ARES
Firma ARES Architektoniczne Rozwiązania Elewacji Szwajcarskich, wyłączny dystrybutor na terenie Polski, szwajcarskiej firmy SWISSPEARL produkującej najwyższej
jakości systemy elewacji w nowoczesnej architekturze, płyty cementowo-kompozytowe o dużych rozmiarach. Działamy na terenie całej Polski od 2006 r.
Włókno-cementowe, wentylowane systemy elewacyjne SWISSPEARL to produkty
najwyższej jakości, idealne dla zastosowań w prestiżowych i oryginalnych realizacjach. Nowoczesna technologia produkcji i barwienia gwarantuje niezwykłą estetykę i trwałość. Niezawodne rozwiązania elewacyjne oraz szeroka i ciekawa gama
kolorystyczna są cenione i rozpatrywane na całym świecie.
ARES to aktywny partner wspierający architektów w realizacji ich pomysłów
w świecie rozwiązań elewacyjnych. ARES pomaga projektantom i kontrahentom
w każdym stopniu projektu fasady, dając specyfikację od strony wykonania na
makietach, itp., szkoleniu instalatorów.
Niezwykłe cechy i walory szwajcarskich płyt SWISSPEARL:
– odporność na warunki atmosferyczne
– odporność na kontakt ze strefą morską i zanieczyszczenie środowiska naturalnego
– odporność powierzchni płyt na promieniowanie słoneczne, kwaśne deszcze,
wilgotność
– doskonała trwałość koloru aż do 40 lat
– materiał przyjazny dla środowiska naturalnego, 100 % odzyskiwalny.
• Integralcrea
Integralcrea to możliwość wykonywania dachów z płyt płaskich lub falistych.
Stylistyczny i wyróżniający się projekt dachu, idealnie odpowiadający współczesnej architekturze. Rozwiązanie to umożliwia posiadanie dachu i fasady w tym
samym wyglądzie. Tego typu dachy charakteryzują się lekką wagą konstrukcji
oraz bogata gamą kolorystyczną. Tak samo długo udowadniana jakość jak
w przypadku fasad, praktycznie wolne od potrzeb konserwacji.
Wentylowany dach unika najczęstszych problemów związanych z kondensacją.
100% ekologiczne i odzyskiwalne. INTEGRALPLAN – panele instalowane na zakładkę, INTEGRALCREA – wszystkie panele instalowane w tej samej płaszczyźnie.
• Sigma 8- system montażu niewidocznego łączy w sobie technikę jutra
Niewidoczny montaż płyt o dużych gabarytach nadaje budynkom aspekt ekskluzywny i wyrafinowany. Dzięki nowatorskiemu systemowi Sigma 8, płyty
fasadowe SWISSPEARL 8 mm mogą być montowane na zewnątrz w systemie
niewidocznym.
Paleta barw i asortymentu SWISSPEARL wraz z dużym wyborem gabarytów
wychodzi naprzeciw wszelkim przedsięwzięciom. Montaż niewidoczny jest realizowany na bazie systemu zakładkowego, opracowanego w całości przez
zespół techników i opatentowanego przez producenta SWISSPEARL.
Dzięki swojej prostocie jest to system wysokiej jakości jak również interesujący
pod względem ekonomicznym.
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• System i technika – wyrafinowany, skuteczny, wymierny
Sigma 8 jest systemem oferującym możliwość wyboru gabarytów płyt, bez
mocowań widocznych. Największy format jaki możemy Państwu zaoferować
to standardowy wymiar naszych płyt, to jest 3040 x 1220 mm, wymiar płyt
SWISSPEARL 8 mm może być dobrany całkowicie dowolne.
Mocowanie niewidoczne jest realizowane za pomocą oryginalnego sytemu, składającego się z elementów harmonizujących optymalnie. Dostawa od producenta
obejmuje; płyty przycięte na wymiar według projektu, wraz z elementami
mocowań systemu.
System Sigma 8 pozwala na montaż na podkonstrukcji metalowo-drewnianej
lub całkowicie metalowej. Całkowita dokumentacja techniczna jest dostarczana przez dystrybutora.
– mocowanie niewidoczne
– płyta z włókno-cementu 8 mm dużego formatu
– ekskluzywny aspekt
– szeroki asortyment
– nowoczesna technologia, potwierdzona i odpowiadająca wymogom
ekonomicznym.
• Wykonawstwo
System fasadowy Sigma 8 pozwala na montaż w pełni niewidoczny płyt
SWISSPEARL 8 mm, na zasadzie fasady podwieszanej i wentylowanej. Wszelkie
dane techniczne względem wykonawstwa dostępne są w dziale technicznym
u dystrybutora.
• Barwy i formaty
Sigma 8 może być stosowana wraz z całą gamą płyt SWISSPEARL o grubości
8 mm, wszelkie dane dotyczące kolorystyki i wymiarów dostępne na stronie
internetowej www.ares-architektura.pl

ARES S.C.
Siedziba:
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62-052 Walerianowo k. Poznania
tel. 061 843-12-44
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www.ares-architektura.pl
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