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Swiat ciekawych architektonicznie przestrzeni
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52mm

50mm - 260mm

31.9 - 2466 Ixx cm4

600 pa

2400 pa

3600 pa

600 pa

 

Fasady Aluminiowe Fasady Aluminiowe

wiat ciekawych architektonicznie przestrzeni

Kratos to system fasadowy nowej generacji, który pozwala na elastyczne
tworzenie imponuj cych, wydajnych i funkcjonalnych elewacji.Przy projektowaniu
systemu starali my si  pogodzi  wysokie wymagania konstruktorskie stawiane
wspó czesnym cianom os onowym z mo liwo ci  wykonywania ciekawych
i mia ych architektonicznie konstrukcji. Rozwój technik fasadowych w kierunku
ciekawych rozwi za  wymaga  przemy lanie zaprojektowanego trzonu systemu,
który charakteryzowa  b d  najwy sze parametry u ytkowe. Nie przeszkadza o to
jednak w stworzeniu systemu przyjaznego producentom i monta ystom
lusarki aluminiowej. Fasada jest prosta w fabrykacji i monta u.

System KRATOS® rozwija si  ci gle wraz ze zmieniaj cym si
wiatem architektonicznie interesuj cych przestrzeni.

CECHY KONSTRUKCYJNE

Szeroko  konstrukcyjna profili i zewn trznych klipsów 52mm

Profile s upów i rygli s  wyj tkowo wytrzyma e statycznie, co pozwala
na zastosowanie du ych podzia ów bez dodatkowych wzmocnie
Odwodnienie za po rednictwem s upa i strefowe
Klipsy zewn trzne w wielu kszta tach pozwalaj cych na tworzenie ró norodnych
architektonicznie elewacji
W pe ni zintegrowany i wygodny monta  okien i drzwi w fasadzie

Stosowanie profili do 8m wysoko ci (np. w atriach) bez dodatkowych po rednich podpór

INNE INFORMACJE

S upy i rygle „industrial”

Mo liwo  monta u pakietów
szklenia od 6mm-50mm

System w pe ni kompatybilny z innymi
systemami grupy
Blyweert: Apollo, Hercules, Triton HI

Mozliwo  malowania konstrukcji jedno
oraz dwukolorowo, kolorami
metalicznymi i drewnopodobnymi

PROJEKTOWANIE I MONTAZ

Trzon systemu fasadowego
Kratos zosta  zaprojektowany tak,
aby osi gn  jak najwy sze parametry
u ytkowe w po czeniu z szybk , atw
i skuteczn  fabrykacj  i monta em.
Szeroki zakres rozwi za  pozwala
dostosowa  system do ró norodnych
typów fasad i konstrukcji np.:

Tradycyjnie montowane fasady
s upowo-ryglowe oraz modu owy
system monta u

Ukryte skrzyd a okienne

Dwa typy odwodnie : poprzez wk adki
odwadniaj ce ze s upa, oraz strefowe
odwodnienie ryglami z pomini ciem s upa

Ró ne g boko ci s upów i wzmocnie
do s upów, a co si  z tym wi e szeroki
zakres mo liwych do uzyskania Ixx
Wyst powanie podstawowych profili
s upów w wersji normalnej i ekonomicznej.
Umo liwia to zastosowanie w tej samej
konstrukcji profili s upa o ro nej masie
i ró nym Ixx ale tej samej g boko ci profilu

Wymiary

Szeroko  profili Ramy

S upy

S upy

Okna / Drzwi

Grubo  profili

Warto  Ixx

Wype nienia fasady

Izolacja termiczna

Parametry

1,3 Uf ze standardowym szkleniem 28mm

Przepuszczalno  powietrza

Odporno  na wiatr

Odporno  na uderzenie wiatru

Odporno  na wod

Certyfikacja

Zgodnie z katalogiem

blyweert aluminiumblyweert aluminium

Instytut CWCT


