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5... KOMPLETNÍ NABÍDKU BONDOVÝCH FASÁD PREZENTUJEME VE VZORNÍCÍCH

BONDOVÉ FASÁDY

Bondová fasáda nabízí jedinečnost, originalitu a kvalitu díky snoubení bezúdržbového hliníku a kvalitního 
jádra těchto sendvičových desek. Nabízí nepřeberné množství použití designů a tvarů každé fasády  
a umožňuje dát fasádě trvale moderní plášť.

Stavba: Sono Centrum | Místo: Brno | Autor: Ing. arch. František Šmédek, SMEDEK s.r.o.
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7... KOMPLETNÍ NABÍDKU PLECHOVÝCH FASÁD PREZENTUJEME VE VZORNÍCÍCH

PLECHOVÉ FASÁDY

Trvanlivost, pevnost, kvalita povrchu a variabilita zajišťuje fasádám z plechových kazet trvalé místo na 
mnoha jedinečných stavebních dílech. Kombinací různých tvarů a barev lze u jakéhokoli objektu docílit 
dynamičnosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Dokonalost zpracování plechových kazet je klíčem  
k trvalému efektnímu vzhledu budovy.

Stavba: VFU v Brně - novostavba Kliniky chorob prasat | Místo: Brno | Autor: PROJECT building s.r.o.



VLÁKNOCEMENTOVÉ 
FASÁDY

Ušlechtilost a reprezentativní vzhled cementovláknitých desek dodá každé stavbě na jedinečnosti.  
Díky dokonalému opracování  frézou s diamantovým nástrojem je zaručena špičková kvalita v každém  
detailu. Cementovláknité desky poskytují možnost rozehrát naprosto unikátní kombinace  
v barevnosti jakékoli fasády. 
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9Stavba: MIURA HOTEL | Místo: Čeladná | Autor: LABOR13, s.r.o ... KOMPLETNÍ NABÍDKU VLÁKNOCEMENTOVÝCH FASÁD PREZENTUJEME VE VZORNÍCÍCH



... KOMPLETNÍ NABÍDKU LAMINÁTOVÝCH FASÁD PREZENTUJEME VE VZORNÍCÍCH

LAMINÁTOVÉ FASÁDY

Výjimečnost, trvanlivost a nádherná estetika vysokojakostních fasádních desek umožňuje rozehrát  
jakoukoliv stavbu či interiér mnoha barvami a díky dokonalému frézování slinutým karbidem nenechá 
nikoho na pochybách o dobré volbě pro jakoukoliv realizaci.
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Stavba: TESCAN Brno, s.r.o. | Místo: Brno | Autor: S.I.S. Projekt, spol. s r.o.



REFERENCE
Stavba: Rezidence Erasmus
Místo: Brno 
Autor: K4 a.s.

Stavba: Úřad práce
Místo: Brno 
Autor: Arch.Design, s.r.o., akad. arch. Jana Háyeková

Stavba: iQLANDIA SCIENCE CENTER LIBEREC
Místo: Liberec
Autor: Ing. Jiří Palas, Ing. arch. Miluše Suchardová

Stavba: SK TECHNIK, spol. s r. o.
Místo: Brno 
Autor: Makovský & partneři, s.r.o.
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SERVIS PŘÍMO OD VÝROBCE
Garantujeme vysokou kvalitu naší práce, která je odrazem nabytých zkušeností a neustále 
se rozvíjejících odborných znalostí našeho týmu vlastních i externích pracovníků.

Vyhotovení projektů specifických typů fasád  
pro stávající i nové stavební objekty 

 Výrobní dokumentace jednotlivých konstrukčních prvků  
 pro realizační firmy
 Prováděcí projekty
 Montážní dokumentace
 Nářezové plány a optimalizace nákladů 

Konzultace s architekty a projektanty ve fázi příprav  
projektů a studií, na kterou klademe velký důraz již  
od počátku společného projektu, kdy se nabízí široký 
výběr možností architektonického řešení objektu  
(různé designy obkladů a materiálů)

 Konzultace technického řešení, návrhy konceptu řešení  
 provětrávaných obkladů, lehkých obvodových plášťů   
 a navazujících konstrukcí

 Výběr nejvhodnějšího typu a designu fasádního obkladu  
 a jeho nosné konstrukce, včetně doplňkových lemovacích prvků,  
 atik, ostění, nadpraží, profilů a větracích mřížek do fasád

 Návrhy atypických objektových řešení  

 Návrhy možných úspor realizačních nákladů ve vztahu  
 k požadavkům investora

Poradenství v souvislosti s montáží provětrávaných fasádních  
systémů, především u tvarově a esteticky náročných konstrukcí

 Vzorkování materiálu před vlastní dodávkou
 Podklady pro objednávky materiálů
 Optimalizace prořezu
 Dodávky naformátovaného materiálu dle požadavku
 Technická instruktáž, technologické postupy montáže
 Asistence, kontrola a poradenství při montáži 
 Zajištění tahových zkoušek na stavbě  jistota 100%  
 funkčnosti konstrukce
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