
FASSADE COLOR 
DELTA®

Využite náš fasádny konfigurátor  
ako zdroj inšpirácie na  

WWW.FASSADE-COLOR.SK

Nové estetické stvárnenie fasád

NOVINKA!



U nás, ako technologického lídra v oblasti systémov sta-
vebných fólií, sme ako Dörken boli zvyknutí byť decent-
ne v pozadí. Avšak pred vyše 20 rokmi sme po zavedení  
DELTA®-FASSADE urobili výnimku. Vďaka fasádam s otvo-
renými škárami sa naša čierna membrána stala súčasťou 
vzhľadu celej fasády.

Zaujímajú vás iné farebné odtiene? Kontaktujte nás.

Teraz ideme s našou novou kolekciou DELTA®-FASSADE 
COLOR o viditeľný krok ďalej. Máte k dispozícii 7 štandard-
ných farebných odtieňov a k tomu ďalšie farebné tóny na 
vyžiadanie.

V novej kolekcii sa spájajú kompetencie spoločnosti  
Dörken-Fólie s know-how našej sesterskej firmy Pro-
tec-Systempasten, ktorá sa špecializuje na výrobu fareb-
ných tónov pre stavebné farby a omietky.

Sami uvidíte, aké nové estetické stvárnenie vám membrá-
ny DELTA®-FASSADE COLOR ponúkajú.

04 – 05
06 – 07
08 – 09
10 – 15

Fassaden-Aufbau HOLZ

Fassaden-Aufbau METALL

Fassaden-Konfigurator

Die Technik dahinter

SPOLOČNÁ SILA  
INOVÁCIÍ OTVÁRA NOVÉ 

 MOŽNOSTI
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001
achátovo biela

002 
ónyxovo čierna

003
perleťovo sivá

004 
topásovo  

modrá

005 
smaragdovo 

zelená

006 
korálovo 
červená

007 
jantárovo  
oranžová
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Farebné fasádne pásy z kolekcie DELTA®-FASSADE COLOR 
sa hravo dopĺňajú s drevenou fasádnou konštrukciou 
s otvorenými škárami nezávisle na tom, či sú laty obkla-
du zvislé alebo vodorovné. Fasáda získa doslova hĺbku a 
vznikne zaujímavý trojdimenzionálny dojem.  

Difúzne otvorené pásy DELTA®-FASSADE COLOR sa  
používajú vo všetkých prevetrávaných fasádnych kon-
štrukciách s otvorenými škárami do 50 mm a maximálnym 
podielom škár do 50 %. Ak sú hodnoty vyššie, vypracuje-
me vám na konkrétny objekt štúdiu vykonateľnosti. 

 ŽIVÁ ŠTRUKTÚRA  
DREVA SE 
  SNÚBI SO ŽIVÝM  
 FAREBNÝM SPEKTROM
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Rovnako zvládne DELTA®-FASSADE COLOR vytvoriť 
svojou rozmanitosťou farieb zvláštne farebné akcenty a 
atraktívny plastický efekt za ďalšími materiálmi, napríklad 
priesvitnými obkladmi z polykarbonátu alebo skla. Mož-
no ju osadiť všade tam, kde je prestup UV žiarenia menej  
ako 10 %.

Farebné pásy z kolekcie DELTA®-FASSADE COLOR sa  
rovnako dobre dajú kombinovať s fasádnymi kovovými  
konštrukciami. Najrôznejšie kovové fasádne obklady  
dostanú plastický chladný vzhľad, ktorý bude rozbitý  
hravými farbami, a je jedno, či ide o perforovanú štruktúru 
alebo plechové dosky na mieru. 

 CHLADNÝ VZHĽAD KOVU  
PODČIARKNE  
 NEODOLATEĽNÝ
 FAREBNÝ AKCENT
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 CHLADNÝ VZHĽAD KOVU  
PODČIARKNE  
 NEODOLATEĽNÝ
 FAREBNÝ AKCENT
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Využite náš fasádny konfigurátor ako zdroj inšpirácie. 
Kombinujte fasádne obklady s požadovanou farbou a  
popustite uzdu vašej fantázii.

Objavte rôzne možnosti kombináciou nášho fasádneho 
konfigurátora na www.fassade-color.sk

 JEDNÝM KLIKNUTÍM  

K VAŠEJ
 VYSNENEJ FASÁDE
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 JEDNÝM KLIKNUTÍM  

K VAŠEJ
 VYSNENEJ FASÁDE
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Všetky fólie DELTA®-FASSADE COLOR sú vybavené  
inteligentnou technológiou membrán s vodotesným a 
zároveň dýchajúcim efektom: DELTA®-Active-Membrane- 
System. Táto technológia chráni fasádu ako pokožka.  
Svojou vysokou schopnosťou dýchať prispieva dôležitou 
mierou k regulácii vlhkosti a tepla v objekte a zaručuje 
správny výkon tepelnej izolácie.

Vďaka jedinečnej technológii BiCo majú použité textílie 
vyššiu hustotu vláken. To zaručuje oveľa väčšiu pevnosť a 
výrazne vyššiu UV ochranu, ako je bežné.
 

