Vella ir koka - alumīnija fasāžu sistēma, kas ir balstīta
uz nesošās koka fasādes brusas konstrukcijas un ir
piemērota fasādēm un ziemas dārziem. Līmētās koka
fasādes brusu konstrukciju biezums ir 50mm un to
platums ir atkarīgs no statistikas aprēķiniem.
Vella sistēmā ir plašs alumīnija profilu klāsts.
Sistēma nodrošina blīvu stiklojuma uzstādīšanu, īpaši
zemu gaisa caurlaidību un augstu siltumizolāciju, kā
arī garantē teicamu koksnes aizsardzību. Šīs sistēmas
stiklojuma iespējamais biezums ir no 9 līdz 60 mm.

VELLA

stiklotās koka fasādes

SISTĒMA FASĀDĒM UN
ZIEMAS DĀRZIEM
Šis risinājums nodrošina plašu toņu izvēli, alumīnija profilu
aizsardzību pret laikapstākļiem un koka interjera estētisko
pievilcību. Vella sistēma ir lieliski piemērota mūsdienīgam
telpas dizainam. Tās īpašības iekļauj plašas pielāgojamības
iespējas, dažādu arhitektūras stilu izpildījumu, kā arī augstu
funkcionalitāti, neveicot biežu apkopi.

Sistēmas funkcijas
Koka biezums šķērsgriezumā: 50mm
Stiklojuma biezums: 9 - 60 mm
Pieejamas koka uzlikas

24 – 60 mm

Vella šķērsgriezuma diapazons
Vella stiklojuma diapazons

50 mm, 60 mm, 80 mm

3-stage drainage with inner gasket mullion

Siltumvadītspējas koeficients Uw
testa logam1.23 x 1.48 [m]
Uw [W/(m2K)]

Stiklojums
5/16/5

Stiklojums
4/16/4/16/4
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Vella 50

Vella 60

Vella 80

Ug=1.1
[W/(m 2K)]

1.223

1.223

1.194

Ug=1.0
[W/(m 2K)]

1.136

1.135

1.108

Ug=0.7
[W/(m 2K)]

0.796

0.807

0.791

Ug=0.5
[W/(m 2K)]

0.616

0.627

0.614

VELLA S

Vella S: nolūkā īstenot arhitektu vēlmi radīt vizuālu
priekšstatu par pilnu ēkas fasādes stiklojumu,
izmantojot strukturālo risinājumu. SIKA hermētiķis
nodrošina ilgtermiņa garantiju, struktūras izturību,
aizsargā pret UV starojumu un augstas temperatūras
iedarbību. Vella S izceļas ar unikālām estētiskām
īpašībām, vieglas konstrukcijas iespaidu un augstu
pielāgojamību mūsdienīgām ēkām.

mullion and transom system

FASĀDE AR STRUKTURĀLA
STIKLOJUMA TEHNOLOĢIJU
VELLA S SISTĒMĀ STIKLOJUMU IR IESPĒJAMS
UZSTĀDĪT TRIJOS DAŽĀDOS VEIDOS:
iekšējā stiklojuma pozīcija
līmēta karkasa pozīcija
punkta savienojums ar iebūvētiem stiprinājumiem
Šīs sistēmas stiklojuma biezuma diapazons ir līdz 62 mm.
Turklāt sistēma nodrošina efektīvus siltuma un izolācijas
risinājumus. Vella S piedāvā mūsdienīgu dizainu un estētiku.

Vella S: GEMINI loga uzstādīšana Vella fasādē

Ārējo profilu formas

Vella: koka līstes versija
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