měřítka hodnot

KAWNEER – osvědčené produkty a nové jméno s tradicí

Co je svět od KAWNEER?
Stavby jakékoli velikosti a funkce byly
realizovány architektonickým systémem
KAWNEER. Od mrakodrapů až po
bungalovy, od průmyslových hal až po
bytovou výstavbu, od stadionu až po
zimní zahradu – KAWNEER dokáže
perfektně přeměňovat idey zákazníků
ve skutečnost. Ekonomičnost použitých
systémů je přitom stejným kritériem,
jako láska k detailu.
Koncernové inženýrství stanovuje
neustále vyšší laťky co se týče
architektonického pokroku, ať jde
o materiálové nároky, design nebo
techniku. Svět KAWNEER je světem
architektury.
Jak velký je svět KAWNEER?
V celosvětově největším koncernu pro
zpracování hliníku, Alcoa Inc., je
KAWNEER jedním z nejdůležitějších
v obchodním odvětví, který má 100.000
koncernových spolupracovníků a zastává
celosvětově vedoucí značku
architektonických systémů. Historie k
tomuto úspěchu značky je starší více než

Administrativní budova KAWNEER, Iserlohn

Kde najdu svět KAWNEER?
Požadavkem KAWNEER je hledat a

100 let a její cesta je lemována
průkopnickým duchem a snahou o

Zaměstnanec firmy KAWNEER plánuje v

najít, jak být co nejblíže svým

inovaci.

dimenzích svých zákazníků, uskutečňuje

zákazníkům, k jejich projektům a

plány svých projektů, podporuje tvůrčí

tématům budoucnosti. Veškerá

Kdo je součástí prostředí KAWNEER?

proces s kompetencí a týmovým

podpora zákazníkovi je poté založena

Projektanti z celého světa si považují

duchem.

na: plánování softwaru, efektivních a

úzké spolupráce s kontaktními osobami

Krátce řečeno: žije architekturou.

jednoduchých

z KAWNEER přímo v místě.

Ve spojení s kolegy je každý specialista

zpracovatelských procesů, až po

Konstruktéři spojují s produkty

součástí celosvětového týmu

poradce přímo v místě. Jako takzvaný

ekonomickou a technickou efektivitu.

KAWNEER. Jednotlivé příležitosti jsou

„Global Local Player“ nabízí KAWNEER

Dodavatelé staveb veškerých velikostí

plněny v globální spolupráci.

podporu, aby z počátečního zájmu o

důvěřují spolehlivosti kalkulací a

Propojená týmová spolupráce je u

produkt vybudoval dlouhodobé

zaručené kvalitě.

KAWNEER zažitou firemní kulturou.

zákaznické vztahy.

Co nabízí produktový svět
KAWNEER?
„build for life“ je heslo, které krátce a
trefně popisuje požadavky a cíle
produktů KAWNEER. Nabídnout
lidem, jako uživatelům architektury s
kvalitou a funkčností, trvanlivé a
vysoce kvalitní fasády, okna, dveře,
zimní zahrady, posuvná zařízení,
protipožární elementy, integrované
systémy a solární panely. Veškeré
produkty jsou testovány podle
nejnovějších a nejvyšších
kvalitativních standardů.
Jejich další vývoj je kontinuální jak
technicky, tak co se týče designu.
Koncernové znalosti těžby surovin,
dalšího zpracování a zušlechťování
nabízí nám i Vám nedocenitelnou
výrobní a kvalitativní spolehlivost.
Jak vypadá svět KAWNEER zítřka?
V ucelenosti požadavků na stavby
budoucnosti nabízí KAWNEER jistotu
plánování. Týmy KAWNEER neustále
zkoumají a testují nové materiály a
konstrukce, aby drželi krok s vývojem.

administrativní budova, Köln

Při tom je celý koncern Alcoa se svým
celkovým působením v oblasti hliníku

fasádám „druhá kůže“, tak jako novým

které umožní úsporu elektrické

jen jedním z motorů, které ze značky

součástem staveb. Tyto „integrované

energie, moduly k aktivaci zastínění

KAWNEER dělají vedoucího v oblasti

systémy“spojují fasády a okenní

denního světla a mnoho dalšího. Stále

technologie budoucnosti. Propojení

elementy s jedním nebo více

více určují budoucnost témata jako

celosvětových projektů KAWNEER na

dodatečnými konstruktivními

trvalost, energie a klima. KAWNEER

poli stavební techniky nechává

použitími: získávání energie přes

staví tato témata již dnes na vrchol své

vzniknout novým synergickým

vestavěné Fotovoltaické elementy,

agendy. Neboť svět KAWNEER je také

fasádám, aktivním, inteligentním a tzv.

jednotky pro vedení denního světla,

světem zítřka.

Popis obrázku : Hotel Mövenpick, Amsterdam

Systémový přehled
Fasády
Strana 12-27

AA 100 HI

AA 100 HW

AA 100

vysoce izolační

vysoce tepelně izolační

těsnící systém EPDM

AA 100

AA 100 HC

AA 100 UK

těsnící systém butyl

s vodorovnou (horizontální)

