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Сustom facing panels
Панелі за індивідуальним замовленням

 Для реалізації нестандартних індивідуальних рішень облицювання фасадів та
інтер'єрів будівель ми пропонуємо використання широких можливостей
сучасного високотехнологічного бетону HPC CONC в цільнолитих елементах.
     
 Застосовуваний нами бетон має ущільнену сторуктуру на молекулярному рівні,
за рахунок чого він має низьку пористість і високу міцність в порівнянні зі
звичайним бетоном.

 Завдяки правильному підбору грануламетрічного складу і використання
спеціального армування з'явилась можливість істотно зменшити вагу панелей і
збільшити їх розмір.
    
 Компоненти бетону це натуральні мінеральні екологічно чисті матеріали
надають фасаду унікальний природний вигляд.

 Великі формати, свобода вибору форми і перфорації, варіанти текстури та
кольору панелей, так само можливість застосування одного матеріалу в інтер'єрі
та екстер'єрі розкривають широкі можливості в архітектурі і дизайні.

загальна інформація
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Монтаж здійснюється на металеву
систему з алюмінію або сталі створюючи
вентильований фасад.

Можливий монтаж на систему
прихованого монтажу.

Можуть бути різні варіанти кутових з'єднань.

За запитом можливі різні текстури поверхні, і забарвлення панелей на всю товщину.

Свобода вибору форми.
Нами відпрацьовані різні технології лиття і
конструкції опалубок що дає певну свободу у виборі
формоутворення.
Можливе виготовлення за індивідуальними ескізами.

Універсальність.
Підходять для використання як в інтер'єрі так і
для облицювання фасадів будівель.
Стійкі до атмосферних впливів мають
водовідштовхувальне покриття.

Вага  матеріалу 2 400 кг/м3.

технічні характеристики

Матеріал має високу вогнетривкість без спеціальних
покриттів.
Не займається, стабільний при температурі до 350 С0

Довготривала стабільність.
Завдяки щільній структурі, потрапляння
вологи в масу бетону мінімально, що
забезпечує довгий термін служби панелей.
Більше 50 років.

Матеріал має високощільну структуру і
характеристики міцності в порівнянні зі звичайним
бетоном.

Панелі виготовляються з високотехнологічного бетону власної рецептури HPC  та UHPC CONC за
відпрацьованою технологією з додаванням спеціальної фібри і армування.

нахлест 450 відкритий 450 закритий вставка цільний

Панелі обробляються
водовідштовхувальним покриттям
зберігаючи при цьому свій натуральний
колір, не перекриваючи природні пори
матеріалу.
Не темніють при намоканні.
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Матеріал: високоміцний фібробетон
CONC.
Обробка: травлення/ шліфуванння,
водовідштовхувальне покриття
Колір: світло-сірий, білий, на вибір із
палітри.

с. 2 з 3 www.conc.ua   |    м.Київ, Україна   |   050 215 30 66, 093 707 57 85  |   conckorp@gmail.com



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Cafe Tres. Монтрё, Швейцарія. Проект: Drozdov and Partners.

New York Concept House м. Київ. Панелі за спеціальним замовленням.

зразки виконаних проектів
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