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Hőszigetelt szendvics falpanelek
A szendvics falpanelek széles választékát kínáljuk, így biztosan kijelenthetjük, hogy a
tökéletes megoldást tudjuk Önnek nyújtani: K-Roc® ásványgyapotos magtól kezdve
az IPN habos paneleken át a legjobb hőszigetelést nyújtó QuadCore™ technológiáig,
minden fajta vastagságban, felületi megjelenésben és színben.

Előregyártott pillértakarások, elburkolások
Mint minden befejező vagy markáns falelemként, az előregyártott pillér takarásaink,
vagy elburkolásaink tökéletesen illeszkednek a falpanel rendszereinkhez.

Előregyártott sarokpanelek
A gyárban előre elkészített sarokpaneleink elérhetőek IPN, QuadCore™ és K-Roc®
ásványgyapot szigetelőmaggal is. Az egyszerű, gyors kivitelezés és a falpanel
rendszerinkkel könnyű összeépíthetőség érdekében gyártjuk vertikális és horizontális
beépítéssel is, a RAL-skála bármelyik színében.

Élhajlított elemek, szegések
Horganyzott acélból készült szegéseink elérhetőek max. 1 250 mm kiterített szélességig
és 6 000 mm standard hossz méretben. A maximális gyártható hossz 8 000 mm.
Szegéseink alkalmasak kültéri és beltéri alkalmazásra is, legyen szó akár sarkok
fedéséről, akár tető és falcsatlakozásokról, nyílászáró oldalsó, szemöldök és párkány
fedéseiről.

Lizánatakaró megoldások
Lizénatakaró profiljaink hatékony megoldást kínálnak a falpanelek közötti toldás
elegáns eltakarásáról. Egyedi esetben a takarólemezek akár álló falpanelek csatlakoztatására is alkalmasak. Elegáns, letisztult és színes takaróelemeink tökéletes befejezést biztosítanak épületéhez bármilyen színben, a kontraszt vagy a harmónia kiemelése
érdekében. Minden takaróelemet maximum 7 000 mm hosszúságban tudunk gyártani.

Adapter Panelek
Adapter panelek vizuálisan és műszakilag is tökéletes átmenetet biztosítanak a különböző
szigetelőmaggal rendelkező panelek között.

Csavarok, rögzítések
A megfelelő rögzítőelemek az egyik fő alkotóelemei minden falpanel rendszernek.
A csavarok kiválasztásakor kollégáink figyelembe veszik az Ön által rendelt elemek színét,
magvastagságát és a fogadószerkezet típusát,vastagságát, hogy a lehető legjobb
megoldást kínálják. A megfelelő rögzítőelemekkel kapcsolatos további kérdések esetén
kérjük, keresse kollégáinkat.

Integrált ablakok
A Kingspan Day-Lite Ablakok arra lettek kifejezetten kifejlesztve, hogy hőszigetelt
szendvicspanelből készült épületek esetén alkalmazzák őket. Elegáns kialakítása
biztosítja a tökéletes illeszkedést látható csavarok vagy szegecsek nélkül. És, mivel
nincs kereten belüli rögzítés, a hőszigetelési értékek kiemelkedőek. Számtalan színben
elérhetőek, hogy biztosan illeszkedjenek épületéhez.

Rejtett rögzítésű oldalfali bevilágító (KS1000 WL)
Kingspan rejtett rögzítésű Wall-Lite falpanel nagy szilárdságú polikarbonát anyagból készül,
55%-ban fényáteresztő, melynek segítségével épületébe könnyedén varázsolhat természetes fényt. Kialakításának köszönhetően AWP termékeinkkel tökéletesen összeépíthetőek és
az U=1,26 W/m2K hőszigetelő képességük miatt nem kell kompromisszumot kötnie a remek
szigetelés és a természetes fény között. Kiváló UV védelemmel ellátott felületének
köszönhetően hosszú ideig biztosít bevilágítást épületébe, amivel rengeteg pénzt
takaríthat meg. KS1000 WL panelünket 1 000 mm-es standard modulszélességgel
és max. 8 000 mm hosszméretben rendelheti meg.

Gravitációs zsalus szellőző elemek
Az előregyártott szellőző elemeink tökéletesen illeszkednek falpaneleink bármelyikébe
és az Ön igényeinek megfelelően készülnek. Elérhetőek takarókerettel és keret nélkül
is, akár rovar- és madárhálóval is. Különleges esztétikai igény esetén alumíniumból is
készítjük, Comaxit bevonattal és az Ön által kért színben. A standard méret 1 000 mm x
3 000 mm, a legnagyobb javasolt felület 9 m2.
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“Minden amire szükséged van egy homlokzati rendszerhez, egyetlen forrásból –
Számomra ez a tökéletes megoldás.“
Gyors szerelés

Gyárilag összeállított megoldási
rendszerünket egyből az beépítés helyszínére
szállítjuk, amivel még a legbonyolultabb
építkezések is egyszerűen tervezhetővé és
kivitelezhetővé válnak.

Könnyű kivitelezés

A megtervezett csatlakozások, integrált
elemek és egyszerű rögzítési módszerek
nagyban megkönnyítik a kivitelezést,
megszüntetve a vágás, tömítés és átalakítás
folyamatát, melynek segítségével időt
takaríthat meg.

Tökéletesen összehangolt
megoldás

Az összes homlokzati elem tökéletesen
illeszkedik egymáshoz. A magas színvonal és
megbízhatóság érdekében minden elem nagy
gondossággal és odafigyeléssel készül.

Mindent egyetlen gyártótól

Mivel közvetlenül a gyártótól tud megvásárolni
mindent, az összes felmerülő kérdését és
aggályát gyorsan és hatékonyan tudjuk
megválaszolni, amivel Ön időt és pénzt
takaríthat meg.

Tökéletes megjelenés

Az elemek gyári összeszerelése optimális
illeszkedési pontosságot és zökkenőmentes
megjelenést biztosít. Az egyedi külső
érdekében termékeink színéhez a RAL-skála
teljes palettáját felhasználhatja.

Kingspan Kereskedelmi Kft.
2367 Újhartyán, Horka dűlő 1, Magyarország
Tel.: +36 (29) 573 400, +36 (29) 573 410
ajanlat@kingspan.hu
www.kingspan.hu

További termékeink megtekintéséhez kérjük,
látogasson el weboldalunkra:
www.kingspan.com

A kiadvány szakemberek bevonásával készült, azonban a Kingspan
Limited és annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az
esetleges hibákért vagy megtévesztő információkért. A termékek
és/vagy munkamódszerek leírása tájékoztató jellegűek. A termékek
vagy azok paraméterei változhatnak, pontos információkért minden
esetben keresse kollégánkat.

02/2019

