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Dřevo ve své nejlepší podobě.
Odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost jsou, kromě vzhledu, ta hlavní kritéria při posuzování fasád. WERZALIT využívá inovativní materiály, které umožňují trvale krásné fasády s nízkými nároky
na údržbu. Všechny materiály jsou odolné vůči vlhkosti, teplu, mechanickému namáhání a hmyzu - ideální
pro venkovní využití.

Vaše výhody na první pohled

selekta, heritage-selekta, obklady a odolné
materiály WERZALIT na bázi dřeva

✔ Prakticky neomezené
možnosti designu

Fasádové systémy selekta, heritage-selekta, obklady jsou
vyráběny z osvědčeného materiálu WERZALIT na bázi dřeva. Patentovaný výrobní postup kombinuje přirozené vlastnosti dřeva
a odolnost vysoce kvalitních pryskyřic. Povrch je dlouhodobě
taven do té doby, než se materiál jádra stlačí a utěsní.

✔ Odolné proti počasí i
polámání, tvarově stabilní
✔ Lze použít s klasickými tepelně izolujícími materiály
✔ Snadná péče
✔ Nízké nároky na údržbu

Jemně nasekané, čerstvé domácí dřevo v jednotné,
homogenní struktuře a vysoce kvalitní pryskyřice pro
pevné slepení garantují vysoce stlačené a rozměrově
stabilní struktury materiálu.

Polymerovaný materiál na bázi dřeva (WPC)
V S2 vyvinul WERZALIT materiál, který spojuje výhody dře-va a
plastu. Je snadno opracovatelný jako dřevo, zároveň však má
lité a tekoucí vlastnosti termoplastu. Vytlačovací a vstřikovací
technologie lití, dříve vyhrazené pouze pro plasty, jsou nyní k
dispozici také pro dřevo ve formě S2. S2 má nezaměnitelnou
strukturu vláken barevných polymerů a dřeva.
Dlaždice z vysokotlakého laminátu
Čtvercové obkladové panely se skládají z více celulózových desek
napuštěných pryskyřicí a jsou lisované do homogenních
panelů. Desky jádra propůjčují panelům odolnost tak, aby vydržely další zpracování. Dekorační papír je nasycen melamínovou
pryskyřicí, jednou z nejtvrdších na trhu, a průhledné překrytí
tak tvoří téměř nezničitelný povrch. Struktura panelu je
navržena právě pro fasádové obklady.

Díky patentovanému postupu mohou být materiály na bázi
dřeva WERZALIT tvarovány ve třech rozměrech.

Plast

Dřevo
Materiál WERZALIT

S2 dřevo-polymerový kompozit (WPC)

Celulózové desky napuštěné pryskyřicí jsou
stlačeny do homogenního panelu.
➔

S2

➔

✔ Vhodné jako plné i
částečně větrané fasády

Vysoce stlačený laminát

Objevte i další produkty WERZALIT, jako například okenní parapety,
balkóny, terasové podlahy a stolní desky na www.werzalit.com!
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Fasádový profil selekta
barva: 626 artic white
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balkónový obklad: dlouhý profil f 170
barva: 636 coast white

Inovativní od materiálu k aplikaci
Produkty WERZALIT jsou vyrobeny z moderních materiálů na bázi dřeva, které vykazují
mnoho pozitivních vlastností - od trvanlivosti až k šetrnosti k životnímu prostředí.
Fasáda tak zajišťuje řadu dalších výhod pro Váš dům.

Trvalá tepelná izolace pro vnější stěny

Šetrné k životnímu prostředí a trvale udržitelné

Při použití jako plné fasády, nabízí systém fasád WERZALIT
všechny výhody odvětraných závěsných fasád. Venti-lační prostor
zajišťuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu. Vlhkost ze stavby nebo
vznikající během používání je odváděna ven a ochraňuje tak
vnější zdi od možného poškození. Fasádové systémy se
navíc snadno přizpůsobí různým tloušťkám izolace. Díky
tomu dosáhnete maximálních tepelně izolačních vlastností s
klasickými izolačními materiály.

WERZALIT zpracovává výhradně regionální listnaté a jehličnaté
dřevo z trvale udržitelného lesního hospodářství. Produkty
WERZALIT převážně nesou evropskou lesní certifikaci (PEFC).
Používané dřevo je pořízeno ve vzdálenosti maximálně 100
kilometrů od zpracování. Krátké dopravní vzdálenosti snižují
dopad na oblast životního prostředí.

