IDEALní FASÁDA
DEKCASSETTE IDEAL

novinka v sortimentu DEKMETAL

Nový typ pohledového prvku DEKCASSETTE IDEAL
je výsledkem několikaletého vývoje a testování s využitím
zkušeností ze samotných realizací. Kazeta IDEAL přináší nový
typ zámku, větší prostorovou tuhost kazety a možnost výroby
kazety až do délky 6 metrů při zachování širokého výběru
materiálů a barevných kombinací.

V roce 2015 byla završena rozsáhlá rekonstrukce výrobního
areálu DEKMETAL. Součástí rekonstrukce je nová, unikátní
výrobní linka vyvinutá speciálně pro potřeby společnosti
DEKMETAL. Nová výrobní linka je v Evropě zcela jedinečná,
byla dodávána ve spolupráci dodavatelů ze čtyř zemí
(Finsko, Itálie, Německo a Izrael) a práce na tomto projektu
trvala 3 roky.
Kapacita výroby fasádních systémů se díky této lince zvýší
na pětinásobek, což umožní pokrýt neustále se zvyšující
poptávku po fasádách DEKMETAL.
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IDEALní VLASTNOSTI
IDEÁLNÍ FUNKČNOST
zámek pro plynulý odtok vody
zabezpečí dlouhodobou funkčnost
a životnost fasády

PERFORACE

kompenzuje dilataci plechu a zjednodušuje
montáž

KOMPLEXNÍ SYSTÉM

obsahující vše potřebné pro provětrávanou
fasádu (nosný rošt, lemovací lišty,
pohledové prvky a kotevní technika)

IDEÁLNÍ ROVINNOST
IDEÁLNÍ ZÁMEK KAZETY

tvar zámku přispívá k větší plošné tuhosti
kazety

VIPER BENDING TECHNOLOGIE

unikátní systém ohýbání umožňuje dosažení
vysoké přesnosti výrobků

ESTETIKA

kazeta IDEAL díky své přesnosti a rovinnosti
splňuje přísná kriteria investorů na estetiku
realizované fasády

IDEÁLNÍ VELIKOST
VARIABILITA

velikost kazet a spár mezi kazetami
je volitelná i po milimetrech

VELKOFORMÁTY

kazety se vyrábí až do velikosti
800x6000 mm.

EKONOMIKA
fasádn
í a stře šn í systé my z ple ch u
kazety IDEAL jsou díky velkým
formátům a tl. plechu 1mm finančně
výhodným řešením provětrávané fasády

K fasádnímu systému Dekmetal poskytujeme komplexní technickou podporu. Všechny typické detaily naleznete na našich webových
stránkách (www.dekmetal.cz), nebo jako součást programu DEKPARTNER. Program je poskytován bezplatně a všechny typické
detaily můžete volně použít do svých projektů. Pro vaší podporu je možné využít i tým zkušených techniků.
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