FASÁDNÍ KONSTRUKCE

Firma CIPI, s.r.o. je činná i v segmentu prosklených
konstrukcí na báze hliníkových proﬁlů. Tyto konstrukce
patřily a patří k charakteristickým prvkům stavby. Dodávají budovám vzhled a funkci - formovaly se v dlouhé
historii. Reﬂektují na charakter doby, kulturu, geograﬁckou polohu, módní trendy a výrazným podílem ztvárňují architektonický záměr. V současnosti Vám můžeme
nabídnout prosklené konstrukce oken, dveří, světlíků
a prosklených fasád s nadčasovým dizajnem do interiéru a exteriéru od systémových dodavatelů jako např.
WICONA nebo ALIPLAST, které splňují ta nejpřísnější
kritéria a platné normy.
Do portfolia společnosti patří:
PROSKLENÉ FASÁDNÍ KONSTRUKCE
Do této skupiny výrobků patří všechny typy fasádních konstrukcí do exteriérového nebo interiérového
prostředí. Fasádní konstrukce dodáváme včetně celé
škály otevíracích prvků, které nabízejí systémová řešení. Z hliníkových prosklených fasád dodáváme typy
s krycí lištou, polo-strukturální a strukturální fasády.
OKNA A DVEŘE
V této skupině výrobků najdete okna a dveře do exteriéru, nebo interiéru se širokou škálou typů otevírání, které
nabízejí renomovaní systémoví dodavatelé včetně posuvných a shrnovacích „harmonikových“ systémů.
PROSKLENÉ SVĚTLÍKOVÉ KONSTRUKCE
Nabízíme různé typy světlíkových konstrukcí: sedlové,
pultové, shedové (prosvětlovací průsvitné, nebo neprůsvitné – oba typy s možnostmi větrání) a atypické.
Do těchto světlíků dokážeme zákazníkům nabídnout
střešní okna včetně ZOTaSH zařízení.

Provětrávané fasády
Hlavní specializací jsou provětrávané fasády. K hlavním
přednostem kromě estetiky patří optimální vlhkostní
poměr, životnost a tepelně-izolační vlastnosti. Díky
vzduchové mezeře je zabezpečené proudění vzduchu
a eliminace vlhkosti. V létě zabraňuje nadměrnému
přehřívání, protože proudění vzduchu ochlazuje fasádní
plášť. V zimě zabezpečuje tepelná izolace v součinnosti
s provětrávanou vzduchovou mezerou menší spotřebu energie při vytápění. Využitím vhodných obkladů
a podkonstrukce je zaručena dlouhá životnost.
Modulový obklad umožňuje jednoduchý servis
a výměnu v případě mechanického poškození fasády.
Systémy:
• Kazetový
• Nýtovaný
• Lepený
Materiály:
•
•
•
•

HPL desky
Keramika
Metalické obklady
Skleněné obklady
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