Testování výdrže
Materiály WERZALIT prochází extrémními zátěžovými testy v
průběhu výroby (napříkla Swell testy a testy odlupování nátěrů).
Ve speciálních klimatických komorách je materiál podroben
řadě přírodním faktorům a tepelným fluktuacím mezi -30°C
a + 70°C. Zkušební fasády v testovacích oblastech WERZALIT
překonávají vítr a počasí již 30 let. Profily WERZALIT byly
testovány dokonce i z hlediska bezpečnosti při zemětřesení.
Rychlá, ekonomická montáž
S obklady fasád WERZALIT se snadno pracuje. Díky vysoké
úrovni prefabrikace, dobře navrženému systému montáže,
velkým vzdálenostem mezi upevněními a komplexní řadě
doplňků se fasádové profily WERZALIT instalují velmi ekonomicky.

Fasádní systémy WERZALIT poskytují trvalou ochranu budovy díky zadnímu odvětrávání
fasády.
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selekta | heritage-selekta

Fasádový profil selekta,
barva: 634 deep ocean

Fasáda je tváří domu. Se selekta a
heritage-selekta můžete vnějším zdím
budovy přidat osobitý dotek a
jedinečnou osobnost. Profilové fasády
selekta a heritage-selekta nabízí téměř
neomezené možnosti návrhů fasád.
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Částečná fasáda s fasádovým
profilem selekta,
barva: 661 brick

Vaše výhody na první pohled

✔ Může být montována svisle,
vodorovně nebo ve stylu
“Weatherboarding”
✔ Více než 50 barev,
8 dekorů dřeva
✔ Odolné proti počasí
✔ Není potřeba přetírat po
dlouhou dobu
✔ Rychlá, ekonomická montáž

selekta - působivě
univerzální
Fasádové profily selekta nabízí téměř
neomezené možnosti disignu. Profily
mohou být instalovány svisle, vodorovně nebo
- pomocí speciálních upevňovacích svorek i ve stylu “Weatherboarding”. Mohou být
kombinovány i s jinými fasádovými systémy,
například obkladovými deskami.

✔ Rozsáhlá nabídka doplňků
✔ PEFC-certifikováno
✔ 10 let záruka
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Ještě více možností
Osm dekorů přírodního dřeva a přes 50 atraktivních barev nabízí
bezpočet barevných variací v rozsáhlých aplikacích. Robustní
akrylový povrch s jemně porézní texturou dřeva zaručuje dlouhou
životost, odolnost proti povětrnostním vlivům a nízké nároky
na údržbu.

fasádový profil heritage-selekta
barva: 215 cream white

heritage-selekta –
snadná montáž
Nové fasádové profily heritage-selekta
Vás ohromí mimořádně jednoduchou montáží. Profily jsou spojeny na krátké straně
překrytím - nejsou potřeba žádné
lišty pod spoji. Montáž fasády by mohla
být těžko rychlejší nebo ekonomičtější.

Vaše výhody na první pohled

✔ Mimořádně rychlá,
ekonomická pokládka
✔ Možná horizontální
i vertikální instalace
✔ Více než 50 druhů
barev, 8 dekorů dřeva
✔ Trvalá odolnost
proti počasí
✔ Není potřeba přetírat po

Velký výběr, nízké nároky na údržbu
Nejen jednoduchá a ekonomická montáž, ale také pestrá
škála designových možností hovoří ve prospěch heritageselekta. S osmi přírodními dřevěnými dekory a s více než padesáti
atraktivními barvami nabízí heritage-selekta spoustu svobody pro
rozvíjení osobních přání. Robustní akrylátový povrch s jemně
porézní dřevěnou texturou zajistí odolnost proti povětrnostním vlivům a snadnou údržbu. Vaše fasáda tak zůstane krásná po mnoho let.

Více informací o selekta a heritage-selekta se dozvíte na www.wezalit.com

dlouhou dobu
✔ Rozsáhlá nabídka doplňků
✔ PEFC-certifikováno
✔ 10 let záruka
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Fasádový profil selekta:
dekor: 081 spruce silver

Vyspělé systémy pro ekonomickou montáž
selekta – vhodná do nejmenšího detailu

heritage-selekta – dokonale elegantní vzhled

WERZALIT nabízí pro fasádové profily selekta ucelenou řadu
korozivzdorného příslušenství, které uspokojí jednotlivá návrhová
přání pomocí přitažlivých, detailních konstrukčních řešení. Velké
upevňovací rozteče až 625 mm připravené k instalaci pomocí per a
drážek a předděrované upevňovací otvory pro fasádové šrouby
zajistí jednoduchou, rychlou a tudíž ekonomickou pokládku.

