Elewacja wentylowana firmy Fshape dostępna jest w
wielu wariantach kolorystycznych. Ten aluminiowy
system elewacyjny pozwala na wykonywanie
elewacji w prostych szarych barwach, ale również
i takich okładzin elewacyjnych, w których kładzie
się nacisk na bardziej zdecydowane akcenty
kolorystyczne. Wykonana z lamel fasada podkreśla
zarazem kubaturę obiektów architektonicznych.
Zarówno elementy budowli wystające poza
płaszczyznę elewacji jak i te, które są cofnięte w
głąb bryły budynku, urzekają dużą plastycznością i
czystością formy.

Kasa Oszczędnościowa w Rheda-Wiedenbrück
stanowi dobry przykład dużej plastyczności brył
budynków, której uzyskanie możliwe jest dzięki
aluminiowemu systemowi elewacyjnemu firmy
Fshape. Elewacja ta wyróżnia się wyjątkowo
starannie wykonanymi krawędziami budynku,
co widać zwłaszcza w przypadku cofniętych do
wewnątrz otworów. Jednocześnie pozwala ona na
wykonywanie otworów w pełni zintegrowanych

w jednej płaszczyźnie z fasadą. Duża klarowność
designu zapewnia niezapomniane ogólne
wrażenia
wizualne.
Wspomniany
system
elewacyjny
umożliwia
realizację
czystego
rozwiązania
architektonicznego
w
takim
samym stopniu jak to przewiduje pierwotny
projekt budynku. W tym przypadku zbudowana
rzeczywistość jest faktycznie zgodna z klarowną
linią realistycznych obrazów komputerowych.

Kasa
Oszczędnościowa
Altencelle
i
instytucja
charytatywna
Brockensammlung ukazują olbrzymi
potencjał, jaki posiada ten system
elewacyjny w zakresie plastycznego
kształtowania bryły budynku. Zarówno
wystające piętro Kasy Oszczędnościowej
jak i cofnięta do wewnątrz szklana fasada
budynku Brockensammlung wyróżnia
czystość formy znakomicie wykonanego
modelu na etapie projektowania. To ze
wszech miar pozytywne ogólne wrażenie
dodatkowo podkreślają idealnie gładkie
powierzchnie
wykonanej
z
lamel
okładziny elewacyjnej. Również bardzo
precyzyjne kontury budynku wyróżniają
się
wyjątkową
twórczą
czystością
architektoniczną.

Elewacja Kasy Oszczędnościowej w
Altencelle jest najlepszą ilustracją
bardzo
jednolitego
i
zwartego
ogólnego wrażenia, jakie robi na widzu
aluminiowy system elewacyjny firmy
Fshape. Natomiast przyglądając się z
bliska Krajowemu Domowi Młodzieży
w Hollabrunn widzimy z prawej strony
wielką swobodną różnorodność, jaka
jest możliwa do uzyskania we wnętrzu
tej lamelowej elewacji. Po wykonaniu
okładziny elewacyjnej z lamel w różnych
odcieniach kolorystycznych powstaje
wyjątkowo żywa fasada. Na przykładzie
tego fragmentu budynku widać też,
że
aluminiowa
elewacja
pozwala
na uzyskanie wyjątkowo klarownej
formy całego obiektu ii jednocześnie
dopuszcza wiele możliwości rozwiązań
szczegółowych. W ten sposób elewacja
z aluminiowych lamel otwiera przed
Państwem ogromne możliwości twórcze
i oferuje prawie nieskończoną paletę
możliwych kombinacji w zakresie
kolorystycznej realizacji powierzchni.

Ten budynek pokazuje jeszcze raz bardzo
wyraziście, dlaczego aluminiowy system
elewacyjny firmy Fshape jest tak wyjątkowy:
elewacja z aluminiowych lamel podkreśla
kubaturę budynku i zachwyca ogromną
czystością wizualną. A różne odcienie
kolorystyczne
lamel
okładziny
elewacyjnej umożliwiają ponadto
uzyskanie
bardzo
żywego
całościowego obrazu fasady.
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Typ 45-15
Lamela aluminiowa
Szerokość 45mm
Głębokość 30mm
Kąt 15°
Długość
standardowa 3m
Inne długości i
wymiary na żądanie

Typ 45-90
Lamela aluminiowa
Szerokość 45mm
Głębokość 30mm
Kąt 90°
Długość
standardowa 3m

Typ 102-15
Lamela aluminiowa
Szerokość 102mm
Głębokość 30mm
Kąt 15°
Długość
standardowa 3m
Inne długości i
wymiary na żądanie

Inne długości i
wymiary na żądanie
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