÅ BÅDA SIDOR
OCH BRED TÄTNING ÖVER TRÖSKELN

DÖRR MED PANEL MED UTJÄMNAD YTA PÅ BÅDA
SIDOR OCH CENTRAL EPDM-TÄTNING
102 mm

102 mm

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 102HI PRESTIGE
Luftgenomsläpplighet

Klass 4 (600 Pa)

Vattentäthet

8A (450 Pa)

Vindlastmotstånd

Klass 4 (1600 Pa)

Ljudisolering

34 dB

Statiskt vridningsmotstånd

Klass 4 (1000 N)

Motstånd vid mjukstöt

Klass 4 (350 N)

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 0,7 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

SYSTEMETS EGENSKAPER
Dörrens konstruktionsdjup

Panelens tjocklek

Karmprofil

102 mm

Dörrbladsprofil

102 mm

50 -102 mm
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TM

77

PANELDÖRRSYSTEMET TM 77HI PRESTIGE

HI

PRESTIGE

ESTETISKT OCH MODERNT

TM 77HI PRESTIGE - SYSTEMETS EGENSKAPER
TM 77HI Prestige är ett ytterdörrsystem för en-och flerfamiljshus som
kännetecknas av högsta kvalitet.
Med hjälp av denna lösning kan man utföra dörrblad som ligger i samma plan
i förhållande till dörrkarmen (en osynlig dörrbladsprofil) eller dörrblad med
en utplanad yta på ena sidan. Det värmeisolerande 3-kammarsystemet och
de innovativa brutna köldbryggorna.
Ger utmärkta värmeegenskaper och eliminerar värmebelastningar som orsakas
av temperaturskillnader. Med hjälp av detta system kan man reducera
energiförbrukning vilket bidrar till minskade driftkostnader. Då dörrpanelsystemet
är kompatibel med fönstersystemet TM 77HI kan man skapa konstruktioner i flera
olika konfigurationer.

106

SYSTEMETS FÖRDELAR
• estetiskt utförande tack vare dolda gångjärn produkten är tillgänglig i olika varianter:

PANELDÖRRSYSTEMET TM 77HI PRESTIGE

- med ensidigt utjämnad panel,
- med dubbelsidigt utjämnad panel,
• möjlighet att välja mellan isolator och central tätning,
• snabbt och enkelt att montera,
• möjlighet att använda paneler med valfritt mönster av rostfritt stål eller med dekorativ fräsning,
• mycket god värmeisolering,
• hållbar färg, enkelt att tvätta,
• mycket bred färgskala - RAL-färger, strukturfärger och träliknande färger,
• byggdjup: 77 mm, Ud från 0,8 W/m2K - passiv dörr
• möjlighet att förena systemet med andra system från Yawal.