Fasádové profily heritage-selekta jsou vhodné pro horizontální
i diagonální montáž - z leva dole do prava nahoře. Profily jsou
spojeny překrytím na krátkých stranách. Díky velké krycí šířce
cca 155 mm a relativně nízké hmotnosti cca 9.7 kg/m2 lze heritage-selekta instalovat snadno a rychle. Těžíte ze snížených
materiálových požadavků. Díky důmyslnému, korozi-odolnému
programu příslušenství mohou být profesionálně realizovány i
individuální požadavky.

selekta

heritage-selekta

selekta 155

Univerzální hrana 1)

1) Dostupné pouze v barevné škále Colorpan

10

Překrývání

Příslušenství pro selekta a heritage-selekta
Startovací a pokládkové profily

max. 20

Startovací profil T+G

Pokládkový profil

Ventilační profil

Startovací profil P

Lemový profil 2

Rohový přechod
52.5

52.5

10

20

10

10

31

20
10

31

1.5

52.5

10

10

52.5

1.5

Spojovací profil F

Vnitřní hliníkový rohový profil

Tupé spoje

Vnější roh C

Vnější hliníkový rohový profil

Konce profilu
21

1.5

20 mm

10
10

10

approx.
50 mm

25

Spojovací
páska

Krycí profil

Z proﬁl 1

Kryt hrany 30/20

Z profil 2

Technické údaje

selekta 155

heritage-selekta

Šířka profilu

170 mm

170 mm

Krycí šířka

155 mm (+1/-2 mm)

155 mm (+1/-2 mm)

Délka profilu

5,400 mm

cca 2,690 mm

Krycí délka

max. 5,400 mm

cca 2,680 mm

Požadované množství/m2 6.45 bm

6.47bm

Třída hořlavosti

B2*, B1**

B2*, B1**

Povrch

Porézní textura, barevná nebo s dekorem

Porézní textura, barevná nebo s dekorem

Hmotnost/m2

9.7 kg

cca 9.7 kg

* Standard: normální hořlavost. ** Volitelné: nesnadná hořlavost

Vytváření spár
5

5

600 - 62

max. 62

600 - 625

max. 2700 mm

1. Horizontální montáž
(selekta, heritage-selekta)

2. Vertikální montáž
(selekta)

max. 2700 mm

3. Horizontální montáž v
odsazeném uspořádání
(selekta)

X=

max. 2700 mm

ma
x.

62
5

max. 625

600 - 625

X=

ma
x.

max. 2700 mm

62
5

Možnosti montáže

4. Horizontální montáž se
skrytými vertikálními
spárami pomocí krycího
profilu (selekta)

Více informací o selekta a heritage-selekta lze najít na www.werzalit.com

5. Diagonální montáž
(selekta a heritage-selekta)
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siding
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Fasádový profil siding 152,
barva: 626 arctic white

Fasádové profily siding jsou připomínkou Švédska - styl weatherboarding a
horizontální montáž propůjčují domům
obloženým siding klasický vzhled.
siding je ale neuvěřitelně univerzální.
Pokud je to však žádoucí, může siding, díky široké paletě barev, vytvořit
zcela moderní dojem.
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Fasádový profil siding 152,
barva: 633 ocean

Vaše výhody na první pohled

✔ Horizontální montáž klasickým
stylem weatherboarding
✔ Více než 50 atraktivních barev
✔ Odolné proti počasí
✔ Po dlouhou dobu bez
nutnosti oprav
✔ Rychlá, ekonomická
a pohodlná pokládka
✔ Šikovné délky profilů - může být
instalováno jedinou osobu
✔ Dostatečná škála příslušenství
✔ PEFC-certifikováno
✔ 10 let záruka
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siding 152 – Klasický tvar,
moderní šarm
Fasádový profil siding je vždy instalován horizontálně a představuje klasický styl weatherboarding. Překrývající se profily s prefabrikovanými podélnými tupými spoji zaručují
perfektní výledek bez otevřených spojů, a
zároveň minimalizují množství odřezků při
navrhování fasády. Podle toho, zda je siding
použit jako fasáda částečná nebo celková,
propůjčuje budově vzhled buď klasický, nebo
moderní vzhled.
Maximální osobitost
siding otevírá celký svět návrhových variant pro fasády. Barevná
úprava povrchu a robustní profilový povrch s perličkou je dostupný ve více než 50 různých barvách. To nabízí množství různých
cest, jak zdůraznit nebo nechat zapadnout architektonický styl
budovy pro bezchybný osobitý vzhled.

