Посетете www.eco-form.eu

Надстройка
Формата надстройка е ново допълнение към серията NUDURA
ICF форми, осигуряващи енергийно ефективни, рентабилни
решения за сградните обвивки, като задоволява архитектурните,
търговските и жилищни изисквания на пазара.
Надстройката предоставя няколко предимства на монтажниците да
пестят време и пари по време на инсталацията. С надстройката,
необходимостта от рязане на формите е значително намалена.
Проектирана, да бъде използвана като регулатор на височината,
предимно в горния край на стената, формата позволява да се получат
17 комбинации от височини между 4' (120 см) и 12' (360 см), без да се
налага да се режат формите. Формите са налични в 5-те стандартни за
NUDURA междупанелни широчини с размери от 6 "(150 mm) до 12" (300
mm) и са съвместими с всички налични продукти на Нудура. Така може
да се постигне всяка една височина кратна на 6 инча (150 мм), без да са
необходими инструменти за оразмеряване и без да се нарушава
цялостта на формите.

17 комбинации от различни
височини между 1.2м и 3.6м

Надстройката притежава всички иновации и характеристики на Нудура
ICF серията, включително и DURALOK™ технологията, заключваща
формите на място с тройно блокиране на вградените зъбци. Всичко това
премахва нуждата от допълнителни материали и води до значително
намаление на разходите и времето за труд. Когато формите са
подредени заедно, в една непрекъснатата вертикала до пълната
височина на стената, Нудура системата се превръща в една от найздравите и стабилни ICF стени в индустрията.
Надстройката е ключово нововъведение, пуснато на пазара от
NUDURA, което дава на строителите и дизайнерите продукт, който да
направи инсталацията още по-лесна и по-бърза.
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Посетете nudura.com или eco-form.eu и научете повече за технологията Нудура.

Форма за надстройка
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Таблица за постигане на
височина на стената при
комбинация с Надстройка
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11 1/4” (28.5 см)
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