pro ocelové podkonstrukce

krycí lištou
Vložené prvky
Strana 28-29

AA 100 HW
s AA 630 vloženým oknem

Celoprosklené
(strukturální) fasády

Prvkové fasády
Strana 32-33

Strana 30-31

AA 330

Aktivní fasády
Strana 34-35

Perspektivní energeticky
úsporný fasádní systém

AA 230

AA 230

geklebt 75 mm

geklemmt 65 mm

Systémový přehled
Okna
Strana 36-45

AA 720 HIplus

AA 720 HIplus

AA 720 HIplus

standard

integral

okenní fasáda

AA 720 HI

AA 720 HI

AA 720 HI

standard

integral

okenní fasáda

AA 610 HW

AA 610

standard

integral

Sanace
Strana 46-53

AA 720 HIplus Sanierung „TIP“

AA 720 HI Sanierung „TIP“

AA 610 Sanierung „TIP“

stará zástavba

průmyslová kontura hranatá

průmyslová kontura oblá

AA 720 HI Sanierung „TIP“

AA 720 HIplus Sanierung „TIP“

AA 720 HI Sanierung „TIP“

stará zástavba

průmyslová kontura hranatá

průmyslová kontura oblá

AA 610 Sanierung „TIP“

AA 610 Sanierung „TIP“

AA 720 HIplus Sanierung „TIP“

stará zástavba

průmyslová kontura hranatá

průmyslová kontura oblá

Systémový přehled
Dveře
Strana 54-61

AA 630

AA 630

standard

softline

AA 610

AA 610

standard

design stará zástavba

Kouřotěsné

Vnitřní prvky bez kouřotěsnosti

Strana 62-63

Strana 64-65

AA 611 RS

AA 611

standard

kyvné dveře

Protipožární ochrana
Strana 66-71

AA 850

AA 870

T30-1/T30-2

T90-1/ T90-2

Zdvižně – posuvné prvky
Strana 72-73

RT 135

RT 135

2-kolejnicové

3-kolejnicové

Skládačky

Zimní zahrady

Strana 74-75

Strana 76-79

AA 5070

AA 100 WG

standard

Systémový přehled
Fotovoltaické
Strana 80-81

AA 2010

AA 2010

Module

měnič (invertor)

Kování
Strana 82-85

okenní kování
skryté vodorovné kování
dveřní panty
Skrytý dveřní pant
Dveřní válcový pant AL

Bezpečí
Strana 86-91
Systémy pro únikové východy dle DIN EN 1125
tlačná tyč nebo dotykové kování
panikové madlo
Bezbariérové stavby dle DIN EN 18024-2
dveře bezpečné proti skřípnutí prstů
bezbariérový práh
NRWA zařízení dle DIN EN 12101-2
vřetenový pohon NRWA 250 E
vřetenový pohon NRWA 110 E
otvírač nadsvětlíku NRWA 100 E
Okna s ochranou proti vloupání DIN V ENV 1627
WK 1, WK 2, WK 3
bezdotykový přenašeč
AEROCONTROL magnetický spínač

Povrchy
Strana 92-93

Objekty
Strana 94-97
Meilenwerk Düsseldorf
Stahlwerke Bremen

Fasády

2
1

4
3

1 | Mládežnický hotel, Bottrop
2 | Centrum Sürding, Bottrop
3 | Diech, Bremen
4 | Brainovy laboratoře, Feldkirchen

1 | H&M, Iserlohn
2 | Ö-centrum, Öhringen

1

2

AA 100

Těsnící systémy

AA 100

těsnící systém butyl

AA 100

těsnící systém butyl

AA 100

těsnící systém butyl

AA 100

těsnící systém butyl

AA 100

těsnící systém butyl

AA 100

těsnící systém butyl

měřítko 1:2,5

popis obrázku: BMW Kaltenbach,Wiehl

Zastřešení
přechod z oblasti střechy do
svislé fasády
těsnící systém butyl

měřítko 1:2,5

úžlabí

těsnící systém butyl

AA 100 HI
Technická data

pohledová šířka:		

propustnost vzduchu:

DIN EN 12152

nepropustnost (déšť):

DIN EN 12154

stavební hloubky:

odolnost proti náporu větru:

DIN EN 13116

příčka		 7,5 mm – 275 mm

koeficient prostupnosti tepla:

50 mm

DIN EN ISO 10077
Uf,BW = 1,4 W/m2K

sloupek		 65 mm – 275 mm
dilatační sloupek		 85 mm –145 mm

tepelná ochrana:

DIN 4108

rohový sloupek		

možnosti zasklení:

DIN 18361

zvuková izolace:

DIN EN ISO 717-1,

65 mm – 85 mm

Způsoby konstrukce:

DIN 4109, R w,R 37– 48 dB

příčka-příčka a sloupek-příčka s odvodněním pole a
odvodněním prvku přes svislý sloupek

certifikováno:

DIN EN ISO 9001

AA 100 HI
vnitřní těsnění pro zasklení

odvodňovací tvarovaný díl

vnější těsnění pro zasklení

svislá příčka
fasádní spojka
příčka

dorazová lišta
krycí lišta

podložka pod sklo
izolátor
vnější těsnění pro zasklení

Všeobecná přípustnost dle stavebního dozoru
pro spojení příčka – sloupek č. Z-14.4-485		
				
Všeobecná přípustnost dle stavebního dozoru
pro zašroubování přítlačné lišty č. Z-14.4-484

BV Hahn, Stur

HI vysoce izolační fasádní systém
HI fasádní systém s vysokou izolací

Konstrukce příčka - příčka

a HI/Butyl.

pro vertikální, polygonální a šikmé

s přídavným butylovým páskem pro

konstrukce

střešní konstrukce.
Konstrukce sloupek – příčka
7° polygonální dovnitř a 5° ven

pro vertikální, polygonální, šikmé

zalomené

konstrukce a zastřešení

při 50 mm pohledové šířce

řez sloupkem

příčka jako svislý sloupek
v provedení HI/Butyl

měřítko 1:2,5

řez příčkou

v provedení HI/Butyl

