
Wandverkleidung mit Befestigungsplatte

Normbedarf: 
	 	 	       Bedarf / m2                         	   
  Benennung 	      625 600  

q	 Klemmkassette        2,56 2,78 Stk.

w  Klemmschiene 16/38       1,60 1,67 lfm

e	 Niederhaltefeder

r	 Befestigungsplatte       0,80 0,83 Stk.

t  Univ. Befestigungswinkel       1,00 1,00 Stk.

y	 Wand-Modulprofil       1,00 1,00 Stk.

  30/30/1,5 Abstand 1,0 m       0,67 0,67 Stk.

u	 Federleiste 30/25

i  Schürze mit Federleiste

o		 Abschlussprofil
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Einsatzgebiete Klemmsystem

-optimal für vollflächige Wandverkleidungen

-ideal für Maximierung der Schallabsorptionflächen 

-hervorragende Optik durch bewährte 

 Doppelklemmpunkte

-nahtloser Übergang von Decke auf Wand möglich

-montagefreundlich durch Standard- 

 Klemmunterkonstruktion

WAND 1

oznakowanie 

kaseta zaciskowa
szyna zaciskowa 16/38
sprężyn
płyta mocująca
uniw. kątownik mocujący
profil ścienny 
30/30/1,5 odległość 1,00 m 
listwy przyścienne 30/25
płyta maskująca z listwą sprężynową
profil wykończeniowy

zużycie / m²

szt
mb

szt
szt
szt
szt

Okładziny ścian - system zaciskowy

Dane techniczne

Okładziny ścian z płytą mocującą

Zużycie normatywne:

Zastosowanie systemu zawieszanego
- idealne rozwiązanie do segmentowych paneli ściennych
- opracowany z myślą o optymalizacji akustyki
- doskonale sprawdza się przy późniejszych modyfikacjach
- idealny do montażu na powierzchniach cząstkowych
- wyśmienity element wzornictwa
- szybki i czysty montaż



Details
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Wandverkleidung mit Modulprofil

HorizontalschnittVertikalschnitt
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WAND 1
Okładziny ścian - system zaciskowy

Dane techniczne

Detale

poziomy widok

Okładziny ścian z profilem modułowym

detal wertykalny
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Anschluss mit Metalldecke
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Abschluss mit Sockelleiste

Abschluss mit Federleiste
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Bodenanschluss mit Federleiste
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Anschlüsse

WAND 1

połączenie z sufitem metalowym

Okładziny ścian - system zaciskowy

Dane techniczne

Zakończenie U-profilem

zakończenie listwą  przyścienną 30/25

zakończenie przypodłogowe listwą 30/25

Zakończenia Krawędzi
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Material
Verzinktes Stahlblech

Oberfläche
Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe 

Brandverhalten  
A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

Schallabsorption
siehe Perforationen

Montage
siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 

sowie TAIM

Deckengewicht pro m² 
Stahl ca. 7 kg

Mehr Details finden Sie im jeweiligen Bereich auf unserer Website www.fural.at bzw. im Deckenhandbuch.

Normen 
-Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN 

EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.

-Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM 

(Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) 

sowie der FURAL-Werksnormen.

Pflegehinweis   
-Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)

-Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leich-

tes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine 

Scheuermilch bzw. Verdünnungen)

-Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
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Laibungsanschluss für Fenster und Türen
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WAND 1
Okładziny ścian - system zaciskowy

Dane techniczne

Więcej informacji na www.fural.at

Materiał

Ogniowość

Pochłanianie dźwięku Montaż

Powierzchnia

Masa sufitu na m²

stal ocynkowana

A1 - niepalne patrz EN 13501-1

patrz perforacje

patrz rysunki Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 tak jak TAIM

stal ok. 7 kg

malowana, każda farba RAL lub NCS

-Komponenty spełniają wymagania DIN 18168 i DIN EN 
13964 wraz z oznaczenianiem CE standardowych systemów
-produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne        
Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i 
własnym standardom Fural.

Normy techniczne

Pielęgnacja

-suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki (np. Vileda)
-mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej miękkiej 
ściereczki, słabych detergentów (do czyszczenia szkła, nie 
używać mleczek ścierających)
-dodatkowe informacje na zapytanie

połączenie dla okien i drzwi


