FA 50N A - NAKŁADKOWY
SYSTEM FASADOWY
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WYTRZYMAŁOŚĆ I ESTETYKA

FA 50N A - CECHY SYSTEMU
W ofercie systemów fasadowych firmy Yawal pojawił się nowy
produkt - system nakładkowy FA 50N A.
Rozwiązanie oparte jest na znanym i cenionym przez naszych Klientów bazowym systemie fasadowym FA 50N. Jego struktura umożliwia projektowanie
i wykonywanie lekkich ścian osłonowych słupowo–ryglowych mocowanych
do drewnianej lub stalowej konstrukcji nośnej budynku.
Połączenie to pozwala na otrzymanie trwałej, szczelnej i estetycznej powłoki
osłaniającej konstrukcję wewnętrzną bryły architektonicznej.

yawal.com

ZALETY SYSTEMU

• bogata gama listew dociskowych i maskujących,
• możliwość wykonania powłoki półstrukturalnej (SL),
2
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• znakomita izolacyjność termiczna 0,6 W/m K dla fasady HI oraz 0,8 W/m K dla półstrukturalnej,

• wysoka szczelność,
• szeroki zakres szklenia,
• jeden profil na słup i rygiel,
• możliwość łącznia z innymi systemami Yawal,
• akcesoria wspólne z systemem bazowym FA 50N,
• profil prefabrykowany przez Yawal S.A,
• łatwość montażu.
PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUP

Najnowszy system przeznaczony jest do konstruowania przeszklonych elewacji budynków, takich jak: banki, hotele, urzędy,
biurowce, hale sportowe itp. Powstająca w ten sposób szklana powłoka zapewnia jednocześnie odpowiednie doświetlenie wnętrza
budynku, jego ekspozycję i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Co więcej, dzięki szerokiej gamie listew maskujących i dociskowych dostępnych w ramach systemu możliwe jest swobodne
kształtowanie elewacji pod względem geometrycznym i kolorystycznym. Istnieje możliwość wykonania fasady półstrukturalnej, co
pozwala na uzyskanie jednolitej i gładkiej powierzchni. System stanowi doskonałe narzędzie do kształtowania współczesnej,
nieograniczonej w swej formie architektury.

PARAMETRY TECHNICZNE - FA 50N A
Szerokość profili

50 mm

Zakres szklenia

6-58 mm

Izolacyjność termiczna

Uf od 0,6 W/m2K

YAWAL S.A. - ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T. +48 34 352 88 00, F. +48 34 357 41 42, bok@yawal.com, www.yawal.com

NAKŁADKOWY SYSTEM FASADOWY FA 50N A

• możliwość stosowania na elewacjach i świetlikach,

