Casoprano Quick-Lock
Dokonalý stropný systém sadrových kaziet
Esteticky dokonalý strop si vyžaduje dokonalú kombináciu kazetového a závesného systému. Dizajn
a vzhľad kaziet zo škály Casoprano v kombinácii so stabilnými a zapustenými spojeniami závesného
systému Quick-Lock poskytujú dokonalé spojenie, ktoré Vám pomôže vytvoriť najzaujímavejší sadrový
zavesený podhľad. Po predstavení najnovších typov kaziet Casobianca, ktoré majú na povrchu jemnú
mramorovú pieskovú úpravu, si môžete vybrať z troch vzorov Casoprano.

TYP PANELA

ZÁVESNÝ SYSTÉM

Casoprano rovná hrana

Hrana A

Rigips Quick-Lock 24

Casoprano rovná hrana

Hrana A

Rigips Quick-Lock T15

Rigips Quick-Lock 24

DĹŽKA mm

m/m2

Hlavný nosník 24

3600

0.84

Priečny profil 24

1200

1.67

systém sú veľmi ľahko umývateľné.

Priečny profil 24

600

0.84

MONTÁŽ A ÚDRŽBA: Závesný systém

Hlavný nosník 24/38, 3600 mm

ESTETIKA: Sme presvedčení, že

vlhkosť v závislosti od podmienok

vysokej hustote panelov nefiltrujú

najdôležitejšou a základnou funkciou

v miestnosti. Preto má schopnosť

vzduch a preto ostávajú čisté veľmi

zaveseného stropu je zlepšenie

regulovať vlhkosť a zlepšovať klimatické

dlhú dobu. Povrch kaziet a aj závesný

vlastností stropu a vzhľadu miestnosti.

a zdravotné podmienky vo vašom

Práve preto Vám poskytujeme celý rad

prostredí.

rôznych povrchových úprav a dizajnov.

Systémy

Všetky vytvárajú estetický povrch a

ODOLNOSŤ A SILA: Sadrové stropy sú

Rigips Quick-Lock so svojimi kvalitne

sú upravené jasným bielym farebným

veľmi odolné dokonca aj v prostredí

navrhnutými spojeniami nie je len

náterom. Aby sme zaručili najlepší

s vysokou vlhkosťou. Sú mechanicky

esteticky uspokojivý, odlišuje sa

výsledok, poskytujeme závesný systém

odolné, počas používania majú

najmä vďaka jednoduchosti montáže

Rigips Quick-Lock, ktorý umožňuje

rozmerovú stálosť, sú na mnoho rokov

a svojej stabilnosti. Každé spojenie

montáž bez medzier a nerovných

odolné voči prehýbaniu a zakriveniu. Do

poskytuje väčšiu istotu, že systém sa

tieňov.

panelov je možné jednoducho inštalovať

hladko prispôsobí. Všetky kazety sa

malé súčiastky ako napríklad svetlá,

dajú jednoducho odinštalovať. Horné

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ: Sadra je

detektory a pod.. Vysokú odolnosť voči

zavesenie 15 mm širokého systému

nehorľavý materiál. Obsahuje asi

nárazom poskytuje aj obojstranné

chráni pred poškodením panelov počas

20% chemickej zlúčeniny kryštálovej

pokrytie sadrového jadra špeciálnym

montáže alebo údržby.

vody, ktorá môže pôsobiť ako hasiaci

kartónom. Podľa smernice EN13964 je

prostriedok v prípade požiaru. Všetky

silný a stabilný závesný systém Rigips

PRÍRODA: Naše stropy sú vyrobené

zložky boli testované podľa smernice

Quick-Lock zaradený do skupiny B.

z prírodnej sadry a papiera. Závesný
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Rigips Quick-Lock 15

DĹŽKA mm

m/m2

Hlavný nosník 15

3000

0.84

Priečny profil 15

1200

1.67

Priečny profil 15

600

0.84

Spojenie so stenou.
Hlavný nosník 15/38, 3600 mm

systém Rigips Quick-Lock je vyrobený z

EN 13501-1:2007. Kazety vyhovujú
smernici A2 Euroclass v rámci reakcie

ČISTOTA A HYGIENA: Naše stropy sú

ocele. Tieto materiály môžu byť úplne

na oheň. Závesný systém Rigips Quick-

vyrobené zo sadry, ktorá je minerálnym

a opakovane recyklované. Používaním

Lock vyhovuje smernici Euroclass A1.

materiálom. Nevytvára prach a

sadrových výrobkov šetríme energiu a

neobsahuje nebezpečné vlákna alebo

chránime našu planétu.

KLIMATICKÁ POHODA: Sadra má

iné zložky. Sú bezpečné počas montáže

schopnosť absorbovať alebo vracať

a rovnako aj počas používania. Vďaka

Priečny profil 24/38, 600 mm
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Priečny profil 15/38, 600 mm
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piesok na povrchu vytvára prirodzený
povrch so vzorom pôsobiacim ako
omietka bez perforácií.

CASOROC
Stropná kazeta v bielom prevedení,
matný sadrokartón s hladkým

Casobianca

povrchom.

CASOSTAR
Stropná kazeta v bielom prevedení,

Casoroc

matný sadrokartón. Jemná
nepravidelná perforácia.

Casostar

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Použitie

vlhkosť neprekračuje 90%. Vďaka

• Hotely

Divízia Rigips

Kazeta sa môže použiť pri stavbe

svojim vlastnostiam sa výrobok

• Obchodné priestory

Stará Vajnorská 139

kazetových závesných podhľadov v

odporúča na nasledujúce použitie:

• Školy

921 01 Bratislava

interiéroch, kde relatívna

• Kancelárie

• Zdravotnícke zariadenia

tel. +421 33 55 52 211, fax +421 33 55 52 281
e-mail: office@rigips.sk
www.rigips.sk

Vzor

Hrana/

Rozmery (mm) Hmotnosť Skupina

spoj

kg/m2

Absorbcia

horľavosti zvuku

Akustická

Odrazivosť Odolnosť

Tepelná

izolácia

svetla

voči

izolácia

vlhkosti

W/m2K

90%

0.23

aw
A

600x600x8

6.50

A

600x1200x8

6.50

A2

0.10

38 dB

85%

Casoprano Quick-Lock
Dokonalý stropný systém sadrových kaziet

