Unity 1 / Tegelplattor

Begyndelsen på noget stort

Unity 1 / Tegelplattor

Unity 1

Kan användas både på tak
och vägg. Skapar en sömlös
övergång mellan byggnadens
olika ytor.
Vi arbetar gärna i tätt samarbete med både arkitekt och byggherre
för att få fram ett passande uttryck för ert projekt.
Kom in till våra utställningar för att se ett urval av tegelplattorna.
Adresser hittar ni på www.brukspecialisten.se.

Mått: B: 240 x H: 120 x D: 15 mm

Lodrätt snitt vid tak

Vågrätt snitt vid hörn

Skruv 4x40 mm, rostfri minst A2
Takläkt, min. 25x38 mm c/c 96 mm
Ströläkt, min. 25x38 mm c/c 1200 mm
Stående takläkt och ev målad

Ströläkt, min. 12x50 mm c/c 1200 mm

Minsta överlapp 25 mm
Spikläkt min. 25x38 mm c/c 96 mm
Skruv, 4x40 mm, rostfri minst A2
Ströläkt, min. 12x50 mm c/c 1200 mm

Spikläkt min. 25x38 mm c/c 96 mm

Typgodkänt stomskydd / vindskydd
Minsta överlapp 25 mm

Typgodkänt stomskydd/vindskydd

Träläkt kan även bytas mot stål profilsystem med passande miljöklass
för korrosionsskydd.

Lodrätt snitt över, under öppningar

Lodrätt snitt vid tak

Nockbeslag, speciellt framtaget i zink med perforerade
ventialtionspalter.

Skruv 4x40 mm, rostfri min A2

Takläkt, min. 25x38 mm c/c 96 mm

Ströläkt min 25x38 mm c/c 1200 mm

Skruv 4x40 mm, rostfri minst A2
Ströläkt, min. 12x50 mm c/c 1200 mm

Takläkt min 12x50 mm c/c 96 mm

Minsta överlapp 25 mm
Typgodkänt stormskydd/vindskydd
Träläkt kan även bytas mot stål profilsystem med passande miljöklass
för korrosionsskydd.

Undertaket måste vara vattentätt för att tåla fuktighet som kan tränga in mellan plattorna
samt kondensdropp. Vatten ska fritt kunna rinna ned för taket till takfoten och bort från
huset. Vi rekommenderar ett undertak med tät duk.
Se ytterligare information på www.strojertegl.dk

Montaget av plattorna är enkelt och går snabbt. Plattorna skruvas i den bakomvarande konstruktionen som även skall vara dränerande
och ventilerad. Produkten är även enkel att demontera och kan återvinnas till 100 %. Efter montage är plattorna helt utan underhåll
och bildar därmed en bra investering med låga underhållskostnader.
Unity 1 ingår som det yttersta skiktet i en systemlösning som kräver professionell rådgivning för den samlade konstruktionen.
Unity 1 produceras i ett urval av naturfärger från det slagna sortimentet. Passande fasadsten kan kombineras.

Referens

Ett modernt fasadsystem för renovering
och nybyggnation. Unity-serien går även
utmärkt att kombinera med liknande
kulörer i fasadtegel.

Kontakta oss om du vill få offert eller se på prover.
Färgåtergivningen på bilderna skall ses som vägledande.

För verkliga prover besök Brukspecialistens utställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
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