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Серия NUDURA ONE 
NUDURA революционизира ICF индустрията от самото начало, предлагайки 

качествени продукти със значителни нововъведения и подобрени характеристики, 

за да направят процеса на изграждане лесно и бързо, което е от решаващо 

значение за клиентите. Ние вярваме, че стимулирането на иновации и промяната 

на статуквото ни позволява да осигурим най-новаторската серийна линия на 

пазара на изолационни бетонни форми. 

Така тази насока продължава с нова серия изолационни бетонни форми. Нудура 

Серия ONE е единствената ICF форма в бранша, която предлага на строителите и 

архитектите несравнима възможност за гъвкавост и комбинативност в 

архитектурния дизайн. В основата на тази новаторска линия е новият дизайн на 

рамото на формата - DURA MULTILINK
TM

 технология, предлагаща още по-голямо 

разнообразие от комбинации, подходящи за различни архитектурни 

стилове. Серия One запазва DURAMAX
TM

 технологията и остава на пазара като 

най-голямата стандартна форма с дължина от 2,4 м и височина 45,7 см или стена 

с площ от 1,11 квм, изградена директно с една форма. 

Серия ONE предлага на потребителите възможността да намалят 

труда чрез елиминиране на необходимостта от кофраж за 

асансьорни шахти, стълбищи клетки и други части, които изискват 

открита бетонна повърхност. Серията ONE дава на архитектите 

възможността да имат свобода в дизайна на многоетажните, 

спортните и търговски складове. За направи-си-сам строителите, 

серията е идеална за басейни или навсякъде, където е 

необходима по-малка изолация или едностранно изолиране. 

Преходът между стандартната серия и серия ONE е абсолютно 

безпроблемен. Панелът на серия ONE формата съвпада с 

външния ръб на стандартната форма. DURA MULTILINK
TM

 

технологията използва малки точки за закрепване на ребрата, за 

да намалят видимата част в бетонната стена. Така този 

иновативен дизайн позволява тези две малки връзки към реброто 

лесно да бъдат скрити и крайният резултат да е една напълно 

гладка повърхност. 

Серията ONE съчетава традиционните строителни методи и изолационната 

технология. NUDURA доставя всички необходими материали за сглобяване на 

формата - от ребрата, винтовете, шперплатовата и изолационната плоскост, до 

шаблона, който прави монтажа лесен и бърз. Отворите за винтовете са 

предварително пробити в шперплатовата плоскост, което елиминира 

необходимостта от пробиване на място. Монтажниците просто трябва да сглобят  

желаната комбинация от форми. Комбинацията със съществуващите ICF панелна 

система на NUDURA, включително и комбинации с 90° и 45° ъглови форми се 

постига лесно чрез ъгловите серия ONE форми. След приключване на задачата, 

шперплатовите панели могат да бъдат отделени, почистени и повторно 

използвани, което намалява допълнително отпадъците и разходите. 

 

Посетете www.eco-form.eu  
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Серия One - Вътрешен Ъгъл 90° Corner  

 
 

РАЗМЕРИ  

Междупанелна Ширина A B C 

4” (100mm) 2’-3 5/8” (701mm) 1’- 0 3/8” 

(314mm) 

6 5/8” (168mm) 

6” (150mm) 2’ - 1 5/8” (650mm) 10 3/8” (263mm) 8 5/8” (219mm) 

8” (200mm) 1’ - 11 5/8” 

(600mm) 

8 3/8” (212mm) 10 5/8” 

(270mm) 
10” (250mm) 1’ - 9 5/8” (549mm) 6 3/8” (161mm) 12 5/8” 

(321mm) 
12” (300mm) - - - 

 

Серия One - Външен One 90° Ъгъл  

 
 

РАЗМЕРИ  

Междупанелна Ширина A B C 

4” (100mm) 2’ - 5 5/8” (752mm) 1’ - 2 3/8” (366mm) 6 5/8” (168mm) 

6” (150mm) 2’ - 7 5/8” (803mm) 1’ - 4 3/8” (416mm) 8 5/8” (219mm) 

8” (200mm) 2’ - 9 5/8” (854mm) 1’ - 63/8” (467mm) 10 5/8” 

(270mm) 
10” (250mm) 2’ - 11 5/8” 

(905mm) 

1’ - 8 3/8” (518mm) 12 5/8” 

(321mm) 
12” (300mm) 3’ - 1 5/8” (956mm) 1’ - 10 3/8” 

(569mm) 

14 5/8” 

(371mm) 

 Серия One - Вътрешен 45° Ъгъл One Side Outside 45° Corner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАЗМЕРИ  

Междупанелна Ширина A B C 

4” (100mm) 2’ - 2 3/8” (670mm) 10 3/8” (264mm) 6 5/8” (168mm) 

6” (150mm) 2’ - 1 1/2” (649mm) 9 1/2” (243mm) 8 5/8” (219mm) 

8” (200mm) 2’ - 0 3/4” (628mm) 8 3/8” (222mm) 10 5/8” 

(270mm) 
10” (250mm) 1’ - 11 7/8” 

(607mm) 

7 7/8” (201mm) 12 5/8” 

(321mm) 
12” (300mm) 1’ - 11 1/8” 

(586mm) 

7 1/8” (180mm) 14 5/8” 

(371mm)  

Серия One - Външен 45° Ъгъл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗМЕРИ  

Междупанелна Ширина A B C 

4” (100mm) 2’ - 3 1/4” (691mm) 11 1/4” (285mm) 6 5/8” (168mm) 

6” (150mm) 2’ - 4” (712mm) 12” (300mm) 8 5/8” (219mm) 

8” (200mm) 2’ - 4 7/8” (733mm) 1’ - 0 7/8” (327mm) 10 5/8” 

(270mm) 
10” (250mm) 2’ - 5 3/4” (754mm) 1’ - 1 3/4” (348mm) 12 5/8” 

(321mm) 
12” (300mm) 2’ - 6 1/2” (775mm) 1’ - 3 1/2” (369mm) 14 5/8” 

(371mm) 

 