Fasádový profil siding 202,
barva: 611 moor

siding 202 –
stabilní řešení
Díky velké krycí šířce 202 cm nabízí siding
202 obzvláště dobrou stabilitu a izolaci. Je
dostupný ve stejných barevných provedeních
jako siding 152 a má také prefabrikované
podélné spojení.
Množství návrhových možností
siding 202 lze využít jako částečné nebo celkové fasády. Více
než 50 atraktivních barev pro robustní povrchy profilů nabízí
další možnosti jak zdůraznit osobitý styl budovy.

Vaše výhody na první pohled

✔ Horizontální montáž klasickým
stylem weatherboarding
✔ Více než 50 atraktivních barev
✔ Odolné proti počasí
✔ Po dlouhou dobu bez
nutnosti oprav
✔ Rychlá, ekonomická
a pohodlná pokládka
✔ Šikovné délky profilů - může být
instalováno jedinou osobu
✔ Široká škála příslušenství
✔ PEFC-certifikováno
✔ 10 let záruka

Více informací o siding 152 a siding 202 lze najít na www.werzalit.com
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Fasádový profil siding 152,
barva: 636 coast white

Efektivní, a proto i
ekonomická montáž

siding

siding 152 – profil pro snadnou montáž
Díky šikovné délce profilu 3,66 m zvládne fasádové profily siding instalovat jediný člověk. Tak jako všechny naše produktové
řady, je siding doplněn důmyslnou, pečlivě vybranou kolekcí
příslušenství vyrobenou z práškovaného nebo eloxovaného hliníku,
která zjednodušuje proces montáže. Rychlest a efektivnost instalačního procesu mají zásadní význam pro efektivnost nákladů
vynaložených při rozšiřování, renovacích nebo novostavbách.
Tyto ukazatele siding plně splňuje.
siding 202
Díky velké šířce lze siding 202 instalovat ještě rychleji. Také
produkuje méně odřezků. Tak jako pro siding 152, nabízíme
odpovídající startovací profily, rohové záslepky, rohové profily
a spárové profily pro jednoduchou montáž.

siding 152

siding 202

siding - podélné spojení
profilů

Technické údaje

siding 152

siding 202

Šířka profilu

cca 172 mm

cca 220 mm

Krycí šířka

152 mm (+1/-1 mm)

cca 202 mm

Délka profilu

3,660 mm

3,660 mm

Krycí délka

max. 3,660 mm

max. 3,660 mm

Požadované množství/m2

6.58 bm

cca 5.0 bm

Třída hořlavosti

B2*

B2*

Povrch

Plochá textura,
barevné

Perlová textura,
barevné

Hmotnost/m2

cca 12.0 kg

cca 12.0 kg

* Standard: normální hořlavost

Možnosti montáže

Vytváření spár

625

600 - 625

at least 675 mm
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Horizontální montáž

Horizontální montáž

siding – klasický styl profilu
weatherboarding pro stylové
celkové nebo částečné fasády,
barva: 682 soft dune

Příslušenství pro siding 152 a siding 202
Startovací a pokládkové profily

max. 20

Startovací profil T+G

Startovací profil P

Ventilační profil

Rohové přechody
52.5

52.5

10

20

10

10

31

20
10

31

1.5

52.5

10

10

52.5

1.5

Spojovací profil F

Vnitřní hliníkový rohový profil

Vnější roh C

Vnější hliníkový rohový profil

Zakončení profilu
21

1.5

20 mm

10
10

approx.
50 mm

Z profil 1

Z profil 2

10

21

1,5

Krycí hrana 30/20

Více informací o siding 152 a siding 202 lze najít na www.werzalit.com
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heritage
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Fasádový profil heritage
barva: 651 stone white

Fasádové profily heritage spojují
povrchovou texturu selekta s mimořádně rozmanitou paletou barev.
Horizontální montáž a uzavřené
spoje propůjčují heritage klasický
vzhled.
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Fasádový profil heritage,
barva: 601 dawn white

