Unity 2 / Tegelplattor

Begyndelsen på noget stort

Unity 2 / Tegelplattor

Unity 2

Tak- och väggplattor av tegel
med profil som underlättar
montaget. Finns i två olika
höjder samt ett urval av
naturfärger baserat på det
slagna murstenssortimentet.
Unity 2 är ett modernt sätt att arbeta med tegel. Kombinations-möjligheterna är stora och ger vackra slittåliga vägg- och takytor.
Kom in till våra utställningar för att se ett urval av tegelplattorna.
Adresser hittar ni på www.brukspecialisten.se.

Mått: B: 440 mm x H: 260 mm x D: 18 mm
B: 440 mm x H: 190 mm x D: 18 mm

Lodrätt snitt vid tak

Vågrätt snitt vid hörnen

Stående ströläkt min 12x50 mm på bef. stomme
Spikläkt min. 28x70mm, c/c 200mm för höjd 260 mm,
c/c 130 mm för höjd 190 mm
Spikläkt min. 28x70 mm, c/c 200 mm för höjd 260 mm,
c/c 130 mm för höjd 190 mm
Minsta överlapp 60 mm
Skruv 4,5x45 mm, rostfri min. A2

Rekommenderat lodrätt mellanrum 5 mm (2-10 mm)
Typgodkänt stomskydd/vindskydd

Stående ströläkt min 12x50 mm på bef. stomme
Typgodkänt stomskydd/vindskydd
Träläkt kan även bytas mot stål profilsystem med passande miljöklass
för korrosionsskydd.

Lodrätt snitt under öppningar

Lodrätt snitt mot terräng

Minsta överlapp 60 mm
Skruv 4,5x45 mm, rostfri min. A2
Skruv 4,5x45 mm, rostfri min. A2

Spikläkt min. 28x70 mm, c/c 200 mm för höjd 260 mm,
c/c 130 mm för höjd 190 mm
Minsta överlapp 60 mm
Stående ströläkt min 12x50 mm på bef. stomme

Spikläkt min. 28x70 mm, c/c 200 mm för höjd 260 mm,
c/c 130 mm för höjd 190 mm
Typgodkänt stomskydd/vindskydd
Insektsnät av metall
Stående läkt med bredd min. 40 mm
Sockelputs Mapetherm AR GG

Typgodkänt stomskydd/vindskydd
Träläkt kan även bytas mot stål profilsystem med passande miljöklass
för korrosionsskydd.
Se ytterligare information på www.strojertegl.dk

Montaget av plattorna är enkelt och går snabbt. Plattorna skruvas i ett trä- eller plåtregelsystem som skall fungera dränerande och
ventilerande. Efter montage är plattorna helt utan underhåll och bildar därmed en bra investering med låga underhållskostnader.
Produkten är även enkel att demontera och kan återvinnas till 100 %.
Unity 2 ingår som det yttersta skiktet i en systemlösning som kräver professionell rådgivning för den samlade konstruktionen.
Unity 2 produceras i ett urval av naturfärger från det murstenssortimentet. 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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