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Hliníkový systém COTTA – aneb jak
ušetřit milióny na fasádě
Firma Kovové profily, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako dodavatel
opláštění budov na bázi tenkostěnných profilů. Dále poskytuje navazující
servis a poradenskou činnost pro investory, projektanty a stavební firmy
v oblasti užití těchto profilů ve stavebnictví.
Stavební trh silně zmáhaný finanční
krizí nejen u nás, ale i v celé Evropě, hledá
cesty, jak dále co nejefektivněji, nejekonomičtěji a alespoň s nějakým výnosem
přečkat tuto nelehkou dobu a podílet se
na odražení od onoho pomyslného dna.

investora již namontovaného produktu
na fasádě včetně celé skladby: vstupní
materiál, jeho případné opracování či
ořez, minerální izolace, pojistná fólie,

veškeré spojovací a kotvicí materiály,
podkonstrukce a nosné kotvy, projektová výrobní a montážní dokumentace
a montáž s lešením.

Efektní i efektivní záměna
Řešením mohou být hliníkové fasádní
extrudované profily COTTA, které svým
designem dokonale imitují keramické obklady a které již mnohdy pomohly investorem zatracený pravý keramický obklad
uvést v realitu.
Hliníkový systém COTTA je dle nás
nejefektivnější záměna keramické odvětrávané fasády při dodržení stejného
designu. Oproti obvyklé ceně keramiky,
která se pohybuje odhadem nad hranicí
čtyř až pěti tisíc Kč/m2 bez DPH, nabízíme celý systém COTTA v rozmezí 2500
až 2900 Kč/m2 bez DPH.

Co jsme kalkulovali
Ceny uvedené u keramiky i hliníkového systému COTTA obsahují stejné
zadání v určitém časovém pásmu a výsledkem jsou výše uvedené ceny pro

Venkovní showroom v areálu společnosti Kovové profily

Detail systému hliníkových fasádních extrudovaných profilů COTTA
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Ukázka skladby systému

Variabilní rozměry
Geniální provedení celého velice
jinak jednoduchého systému COTTA
spočívá také v obrovské variabilitě
volby rozměrů. Čtyři různé šíře se dodávají do lokální výrobny v šestimetrových délkách (stejně jako jeho všechny
systémové profily), tudíž architekt či

investor si může zvolit libovolný spárořez.

Venkovní showroom
Na referenční fasádě COTTA předvádíme rozměr 250 × 520 mm ve čtyřech
barvách. Tato referenční fasáda je součástí
našeho venkovního showroomu v areálu

společnosti Kovové profily, kde je samozřejmě každý vítán k reálné prohlídce.
Popis celého systému také naleznete na
www.kovprof.cz či v našem katalogu. Pro
konkrétní realizace, návrhy záměn keramiky či poptávky neváhejte kontaktovat
naše obchodní či technické oddělení, rádi
vám vyjdeme vstříc a budeme se snažit
zodpovědět všechny vaše dotazy.
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