Vaše výhody na první pohled

✔ Horizontální montáž
✔ Více než 50 atraktivních barev
✔ Odolné proti počasí
✔ Po dlouhou dobu bez nutnosti
nového nátěru
✔ Rychá, ekonomická
a pohodlná pokládka
✔ Šikovné délky profilů - může být
instalováno jedinou osobou
✔ Široká škála příslušenství
✔ PEFC-certifikováno
✔ 10 let záruka
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Fasádový profil heritage
- texturovaný povrch
Fasásový profil heritage spojuje texturový
povrch selekta s širokou škárou barevných
možností. heritage je vhodná výhradně pro
horizontální pokládku. Profil je instalován
se zarovnanými spoji nebo v odsazeném
uspořádání. Díky prefabrikovanému, překrývajícímu se podélému spojení umožňuje heritage při minimalizace odřezků během instalace perfektní návrhy fasád.

Fasádový profil heritage,
barva: 616 fog white

Klasický tvar s obrovským množstvím barev
Spektrum dekorů pro heritage zahrnuje přes 50 atraktivních
barev - od klidných odstínů bílé a šedé až k teplým zemitým nuancím světle a tmavě modré. Tvrzený akrylátový povrch s jemnou dřevěnou texturou zajišťuje snadno udržovatelnou fasádu
odolnou proti povětrnostním vlivům, která vydrží.

heritage

Možnosti montáže

Podélné spojení profilů
heritage

Horizontální montáž

Pro příslušenství heritage se podívejte na stranu 17 (siding 152 a siding 202)

Technické údaje

heritage

Šířka profilu

168 mm (+1/-1 mm)

Krycí šířka

152 mm (+1/-1 mm)

Délka profilu

3,660 mm

Krycí délka

max. 3,660 mm

Požadované množství/m2

6.58 bm

Třída hořlavosti

B2*

Povrch

Texturovaný, barevný

Hmotnost/m2

cca 12.0 kg

* Standard: normální hořlavost dle DIN 4102-1

Více informací o heritage lze najít na www.werzalit.com
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structura

22

structura jako částečná fasáda,
struktura linea,
barva: 488 green copper

Fasádový profil structura nabízí ten
nejmodernější vzhled i materiál.
Zcela moderní, plné barvy s kovovým
nádechem zlepší jakoukoli fasádu. Inovativní polymerovaný kompozit S2 na
bázi dřeva je nízkoúdržbový a snadno
se o něj pečuje.

23

structura jako částečná
fasáda, struktura linea,
barva: 489 red copper

Vaše výhody na první pohled
✔ Trvanlivý polymerovaný
kompozit S2 na bázi dřeva
(WPC)
✔ Odolný proti počasí, stálý a
snadno opečovatelný
✔ Použitelný z obou stran, lze
montovat horizontálně i vertikálně
✔ Úderné barvy s kovovým
nádechem
✔ Vysoký podíl High
vláknitého dřeva, které
váže CO2
✔ PEFC-certifikováno
✔ Recyklovatelné
✔ 5 let záruka

24

structura – unikátní
materiál, úderný vzhled
Fasádové profily structura jsou první produkt využívající polymerovaný kompozit na
bázi dřeva S2 pro fasády. Nabízí 4 úderné
barvy s kovovým nádechem a 2 použitelné
profilové strany.
Stylové a atraktivní barevné pojetí
Inovativní barevný koncept structura vytváří zajímavé tóny v
moderní architektuře. Speciální složení materiálu vytváří odlišné
barevné nuance závisející na dopadu světla a díky blyštivým
částečkám nasyceného polymeru. Například, stříbrná alu se mění
na lesklou modro-šedou nebo na vzhled oxidovaného, sametověšedého hliníku. black zinc může vypadat jako antracitový
titanium zinc nebo grey slate. green copper se posouvá do
stříbřivě zelených tónů a red copper do odstínů reddish-brown.

structura jako částečná fasáda,
vnějšek: struktura linea, vnitřek:
struktura banda,
barva: 489 red copper

structura
Jeden profil - dva povrchy
Fasádové profily structura lze použít z obou stran. Dva odlišné
texturové povrchy - linea a banda - vybízejí k zajímavým návrhovým
možnostem. Charakterem struktury linea jsou jemné linky, banda
je velmi výrazná díky velkým plochám a roštovému vzhledu.

