
ODBĚRATEL

kontaktní osoba:

e-mail: telefon:

firma:

adresa:

datum poptávky:

účel cenové nabídky:

POPIS OBJEKTU

adresa objektu:

druh využití objektu:    rodinný dům     bytový dům průmyslová stavba      občanská vybavenost      jiný

nosná konstrukce: *)
    betonová s trhlinami    betonová bez trhlin       lehčený beton     kamenná       dřevěná     ocelová      jiná

pálená :      plná      vápenopísková       děrovaná      speciální (izolační bloky…)

výška budovy:

plocha fasády:

KONSTRUKCE ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

druh konstrukce roštu:            dřevěná        hliníková       kovová  kombinovaná       upevnění lícového zdiva      kamenný obklad

orientace roštu:     horizontální     vertikální      obousměrný

tloušťka izolace:

provětrávaná mezera:

je možné kotvení ostění do okenního či dveřního rámu: ano       ne

OBKLADOVÝ MATERIÁL

výrobce:

název výrobku:

rozměr desek:

orientace kladení desek:

druh upevnění obkladu: šroubování     nýtování    lepení       skryté kotvení      jiný

prosíme o poskytnutí elektronických podkladů o projektové dokumentaci  ( včetně tohoto dokumentu )

našim technikům pro zpracování co nejpřesnější cenové nabídky na email:  fasady@etanco.cz
*) v případě nekvalitního podkladu či neznámé kvality nosné konstrukce doporučena tahová zkouška

    výběrové řížení      realizace      

datum očekávaného přijetí CN:

jiný (uveďte)

horizontální       vertikální 

mm

mm

m

m2

uložit:



DRUH KONSTRUKCE ROŠTU
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

vhodné pro budovy do výšky 9 m

systém obsahuje:

kotvící systém pro různé nosné konstrukce

vyrovnávací podložky

perforované desky pro spojování hranolů

talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace

úhelník pro stabilizaci polohy tepelné izolace

vruty do dřeva 

spojovací materiál pro uchycení fasádních desek

HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

systém FACALU LR 110

systém obsahuje: 

kotvící systém pro různé nosné konstrukce

vyrovnávací podložky

thermostopiské podložky

nerezové podložky pro přerušení elektrolyt. Článku

stěnové úhelníky

rohové desky

talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace

spojovací materiál -vruty, nýty

válcované profily L, T, OMEGA

profily pro řešení vnitřních/vnějších rohů a spar

adhezivní těsnící pásku

KOVOVÁ KONSTRUKCE

systém obsahuje: 

kotvící systém pro různé nosné konstrukce

stěnové úhelníky pro vertikální upevnění

stěnové úhelníky pro horizontální upevnění

regulační nástavce

rohové desky

talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace

spojovací materiál -vruty, nýty

válcované profily L

profily pro řešení vnitřních/vnějších rohů a spar



KOMBINOVANÁ KOSTRUKCE

systém vhodný pro menší plochy

systém obsahuje: 

kotvící systém pro různé nosné konstrukce

stěnové úhelníky pro vertikální upevnění

stěnové úhelníky pro horizontální upevnění

nástavce, výztuhy , stěnové úhelníky tvaru U

rohové desky, spojky

talířové hmoždiny pro uchycení tepelné izolace

spojovací materiál -vruty, šrouby

těsnící pásky s drážkou a bez drážky

profily pro řešení vnitřních/vnějších rohů a spar

UPEVNĚNÍ LÍCOVÉHO ZDIVA

systém vhodný pro montáž lícového zdiva s odvětranou mezerou

systém obsahuje:          

kotvící systém pro různé nosné konstrukce    

stavitelné podložky  

konzoly pro upevnění nosných profilů

rohové konzole     

nosné profily L

torzní tyče v kombunaci s nylonovou hmoždinou

klipsy pro upevnění tepelné izolace

KAMENNÝ OBKLAD

systém vhodný pro upevnění obkladových desek z kamene

systém obsahuje: 

speciální nosníky s matkou a závitovou tyčí

čepy pro upevnění kamenných desek

antivibrační pouzdro pro žulové desky

expanzní hmoždinky

drát pro expanzní hmoždinky

kolejnice tvaru C

montážní sada pro osazení na kolejnice

těsnící pásku a lepidlo včetně dobarvovače

tužidlo pro lepidlo

jednosložkový těsnící tmel



DRUH UPEVNĚNÍ OBKLADOVÝCH DESEK
ŠROUBOVÁNÍ LEPENÍ

 

NÝTOVÁNÍ 

SKRYTÉ KOTVENÍ UPÍNÁNÍ
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