SWISSPEARL

SIGMA 8

Nowość : montaż niewidoczny płyt fasadowych
z włókna cementowego SWISSPEARL 8mm.

www.ares-architektura.pl

SIGMA 8 - elegancji system montażu niewidocznego łączący 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 na przeciw 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.

Odsłaniamy wam to co ukrywa system montażu
niewidocznego.

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 1220 x 3040 mm, wymiar płyt
SWISSPEARL 8 mm może być dobrany całkowicie dowolnie. Mocowanie
niewidoczne jest realizowane za pomocą oryginalnego systemu, 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 płyt na podkonstrukcji metalowo –
drewnianej lub całkowicie metalowej. Całkowita dokumentacja techniczna jest
dostarczana przez dystrybutora.







Mocowanie niewidoczne
Płyta z włókna cementowego 8 mm dużego formatu
Ekskluzywny aspekt
Szeroki asortyment
Nowoczesna technologia, potwierdzona i odpowiadająca
wymogom ekonomicznym

Wykonawstwo
System fasadowy SIGAM 8 pozwala na montaż w pełni niewidoczny płyt SWISPEARL 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 gama płyt SWISSPEARL, o grubości 8 mm .
wszelkie dane dotyczące kolorystyki i wymiarów dostępne na stronie internetowej
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