12

240 +20
200

0

18-1

Předtím

structura, struktura banda

Poté*

486 | black zinc

487 | silver alu

488 | green copper 489 | red copper
12

221.5 240

+2
0

* Profily structura z důvodu působení povětrnostních vlivů časem
jemně blednou. Díky přítomnosti dřeva může dojít k jemným
barevnostním nuancím i v rámci profilu nebo šarže.
0

18-1
structura, struktura linea

Více informací o structura lze najít na www.werzalit.com
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Moderní textury zvýrazňující čistý architektonický
styl. structura jako celková fasáda, struktura banda,
barva: 486 black zinc

Vaše výhody na první pohled

✔ Lze opracovat stejně snadno jako dřevo
✔ Velké upevňovací vzdálenosti
a šířky profilů
✔ Šikovné délky profilů - montáž
zvládne i jedna osoba
✔ Robustní a flexibilní
upevňovací spony

Nenákladná montáž
a jednoduché zpracování
Rychlost a efektivita procesu montáže jsou
klíčové pro nákladovost rozšiřování, renovace
nebo novostavby. structura byla vyvinuta s
ohledem na tyto požadavky - jednoduchý a
dobře navržený systém. Podrobné pokyny k
montáži a vhodné příslušenství jsou k dispozici k této profesionální produktové řadě.

Systém navržen pro efektivitu a ekonomičnost
structura může být montována horizontálně nebo vertikálně.
Velká krycí šířka 232 mm, široké upevňovací vzdálenosti 625
mm a praktické, bytelné upevňovací spony umožňují rychlou a
eknomickou montáž. Díky šikovné délce profilu může být structura
snadno montována jediným člověkem. Materiál lze opracovat
stejně snadno jako dřevo. WERZALIT nabízí odpovídající systém příslušenství. Tyto součásti samozřejmě splňují ty nejvyšší
požadavky co se týče životnosti a odolnosti proti počasí.

26

Příslušenství pro structura
Rohové přechody

Starting and layering profiles

Startovací profil P

Pokládkový profil

Ventilační profil

Spojovací profil F

Otevřený pokosý spoj

Rohové přechody
52.5
31

52.5

20

10

31

20

1.5

52.5

10

52.5

Vnitřní hliníkový rohový profil

1.5

Vnější roh C

Vnější hliníkový rohový profil

Tupé spoje

Otevřený tupý spoj

Otevřený tupý spoj
se řezem hrany

Spojovací
páska

25
Krycí profíl

Zakončení profilu
21

20 mm

1.5

10

cca
50 mm

Z profil 1

Z profil 2

10

Kryt hrany 30/20

Možnosti montáže

Technické údaje

Profil structura

Šířka profilu

240 mm (+2/-0 mm)

Krycí šířka

232 mm (+2/-0 mm)

Délka profilu
Vertikální montáž - structura,
struktura banda

Horizontální montáž - structura,
struktura linea

Vytvoření spoje

3.10 m (hrubý řez)

Potřebné množství/m

cca 4.31 bm

Potřebný počet spon/m2

cca 8 ks

2

Třída hořlavosti

B2*

Hmotnost/m2

cca 8.0 kg

* Standard: normal flammability

Průběžný spoj s krycím profilem

Otevřené spoje v odsazeném uspořádání

Tip: Podrobné pokyny k montáži s dalšími možnostmi montáže a specifickými řešeními jsou dostupné na vyžádání.

Více informací o structura lze najít na www.werzalit.com
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square
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Obkladový panel square,
barevná škála Universal,
barva: 511 rain, kolekce dekoru Stone,
dekor: 588 raja black

Výrazný návrh fasády a volnost v
detailech - se square zvládnete obojí. Pokud jsou vyžadovány zajímavé
designy na velkých plochách, je
square ta správná volba. Obkladový
panel lze krásně kombinovat s dalšími
materiály jako například sklo, kámen, dřevo nebo kov.

29

Obkladové panely square,
barevná škála Fantasy,
barva: 538 zinnia

Vaše výhody na první pohled

✔ Moderní, velkoformátový
fasádový design
✔ 34 barev, 18 dekorů
✔ Odolné proti počasí
✔ Žádné natírání
✔ Mnoho možností upevnění
✔ Odolné vůči dopadům a
lámání
✔ Odolné vůči ohýbání a
vlastní váze
✔ PEFC-certifikováno
✔ 10 let záruka*

