Fasádní kazety KP-FORM+ svým designem dobře vyhovují současným požadavkům architektů na
velkoplošné fasádní kazety pro opláštění reprezentativních budov a to v přijatelné cenové hladině. Na
rozdíl od podobných fasádních prvků jsou kazety KP-FORM+ velmi přizpůsobitelné – lze u nich volit
rozměry, šířku i výšku. Není problém v rámci jedné dodávky vyrobit kazety s rozdílnou výškou tak, aby
např. dobře odpovídaly rozdílným výškovým modulům oken apod.
Je možné k výrobě použít i rozdílné materiály: ocelový pozinkovaný a povlékaný plech, hliníkový
plech, titanzinek či dokonce i měděný plech. KP-FORM+ je možno šroubovat či nýtovat na téměř jakýkoliv rovný svislý nosný rastr. Nejlepší variantou jsou tenkostěnné pozinkované profily s max. vzdáleností kolem 1,0 m, připevněné na distační kotvy k vyrovnání po zaměření. Spojovací prvky nejsou
na fasádě viditelné, kazety mají standardně boční čela.

Tenkostěnný za studena tvarovaný kazetový
profil s uzavřenými čely z plechu tloušťky do
1,25 mm.
Použití:
Velkoplošné fasádní kazety pro opláštění budov s reprezentativním vzhledem s volitelnými
rozměry, tvary a materiály.
Výhody:
• variabilní rozměr a tvar (pravoúhlý i kosoúhlý)
• volitelná stavební šířka (výška)
• volitelná délka kazet s čely i bez čel
• volitelná šířka vodorovných i svislých spár
• volitelný materiál kazet a jeho barevnost
• možnost výroby doplňkových prvků včetně
atypických
• možnost dodávky integrovaných rohů, atik apod.
• spojovací prvky nejsou na fasádě viditelné
• výroba v Praze – nízké dopravní náklady
• krátké dodací lhůty včetně doobjednávek
• možnost výroby v etapách podle postupu
montáže nebo doměření
• možnost vyprojektování jak kladečského plánu tak i celého projektu fasády

Obr. 1

Obr. 2

Pro projektování jsou k dispozici pomůcky pro
navrhováni velikosti kazet.

Podmínky dodávky:
• kazety KP-FORM+ se dodávají jako hotové
dílce, které je možno šroubovat nebo nýtovat
na vyrovnaný nosný rastr
• objednávají se podle výpisu materiálu s uvedenými skladebnými rozměry a definovanými
spárami
Cena:
závisí na použitém materiálu, rozměrech (případný prořez) a množství – na požádání zpracujeme cenovou nabídku.
Balení:
na paletách ve smršťovací fólii.
Doprava:
z výroby v Praze-Běchovicích zajišťujeme, případně odběratel.
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Tvar kazety:
• příčný řez se sklonem horní plochy k odvodnění
• rovinnost pohledových ploch je zvýšena integrovanými čely
• tuhost kazet je zajištěna profilací podélných okrajů, sloužících zároveň pro skryté kotvení kazet
• v horním okraji je kazeta kotvena – zavěšena
v oválných otvorech, umožňujících délkovou
roztažnost
• kazety větších délek je nutno podepřít a připevnit nejen na koncích, ale i v mezilehlých
podporách v závislosti na statice
Výroba kazety:
Jedná se o poloautomatickou ruční výrobu ze
svitků š. 1250 mm, případně tabulí š. 1500 mm.
Dělením – stříháním a ražením se vyrobí rozvinutý tvar kazety. Konečný tvar kazety vznikne
ohýbáním v podélném i příčném směru. Kazeta je dodávána jako hotový prvek fasádního
systému.

Materiál:
• žárově pozinkovaná ocel povlékaná duroplasty nebo práškově lakovaná v odstínech RAL
• hliník přírodní i povlékaný
• titanzinek
• měd
• nerezová ocel
Rozměry:
• délka: 300-3000 mm, po dohodě až 4000 mm
• šířka (výška): 100-600 mm. optimálně modul
500 mm (480+20 mm spára); po konzultaci
i jiné rozměry
• hloubka (tloušťka) 30 mm
• tlouštka plechu: 0,75-1,25 mm podle materiálu a šířky kazety
Rozměry jsou závislé na výchozím materiálu.
Přesný tvar viz obr. 1 a 2.

Kontakty:
Výhradní dodavatel pro ČR a SR:
Kovové profily, spol. s r. o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
telefon: +420 267 090 211 • fax: +420 281 932 300 • e-mail: servis@kovprof.cz

www.kovprof.cz

