Co je to provětrávaná fasáda?

Systémové řešení zateplení domu

Plní podobnou funkci jako kůže na vašem těle. Chrání váš dům
před negativními vlivy okolí, dýchá a pomáhá regulovat optimální
teplotu domu, vytváří zdravé prostředí.
Zdi domu jsou ošetřeny tepelnou “Chytrou izolací”, která
nezadržuje vodu, ale propouští páry. Vrchní viditelnou vrstvu
provětrávané fasády tvoří obkladové fasádní desky nebo panely.
Ty si můžete vybrat v nejrůznějších typech a odstínech. Desky
provětrávané fasády jsou stálobarevné, mrazuvzdorné a odolné
proti povětrnostním vlivům.
Fasádní panely jsou přitom zavěšeny na zdi domu tak, že je dělí
od tepelné izolace vzduchová mezerou o šířce 4 cm. Z obou
vrstev fasády se tak dobře odvádí vlhkost, v létě se vnitřní plášť
domu snadněji ochlazuje.

Zahoď te igelit a nechte dům volně dýchat

Výhody
Provětrávaných
fasád:
n	Zeď je po zateplení odvětrávaná, nedochází
ke vzniku vlhkosti a kondenzaci vody.
n	Dům se díky proudění vzduchu v létě
rychleji ochlazuje. Nedochází k přehřívání,
které trápí třeba pasivní domy nebo
dřevostavby.
n	Montáž provětrávaných fasád je snadná
a rychlá. Provádí se tzv. suchou cestou.
n	Výměna fasádních desek je jednoduchá,
což oceníte například v případě jejich
poškození.

Chytrá izolace®

Zasloužíte si zdravý domov

Složení izolační vrstvy vychází z nejnovějších vědeckých
poznatků. Celá izolační vrstva je plně prodyšná a dům tak dýchá.
Nedochází tak k nežádoucímu vlhnutí izolace. To je možné
především díky speciální buněčné struktuře izolační pěny
Icynene. Ta propouští vodní páry, ale zároveň nepropustí vodu
z vnějšího prostředí a ani vítr ji neprofoukne.
Hluk na vás nemůže
Provětrávaná fasáda vás chrání také před okolním hlukem.
Potvrdily to testy laboratorní vzduchové neprůzvučnosti podle
ČSN EN ISO 10140-2,4 z akustické komory, kterým prošel vzorek
naší fasády pro komerční objekty a rodinné domy. Provětrávaná
fasáda je tedy vhodná i pro hlukem zamořené silniční koridory,
tlumí okolní hluk lépe než speciální fasádní vata. Polystyren
protihlukovou normu na silniční koridory nesplňuje.

www.zivafasada.cz

Systém
FUNDERMAX

Dřevěný
obklad

FUNDERMAX desky jsou
plošně lisované desky
z přírodních vláken
s dekorativními lamináty.
Jsou vyrobené z melaminu
nebo z tvrzených syntetických
pryskyřic. Materiály a výrobky
FUNDERMAX dodáváme
v široké škále dekorů.
Například v UNI dekorech
si můžete vybrat z 90 barev
a další desítky dekorů
představují zajímavé vzory jako
třeba kámen, mramor a různé
druhy dřeva.

Na povrchu najdete pravé
dřevo, uvnitř fasádního
panelu pak vrstvy sulfátového
papíru syceného fenolovými
pryskyřicemi, které jsou
slisovány pod vysokým tlakem
a teplotou. Tento obklad
dodá vašemu domu zaručeně
přírodní vzhled.

INTERNATIONAL
LIKO-Style®

INTERIORS
LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®

ENERGY
Chytrá izolace®
Živé stavby®

PRODUCTION
Support
Industry

Zelená
fasáda

Systém
Novabrik

Vaše fasáda může být pokryta
přírodní zelení, která je pro
každý dům netradičním
oživením. Celý dům pak dýchá
a žije uvnitř i zvenčí. Uprostřed
přírody splyne s okolím, ve
městě zaujme uklidňující
barvou.

Zateplovací systém Novabrik
neplní jen funkci zateplení
fasády, ale řeší i odstranění
případné vlhkosti zdiva. Fasády
z obkladů Novabrik jsou
dokonale odvětrávané, takže
chrání váš dům před vznikem
plísní. Tvar a průřez cihly je
navržen tak, aby důmyslně
odváděl dešťovou vodu
z fasádního pláště a obkládané
stěny.

Naše společnost LIKO-S vznikla v roce 1992, považujeme se tudíž
za mladou společnost, která má co nabídnout i v delším časovém
horizontu. V současné době zaměstnáváme přibližně 200 lidí.
Jsme nejlepším prodejcem stříkané izolační pěny Icynene v Evropě.
Na instalaci systému zateplení vám poskytneme pětiletou záruku.
Můžeme vám také poradit, jak dále uspořit a zlepšit energetickou
efektivitu a nezávislost vašich kanceláří, výrobních hal a skladů. Dbáme
na kvalitu naší práce. Úspěšně jsme prošli certifikací norem ISO 9001
a ISO 14001 na dodávku stříkané tepelné izolace a technologie pro její
aplikaci.

ENERGY
Divize ENERGY se zaměřuje na úsporu energií. Stavíme nové objekty a zateplujeme existující budovy. ENERGY
využívá zkušenosti, které jsme získali
v rámci programů Živé stavby a Chytrá Izolace.

PRODUCTION

Cementovláknité
fasádní
desky
Moderní fasádní desky
vyrobené ze směsi cementu
a siliky promění vzhled každé
stavby. Nabízejí přitom vysokou
odolnost proti poškození
a výrazně usnadňují odstranění
graffiti. Desky si zachovávají
přírodní strukturu materiálu
a efekt patiny.

Ocelové
kazety
Tvar a design ocelových kazet
umožňuje vytvořit na fasádě
hladké a ploché čtvercové nebo
obdélníkové rastry. To dodává
objektu atraktivní vzhled.
Navíc je možné volit pro spáry
různé velikosti a tak zvýraznit
vybrané linie domu. Systém
ocelových kazet umožňuje
vytvořit ekonomické, lehké
a zároveň odolné opláštění
větraných fasád průmyslových
objektů i rodinných či bytových
domů.

V divizi Production pracuje 50
zaměstnanců. Všechny nás spojuje
touha podávat co nejlepší výkon. Každý den se řídíme našimi osvědčenými
hesly: Kvalita je klíč, Čisté a precizní
řemeslo, Věříme v důležitost detailu.

INTERIORS
Vyrábí a dodává montované systémy
pro tvorbu vnitřního prostoru administrativních, průmyslových a veřejných
budov – přestavitelné a posuvné
příčky, vestavky® do hal, akustické
stropní podhledy.
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