*

* Na barevné škály a kolekce dekorů Fantasy,
Wood, Stone, Silver Crystal
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Obkladové panely square –
moderní fasády s velkými
obkladovými panely
square je obkladový panel, který je ideální pro
moderní, poutavé fasádové designy. Panely
jsou natřeny z obou stran, dostupné ve dvou
tloušťkách a třech rozměrech.
Od soukromých domků k průmyslovým stavbám
Se svými velkými rozměry jsou panely square vhodné nejen do
obytných staveb, ale také při navrhování průmyslových fasád. Lze
s nimi obložit i sloupy a podlahové lišty. square jsou dostupné
ve standardní verzi s třídou hořlavosti B2, ale za příplatek lze
objednat i třídu hořlavosti B1.
Snadné zacházení, všestranná montáž
Obkladové panely square lze opracovat stejně snadno jako dřevo.
Lze je nývtovat, šroubovat i lepit. Mohou být upevněny na
dřevěné i kovové rámy buď skrytě nebo viditelně.

square cladding panels,
colour: 553 blue ice

Rozměry

H

Příslušenství

2,180 x 1,020 x 6/8*
3,050 x 1,320 x 6/8*
3,650 x 1,320 x 6/8*
B**

Ventilační profil

* Další tloušťky na vyžádání
** Kresba dřeva po délce (B)

Spojovací páska

Univerzální šroub
H 6 x 45 1)

Záslepka

1) Schváleno pro budovy do výšky 8 m

Technické údaje

square velikost 1

square velikost 2

square velikost 3

Rozměry (mm)

2,180 x 1,020 x 6/8

3,050 x 1,320 x 6/8

3,650 x 1,320 x 6/8

Třída hořlavosti

B2*, B1**

B2*, B1**

B2*, B1**

Povrch

Oboustranný dekor

* Standard: normální hořlavost. **Volitelné: nesnadná hořlavost.
Další tloušťky na vyžádání

Mimochodem: square jsou dostupné i pro balkóny. Více informací najdete na www.werzalit.com

Více informací o square lze nají na www.werzalit.com
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Barvy a dekory
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Obkladové panely square,
barva: 532 souffle,
fasádový profil selekta,
barva: 626 arctic white

fasádový profil selekta, montován vertikálně a horizontálně,
barvy: 682 soft dune, 665 bright volcanic, 633 ocean

Barvy a dekory - trvale krásné
Navíc k 8 dekorům přírodního dřeva, WERZALIT nabízí široké spektrum jednotlivých barev.
Díky vyspělé technologii WERZALIT zůstávají barvy trvale krásné po dlouhé roky. Barevnost
fasádových profilů WERZALIT odpovídá barvostálosti úrovně 8 podle DIN 54004. Fasádové
profily structura se vyznačují vysokým obsahem dřeva. Výsledkem toho je přírozené zesvětlování v průběhu prvních několika měsíců. Barvy si však zachovají svůj přirozený charakter.
Prakticky neomezené návrhové možnosti
Pro selekta, heritage-selekta, siding a heritage lze navíc k
široké škále standardních barev ve dvou cenových skupinách - podle
technické náročnosti - namíchat i speciální barvy podle RAL sysému
u objednávek nad 300 m2.

Fasádový profil selekta, barevná škála Colorpan, cenová skupina II
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Fasádové profily Barvy a dekory

selekta | heritage-selekta | heritage
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601
dawn white

604 *
spume

602 *
soft dawn

617
soft fog

616 *
fog white

686
moon white

606 *
moss white

605 *
bamboo

607 *
soft moss

609
deep moss

613 *
reed

611 *
moor

631
polar

621
sea

632
soft ocean

633
ocean

629
deep arctic

623 *
amazon

624 *
deep amazon

644 *
chalk

647 *
clay

656 *
terra

645
sand

661 *
brick

658
canyon

646 *
mould

659
deep canyon

668 *
lava

687 *
soft loam

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640 **
royal red

674
turf

673
ashes

678
earth

*Zlevněný sortiment, k dispozici do vyprodání zásob
** Dostupné od jara 2013

The colours/decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.We would be happy to provide you with original samples.

selekta, heritage-selekta a heritage barevná škála Colorpan, cenová skupina II

Fasádové profily Barvy a dekory

selekta | heritage-selekta | heritage

636
coast white

215
cream white

651
stone white

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

637
soft coast

627
soft arctic

626
arctic white

681
dune white

691 *
dust white

679
deep earth

151
meranty

152
white oak

154
dark cedar

selekta | heritage-selekta
selekta a heritage-selekta, kolekce dekorů Dekopan plus