77 mm

DÖRR MED DUBBELSIDIGT UTJÄMNAD PANEL
VARIANT MED CENTRALT ISOLERINGSSKUM

77 mm

DÖRR MED ENSIDIGT UTJÄMNAD PANEL
VARIANT MED CENTRALT ISOLERINGSSKUM

77 mm

DÖRR MED DUBBELSIDIGT UTJÄMNAD PANEL
VARIANT MED CENTRAL TÄTNING

77 mm

DÖRR MED ENSIDIGT UTJÄMNAD PANEL
VARIANT MED CENTRAL TÄTNING

TEKNISKA PARAMETRAR - TM 77HI PRESTIGE
Luftgenomsläpplighet

klass 4 enl. PN-EN 12207

Vattentäthet

klass 7A enl. PN-EN 12208

Värmegenomgångskoefficient

Uf = från 1,1 W/m2K enl. PN-EN ISO 10077-2

Ljudisolering

Rw = 33 dB enl. PN-EN ISO 140-3
SYSTEMETS EGENSKAPER

Dörrdjup

Paneltjocklek

Karmprofil

77 mm

Bladprofil

77 mm

30÷77 mm
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PANELDÖRRMODELLER YAWAL PRESTIGE
I vår offert hittar du 15 basmodeller på paneldörr (maximalt modulmått 1250x2500 mm).
Därför är våra lösningar unika och skräddarsydda:
- möjlighet att välja mellan RAL-färger, anodiserade ytor, metalliska nyanser struktureffekter, vanliga glaspaneler
eller träimiterande paneler,
- välanpassade beslagsystem: dolda gångjärn, rullgångjärn, utanpåliggande gångjärn
- handtag och ledstänger av högkvalitativt stål, plast eller helgjutna. Alla dörrar är standardutrustade med invändigt
handtag av rostfritt stål och utvändig ledstång av rostfritt stål.
- ett brett utbud på överljus och sidoljus,
- dekorativa mönster som appliceras eller fräses på dörrpaneler Fräsningsbredd mellan 10 mm och 60 mm.
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INVESTERA I FRAMTIDEN
Vi har skapat ett innovativt program för privatkunder som är intresserade av
aluminiumlösningar för hemmet.
Vår inspiration var moderna trender inom arkitektur som kännetecknas av bl.a. stora
fönster och dörrar, invecklade former där man allt mer sällan kan tillämpa PVC- eller
trälösningar.
Aluminium är ett material som kan återanvändas. Tack vare moderna teknologier lämpar
det sig utmärkt för energisnåla smarta hus.
Huvudsyftet med projektet oknaaluminiowe.pl är att skapa ett landsomfattande,
specialiserat försäljningsnätverk för privatkunder som förenar ledande tillverkare,
arkitekter, servicemedarbetare och montörer inom aluminiumbranschen.

Vår mission är att kontinuerligt förse våra kunder med kunskaper och professionella
tjänster genom att erbjuda dem professionell rådgivning, hjälpa till att välja rätt lösningar,
säkerställa tillverkning och montage och även efterförsäljningsservice.

www.oknaaluminiowe.pl - ul. Lubliniecka 36, Herby - POLAND

Vad är projektet oknaaluminiowe.pl för något?
Alla butiker som tillhör nätverket oknaaluminiowe.pl erbjuder våra kunder flera olika
aluminiumprodukter: fönster, ytter- och terrassdörrar, vinterträdgårdar,
fönsterbänkar, fönsterluckor, fasader och andar konstruktioner som man letar
efter för att skapa sitt drömhus.
Vårt professionella team tar fram skräddarsydda förslag på beslag och tar alltid
hänsyn till kundens förväntningar och byggnadens arkitekturstil.
Vi hjälper dock våra kunder inte bara med att välja rätt aluminiumlösningar.
Vi erbjuder även professionellt montage och marknadens längsta garanti
och efterförsäljningsservice.

Service på högsta nivå!
Alla våra butiker är utrustade med:
- ett bekvämt väntrum,
- modeller och utställningar som föreställer våra produkter,
- professionella och välutbildade tekniska rådgivare,
- teknologiskt avancerat konfigureringsverktyg,
- reklambroschyrer från våra samarbetspartners.

Vilka andra kan delta i programmet?
- Arkitekter – auktoriserade arkitekter som genomgått vår utbildning och tagit del av kunskaper om lösningar som erbjuds av våra
samarbetspartners kommer att visas på vår webbsida och rekommenderas till alla våra besökare.
- Montörer – Att ha en bra produkt är ju inte allt. Det är oerhört viktigt att montera aluminiumbeslag på rätt sätt. Montörer som vill delta
i projektet och genomgå utbildningar hos alla våra samarbetspartners kommer att få tillgång till material och verktyg av högsta kvalitet.
Alla auktoriserade montörer kommer att visas på vår webbsida: oknaaluminiowe.pl.
- Tillverkare – tillverkare som är engagerade i projektet och endast använder
våra samarbetspartners system vid tillverkning av sina produkter kommer
att erbjudas högre rabatter och längre garantiperioder!

Längre garanti!
Nätverket oknaaluminiowe.pl erbjuder produkter och tjänster av högsta
kvalitet eftersom vi samarbetar med marknadens ledande tillverkare
av system som används vid framtagning och montage av aluminiumbeslag.

www.oknaaluminiowe.pl - ul. Lubliniecka 36, Herby - POLAND

ALUMINIUM + ARCHITEKTUR

GENOM VÅRA INNOVATIVA
HELHETSLÖSNINGAR
SKAPAR VI EN VACKER
OCH TRYGG VÄRLD
Yawal S.A., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby,
tel. +48 (34) 352 88 00, yawal.com