 SILNÉ VNÚTORNÉ  
HODNOTY
 PRE KAŽDÉ POČASIE
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Najvyššia UV ochrana
Membrány a farebné pigmenty si zachovajú 
svoje vlastnosti počas dlhej doby životnosti.

DELTA-AMS® Technológia membrán
Chráni ako koža – s vodotesným a zároveň 
dýchajúcim efektom.

Tesné proti vode/ prívalovému dažďu/ vetru
Bráni prenikaniu vlhkosti a vetru.

Lotosový efekt
Voda tvorí na povrchu fólie kvapky a dažďová 
voda je extrémne rýchlo odvádzaná.

Difúzne otvorená
Vzdušná vlhkosť je regulovane odvádzaná.

Jedinečná technológia BiCo
Vyššia hustota vláken zaručuje vyššiu pevnosť.

Farebná stálosť
Použité anorganické pigmenty sa používajú 
desiatky rokov pri výrobe farieb.

Ťažko horľavá
Reakcia na oheň B-s1,d0  
(membrána vrátane lepiacich okrajov)
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DELTA®-FASSADE COLOR
007 jantárovo oranžová

natreté kontralaty  
DELTA®-FAS PAINT

fasádny obklad s otvorenými  
škárami do 50 mm a max. 50 %  
podielu z plochy

DELTA®-FASSADE COLOR
004 topásovo modrá

integrované samolepiace okraje

fasádny obklad z ťahokovu
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Nové fólie DELTA®-FASSADE COLOR vychádzajú z vyše  
dvadsaťročných praktických skúseností. Naostatok,  
DELTA®-Fasádne pásy sa za mnoho rokov používania v 
praxi na fasádach s otvorenými škárami výborne osvedčili.

Difúzne otvorené fasádne pásy DELTA® s integrovanými 
samolepiacimi okrajmi zaisťujú optimálnu ochranu fasády 
a izolácie proti vlhkosti. Fasáda sa za jeden pracovný deň 
vetrotesne obalí a ihneď umožňuje šetriť cennú energiu. 

Technické údaje:

Popis farebné difúzne otvorené fasádne membrány 
pre obklady s otvorenými škárami do šírky  
50 mm a podielom škár do 50 % z plochy.  
Pri presklených fasádach je maximálny prestup 
UV žiarenia do 10 %.

Materiál vysoko pevná polyesterová textília s  
vodotesným plastovým povrstvením a  
lepiacimi okrajmi po oboch stranách pásu.

Plošná hmotnosť ca. 300 g/m2

Hrúbka ca. 0,60 mm

Vodotesnosť vodotesná W1

Pevnosť 370 / 270 N/5 cm

Pevnosť vo  
vytrhnutí klinca 

 
150 / 150 N

Reakcia na oheň európska trieda B-s1 d0 VKF RF 2158-2

Hodnota Sd ca. 0,02 m (vysoko difúzne otvorená)

Teplotná odolnosť – 40 °C až + 120 °C

Hmotnosť rolky ca. 13,5 kg

Rozmer rolky 30 m x 1,5 m

DELTA®-FASSADE COLOR
005 smaragdovo zelená

integrované  
samolepiace okraje

integrované  
samolepiace okraje

DELTA®-FASSADE COLOR
002 ónyxovo čierna

fasádny obklad so zvislými  
otvorenými škárami do 50 mm  

a max. 50 % podielu z plochy

fasádny obklad z ťahokovu
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Naše príslušenstvo DELTA®-FASSADE COLOR zjednodu-
šuje pokládku a je mimoriadne odolné poveternostným 
vplyvom. Skúšky dlhodobej odolnosti celého systému 
vám zaručujú kvalitnú montáž a vynikajúcu priľnavosť. 
Profitujte z vyššej spoľahlivosti bez obmedzenia estetic-
kých nárokov.

PRÍSLUŠENSTVO 
DELTA®-FASSADE 

COLOR
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An Plan b: 
bitte die ersten oberen 
4 Holzlatten entfernen

DELTA®-FAS PAINT
Tenkovrstvová univerzálna disperzná farba hodvábne mat-
ná. Pre zjednotenie farebného odtieňa nosných kontralát a 
v miestach detailov DELTA®-FASSADE COLOR. I pre opravy 
drobných poškodení povrchu fólie v exteriéri.

Farby:
001 achátovo biela 005 smaragdovo zelená
002 ónyxovo čierna 006 korálovo červená
003 perleťovo sivá 007 jantárovo oranžová
004 topásovo modrá

DELTA®-FAS BAND CLEAR
Jednostranne lepiaca priehľadná páska na fóliovom nosiči  
na lepenie DELTA®-FASSADE COLOR

■ Dlhodobo UV odolná
■ Pre exteriér
■ Rolka 60 mm x 25 mm
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Využite náš fasádny konfigurátor  
ako zdroj inšpirácie na  

WWW.FASSADE-COLOR.SK
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