
FASÁDNÍ 
DESKY
Fasádní desky s dlouhou životností
vyrábíme v několika barevných variantách.
Ať si ale vyberete kteroukoli, instalace
bude rychlá a jednoduchá a materiál
odolný

+420 604 230 631 Brněnská 1834/34
692 01 Mikulov

Mineralizovaná štěpkocementová deska s nehomogenní povrchovou strukturou podle ETA-19/0427. Fasádní systém VELOX nabízí konstrukčně-
fyzikální, ekologické a ekonomické výhody. Vyznačuje se velmi jednoduchou a rychlou instalací, kterou lze provést jak ve vodorovné, tak ve 
svislé poloze. Pro zajištění co největší flexibility jsou fasádní panely VELOX již z výroby přizpůsobeny minimálním požadavkům na zákazníka. 
Díky robustním vlastnostem stavebního materiálu VELOX jsou fasádní panely odolné vůči povětrnostním vlivům a mají dlouhou životnost. 
Technické vlastnosti, kvalita a životnost umožňují mnoho aplikací přírodního produktu
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Designová fasádní deska VELOX Evolution

Mineralizovaná štěpkocementová deska s nehomogenní povrchovou strukturou podle              
ETA-19/0427.

Hmotnost
kg/ks

     Obj. č.

    10323

Tl.
mm

Hl. drážky
mm

Balení
ks/stoh

80 50 46 10

Rozměr (délka x šířka): 2000 x 500 mm
Oblast použití: fasádní obklady pro obytné, komerční a průmyslové budovy
Standardní barva: přírodní šedá ²Další barevné možnosti: červená, zelená, okrová, hnědá, černá (od cca 400 m)
Balení: stoh, volně

• pohlcující zvuk
• tlakově stabilní
• odolná proti mrazu
• odolná proti plísním
• odolná proti nárazům
• nehořlavá A2 - s1, d0

ZÁKLADNÍ RYSY

POPIS PRODUKTU

Fasádní systém VELOX nabízí konstrukčně-fyzikální, ekologické a ekonomické výhody.
Vyznačuje se velmi jednoduchou a rychlou instalací, kterou lze provést jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze.
Pro zajištění co největší flexibility jsou fasádní panely VELOX již z výroby přizpůsobeny minimálním požadavkům
na zákazníka.
Upevnění desky "Evolution" se provádí variabilně na dřevěnou hliníkovou nebo nerezovou konstrukci pomocí
šroubů A2 / A3.
Díky robustním vlastnostem stavebního materiálu VELOX jsou fasádní panely odolné vůči povětrnostním vlivům
a mají dlouhou životnost.
Technické vlastnosti, kvalita a životnost umožňují mnoho aplikací přírodního produktu.
Pohled na objekt je dnes výrazem individuality a osobního nasazení. Proto je kvalita designu fasády pro VELOX
stejně důležitá jako kvalita výrobku.


