Kompaktní desky
FunderMax - kompaktní deska Max Exterior - hnědé jádro
FASÁDNÍ KOMPAKTNÍ DESKA MAX EXTERIOR rakouského
výrobce firmy FunderMax, je vysoce kvalitní velkoformátový
deskový materiál, určený především pro komplexní realizaci
fasádních a balkónových systémů. Jedná se o vysokotlaké
lamináty /HPL desky/ vyrobené podle normy EN 438-6, typ
EDF s extrémní odolností proti atmosférickým vlivům.
Odolnost povrchu je zajištěna dvojitým vytvrzením Acrylpolyuretanové pryskyřice.
Minimálně padesátiletá životnost desek potvrzena zkušebním ústavem ve Vídni.

Fundermax "Max Exterior Stulpschalung - překládaná fasáda"
Nekomplikovaně, robustně a moderně: tak je možné vytvářet fasády s prefabrikovanými panely
Max Exterior (EN 438-6, typ EDF) pro překrývaná bednění. To umožňuje snadno aplikovatelný
systém upevňování, kombinovaný s osvědčenými vlastnostmi fasádních desek Max Exterior.
Jednoduše efektivní
FunderMax nabízí prefabrikovaný fasádní prvek
s upevňovacími sponami – včetně dopodrobna
vypilovaných řešení pro konstruování vnitřních i
vnějších rohů. Panely jsou dodávány jako
kompaktní pásy desek s vyfrézovanou drážkou.
Je třeba už jen přiříznout na potřebnou délku.
Potom už se mohou montovat na impregnované
nebo mechanicky ošetřené dřevěné laťování –
pomocí
upevňovacích
spon,
specielně
vyvinutých pro tento systém. Systém doplňují
vhodné zadní spárové profily.
Max Exterior je fasádní systém na principu zavěšené odvětrávané fasády. Tepelná izolace a ochrana
před povětrnostními vlivy jsou přitom konstrukčně oddělené. Možnost poškození je tak nižší než u
jiných fasádních systémů.
Výhody překládané fasády - Stulpschalung:
•
•
•
•
•
•
•

Optimální světlostálost, žádné vyblednutí
Dvojitě vytvrzený povrch
Vysoce odolné proti povětrnostním vlivům
Odolné proti rozpouštědlům: i graffiti je možné umýt
Odolné proti poškrábání a houževnaté
Trvanlivé – už žádné natírání
Normovaná kvalita (podle EN 438, typ EDF)

Fundermax "Max Exterior Modulo ME05"
Drží neviditelně. Modulo ME05.
Moderní upevňovací systém od společnosti
FunderMax Vás nadchne: Fasády nebo obložení
vnitřních stěn mohu být montovány pomocí
prefabrikovaných standardních prvků jako
neviditelné upevnění. Spodní nosnou konstrukci si
můžete sami vybrat: Můžete se rozhodnout pro
běžně prodávanou variantu ze dřeva, nebo hliníku.
Max Exterior Modulo ME05 jsou lisované
laminátové vrstvené desky (HPL) podle EN 438
s dodatečnou vysoce účinnou ochranou proti povětrnostním vlivům.
Možnosti kladení
Volba způsobu uložení a výběr dekoru – popř. obměn dekorů
Vám přinášejí nesčetné možnosti uspořádání. Je dobré vědět
- uspořádání formátů desek může významně ovlivnit náklady
na spodní nosnou konstrukci. U vertikálně nad sebou
umístěných spár je nutné obzvlášť pečlivá práce. Vzhledem
k horizontálnímu a vertikálnímu spojení systémových desek
na polodrážku doporučuje FunderMax započít s montáží
vlevo dole.