080
spruce silver

156 ***
birch

081
spruce amber

157 ***
walnut

082
cedar

*Zlevněný sortiment, k dispozici do
vyprodání zásob
** Dostupné od jara 2013
Nedrženo na skladě, dodávka do 6 týdnů

The colours/decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.We would be happy to provide you with original samples.

selekta, heritage-selekta a heritage barevná škála Colorpan, cenová skupina I
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Fasádové profily Barvy a dekory

siding
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601
dawn white

604 *
spume

602 *
soft dawn

617
soft fog

616 *
fog white

686
moon white

606 *
moss white

605 *
bamboo

607 *
soft moss

609
deep moss

613 *
reed

611 *
moor

631
polar

621
sea

632
soft ocean

633
ocean

629
deep arctic

623 *
amazon

624 *
deep amazon

644 *
chalk

647 *
clay

656 *
terra

645
sand

661 *
brick

658
canyon

646 *
mould

659
deep canyon

668 *
lava

687 *
soft loam

682
soft dune

680
bright earth

663
volcanic

665
bright volcanic

640 **
royal red

674
turf

673
ashes

678
earth

*Zlevněný sortiment, k dispozici do vyprodání zásob
** Dostupné od jara 2013

The colours/decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.We would be happy to provide you with original samples.

siding, barevná škála Colorpan, cenová skupina II

Fasádové profily Barvy a dekory

siding
siding, barevná škála Colorpan, cenová skupina I

215
cream white

651
stone white

634
deep ocean

639
deep coast

614
deep reed

666
lava white

671
ashes white

676
earth white

637
soft coast

627
soft arctic

626
arctic white

681
dune white

691 *
dust white

679
deep earth
The colours/decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.We would be happy to provide you with original samples.

636
coast white

structura
Fasádové profily structura , dvoustranné, linea a banda

486
black zinc,
struktura linea

487
silver alu,
struktura linea

488
green copper,
struktura banda

025
tmavě eloxovaný

001
bílá

489
red copper,
struktura banda

Hliníkové části

024
světle eloxovaný

*Zlevněný sortiment, k dispozici do vyprodání zásob
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Obkladové panely square Barvy a dekory

square

511
rain

514
pearl white

521
shadow

526
brazil

574
cactus

572
lime

529
antilop

559
smoky blue

520
plaster

513
storm

517
ebony *

530
beaver *

533
marigold

542
infinity

538
zinnia

547
bengal red *

556
soiree

551
navy

560
steel blue

569
midori *
* 8 mm panels kept in stock

Obkladové panely square, kolekce dekorů Silver Crystal

575
glitter
aubergine

576
glitter slate

577
glitter beaver

Obkladové panely square, kolekce dekorů Stone

588
raja black

38

589
ontario slate

590
tagus slate

591
granito
boticello

The colours/decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.We would be happy to provide you with original samples.

Obkladové panely square, barevná škála Fantasy

Obkladové panely square Barvy a dekory

square
Obkladové panely square, barevná škála Universal

512
silver grey *

515
telegrey

516
tin *

518
ivory

523
cotton

528
ivory coast

531
sunny *

549
azur

553
blue ice

558
petrol

561
jade

532
souffle

537
curry

* 8 mm panely drženy na skladě

Obkladové panely square, kolekce dekorů Wood

580
concept oak

582
macassar

583
riverside cherry

584
sun teak

581
zebrano

595
sol oak

597
amazon
mahogany

598
lagos
mahogany

585
delight cherry

586
american maple

587
texas pear

The colours/decors shown in this brochure can differ from the original tones due to printing limitations.We would be happy to provide you with original samples.

510
sugar white *
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CZ

Česká republika
IDAKO s.r.o.
Ing. Daniel Kubíček
Bystrá 39, 396 01 HUMPOLEC
Telefon +420 737 205 114
E-Mail idako@seznam.cz
WEB
www.idako.cz

AOC

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika a další informace zde zveřejněné jsou pod ochranou společnosti WERZALIT GmbH KG a jsou chráněny dalšími zákony duševního vlastnictví. Všechny způsoby kopírování,
poskytnutí přístupu třetím stranám, distribuce, skladování, modifikace a další vydávání obsahu k obchodním účelům jsou výslovně zakázány bez písemného svolení společnosti WERZALIT GmbH KG.
Barvy a dekory zobrazené v této brožuře se mohou lišit od originálních barev podle tiskových omezení.
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