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Systém nerezové fasádySystém nerezové fasády

� Idea včlenit nejmoderněj�í současné 
technologie a nejkvalitněj�í dostupné 
materiály do jednoho celku, nový přístup, 
smělost a odvaha, to jsou atributy koncepce, 
která byla integrována do předkládaného 
nerezového fasádního systému.

� Tento systém představuje originální nové 
ře�ení, který je sice v České republice úplnou 
novinkou, ale v západních evropských zemích 
si ji� vybudoval nepřehlédnutelnou pozici  a je 
zosobněním vrcholu současné architektury u 
projektování strukturálních fasád. 



Celý systém lze Celý systém lze 
charakterizovat následovně:charakterizovat následovně:

� Lze pou�ít jakékoliv dvojsklo i trojsklo 
(nejedná se o terčíkovou fasádu)

� Prvky zasklení jsou pomocí strukturálního 
silikonu vlepeny do nerezových ocelových 
kazet, které umo�ňují rychlé přichycení na 
nosnou ocelovou konstrukci

� Nerezové rámy mají odvodňovací drá�ky a 
otvory

� Celý systém skleněných elementů je 
kompletně připraven v dílně a přivezen na 
stavbu v hotovém stavu



Z hlediska uchycení k nosné Z hlediska uchycení k nosné 
konstrukci známe 2 způsoby:konstrukci známe 2 způsoby:

� Systém bodového uchycení pomocí 
víceramenných �pavouků� � point 
fixed system

� Uchycení k ocelové konstrukci 
pomocí rychloupínacích nerezových 
klipsů nanýtovaných na konstrukci 
(curtain wall system )



Nároky na nosnou konstrukci:Nároky na nosnou konstrukci:

� Je pou�itelná v podstatě jakákoliv 
ocelová konstrukce 

� Je pou�itelná dokonce podpůrná 
konstrukce dřevěná v kombinaci s 
nerezovým úchytným systémem



Výhody nerezového systímuVýhody nerezového systímu

� Moderní HI-Tech vzhled předurčující 
vyu�ití u nejnáročněj�ích aplikací

� velký podíl dílenské práce, z toho 
vyplývající rychlá montá�



� Společnost Izolační skla s.r.o. nabízí 
spolupráci při vyu�ití nerezového 
systému právě u Va�eho projektu. 
Jsme připraveni spolupracovat při 
vyu�ití systému právě u Va�eho 
projektu- projekční ře�ení, dílenské 
zpracování skel, dodávku a montá� 
komponent.



Příklady realizací  Příklady realizací  
nerezových fasádnerezových fasád
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Na spolupráci se tě�í kolektiv 
pracovníků společnosti Izolační skla 
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