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       FASÁDNE KONŠTRUKCIE



Hlavnou špecializáciu sú prevetrávané fasády. 
K hlavným prednostiam okrem estetiky patrí optimálny 
vlhkostný pomer, životnosť a tepelnoizolačné vlastnosti. 
Vďaka vzduchovej medzere je zabezpečené prúde-
nie vzduchu a eliminácia vlhkosti. V lete zabraňuje 
nadmernému prehrievaniu pretože prúdenie vzduchu 
ochladzuje fasádny plášť. V zime zabezpečuje tepel-
ná izolácia v súčinnosti s prevetrávanou vzduchovou 
medzerou menšiu spotrebu energie pri vykurovaní. 
Aplikáciou vhodných obkladov a podkonštrukcie je  
zaručená dlhá životnosť. Modulový obklad umožňuje 
jednoduchý servis a výmenu v prípade mechanického 
poškodenia fasády.

Systémy:

• Kazetový
• Nitovaný
• Lepený 

Materiály:

• HPL dosky
• Keramika
• Metalické obklady
• Sklenené obklady

Prevetrávané fasády

Firma CIPI, s.r.o. je činná aj v segmente presklených 
konštrukcií na báze hliníkových profilov. Tieto konštruk-
cie patrili a patria k charakteristickým prvkom stavby. 
Dodávajú budovám vzhľad, funkciu a formovali sa v 
dlhej histórii. Reflektujú na charakter doby, kultúru, ge-
ografickú polohu, módne trendy a výrazným podielom 
stvárňujú architektonický zámer. V súčasnosti Vám vie-
me ponúknuť presklené konštrukcie okien, dverí, svet-
líkov a presklených fasád s nadčasovým dizajnom do 
interiéru a exteriéru od systémových dodávateľov ako 
napr. WICONA, ALIPLAST, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie 
kritériá a platné normy.

Do portfólia spoločnosti patria:

PRESKLENÉ FASÁDNE KONŠTRUKCIE
Do tejto skupiny výrobkov patria všetky typy fasádnych 
konštrukcií do exteriérového, alebo interiérového pro-
stredia. Fasádne konštrukcie dodávame vrátane celej 
škály otváravých prvkov, ktoré ponúkajú systémové rie-
šenia. Z hliníkových presklených fasád dodávame typy 
s krycou lištou, polo-štrukturálne a štrukturálne fasády.

OKNÁ A DVERE 
V tejto skupine výrobkov nájdete okná a dvere do exte-
riéru, alebo interiéru so širokou škálou typu otvárania, 
ktoré ponúkajú renomovaný systémový dodávatelia 
vrátane posuvných a zhrňovacích systémov.

PRESKLENÉ SVETLÍKOVÉ KONŠTRUKCIE 
Ponúkame rôzne typy svetlíkových konštrukcií: sed-
lové, pultové, šedové a atypické. Do týchto svetlíkov 
vieme zákazníkom ponúknuť strešné okná vrátane 
ZOTaSH zariadení.
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