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Velkoformátové fasádní
kazety KP-FORM+
Společnost Kovové profily spol. s r.o. představuje požárně odolný velkoformátový odvětrávaný pláš s třídou reakce na oheň A1. Jedná se
o inovovaný systém původního typu KP-FORM, kdy zcela novým systémem
zavěšení kazet došlo k zlepšení především optické rovinnosti.
Fasádní kazety KP-FORM+ svým
designem dobře vyhovují současným
požadavkům architektů na velkoplošné fasádní designy plášů reprezentativních budov a to v přijatelné cenové
hladině.
Jedná se o tenkostěnné, za studena
tvarované kazetové profily s uzavřenými
čely z ocelového pozinkovaného a povrchově upraveného plechu, případně
jiných architektonicky zajímavých materiálů.

Rozměrové i materiálové varianty
Na rozdíl od podobných fasádních prvků jsou kazety KP-FORM+ velmi přizpůsobitelné – lze u nich volit rozměry, jak
šíři tak výšku. Není problémem v rámci
jedné dodávky vyrobit kazety s rozdílnou
výškou tak, aby např. dobře odpovídaly rozdílným výškovým modulům oken
apod.
Při výrobě lze použít i rozdílné materiály: ocelový pozinkovaný a povlékaný
plech (nejčastěji s exteriérovým povrchem Polyester 25 μm, či PVDF 25 μm)
nebo práškově lakovaný v odstínech RAL,

hliníkový plech i povlékaný v odstínech
RAL, titanzinek či dokonce měděný plech
nebo nerezovou ocel.

Popis a upevnění fasádních kazet
Kazety se vyrábějí poloautomatickou
ruční výrobou ze svitků š. 1 250 mm,
případně tabulí š. 1 500 mm. Dělením –
stříháním a ražením se vyrobí rozvinutý
tvar kazety. Konečný tvar vznikne ohýbáním v podélném i příčném směru. Kazeta
je dodávána jako hotový prvek fasádního
systému.

ale i v mezilehlých podporách
v závislosti na statice.
Velkoplošné fasádní kazety pro opláštění budov s reprezentativním vzhledem
a s volitelnými rozměry, tvary a materiály je možno šroubovat či nýtovat na
téměř jakýkoliv svislý nosný rastr, řádně vyrovnaný. Nejlepší variantou jsou
tenkostěnné pozinkované profily s max.
vzdáleností kolem 1,0 m, připevněné na
distanční kotvy k vyrovnání po zaměření.
Spojovací prvky nejsou na fasádě viditelné, kazety mají standardně boční čela.

Tvar kazety (viz řez)
• příčný řez se sklonem horní i dolní
plochy k odvodnění,
• rovinnost pohledových ploch je
zvýšena integrovanými čely,
• tuhost kazet je zajištěna profilací podélných okrajů, sloužících zároveň
pro skryté kotvení kazet,
• v horním okraji je kazeta kotvena,
zavěšena v oválných otvorech,
umožňujících délkovou roztažnost,
• kazety větších délek je nutno podepřít a připevnit nejen na koncích,

Rozměry kazet
Délka
Šířka (výška)

300–3 000 mm, po dohodě až 4 000 mm
100–600 mm(optimální je modul 500 mm: 480+20 mm spára);
u šíře 600–1000 mm je potřeba použít vyztužení kazety (nutná
konzultace)
Hloubka (tlouška) 30 mm
Tlouška plechu
0,75–1,25 mm podle materiálu a šířky kazety

Fasádní kazety KP-FORM+ svým
designem dobře vyhovují současným
požadavkům architektů na velkoplošné
fasádní designy plášů
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• spojovací prvky nejsou na fasádě
viditelné,
• výroba v Praze a tedy nízké dopravní náklady po celé ČR,
• krátké dodací lhůty včetně doobjednávek,
• možnost výroby v etapách podle
postupu montáže nebo doměření,
• možnost zpracování jak kladečského
výkresu tak i celého projektu fasády.

Pozvánka k prohlídce venkovního
showroomu

Integrované rohové profily

Vlastnosti a výhody
Pro použití velkoformátových fasádních
kazet KP-FORM+ hovoří nejen jejich vlastnosti, ale také další výhody, které výrobce,
společnost Kovové profily, spol. s r.o. nabízí. Jsou to například:
• variabilní rozměry a tvary (pravoúhlý i kosoúhlý),
• volitelná stavební šířka (výška),

• volitelná délka kazet s čely i bez
čel,
• volitelná šířka vodorovných i svislých spár,
• volitelný materiál kazet a jeho
barevnost,
• možnost výroby doplňkových prvků
včetně atypických,
• možnost dodávky integrovaných
rohů, atik apod.,

Zveme všechny architekty, design
makery, investory, developery a ostatní
zájemce k návštěvě venkovního showroomu v areálu Kovových profilů, kde je
možno zhlédnout a „osahat si“ různé
druhy fasádních kovových plášů. Vedle
KP-FORM+ i např. typy zavěšených hliníkových kompozitních panelů ALPOLIC
v zajímavých designech dřeva, či žuly,
dále sendvičové panely, hliníkové i ocelové fasádní lamely, odvětrávanou fasádu
COTTA aj.
Bližší informace naleznete na stránkách www.kovprof.cz nebo kontaktujte
servis@kovprof.cz, taktéž pro prohlídky
showroomu.
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