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FASSADE COLOR 
Nové estetické stvárnenie fasád

DELTA®
NOVINKA!



DELTA®-FASSADE COLOR

Farebné fasády bez hraníc
■  velký výber v 7 základných farbách
■  ďalšie odtiene na vyžiadanie
■  dlhodobo UV stabilná
■  možnosť kombinovať s rôznymi obkladovými materiálmi –  

drevo, kov, sklo, plast a dalšie

Mimoriadny vzhľad fasád s vynikajúcimi vlastnosťami
■  nové fasádne fólie vychádzajú z viac ako 20 – ročných skúseností
■  100 % výroba made by Dörken
■  optimálna ochrana izolácie pred vlhkosťou
■  vysoko difúzna a tvarovo stála
■  farebne stála a odolná vysokým teplotách až do +120 °C
■  ťažko horlavá B-s1

www.dorken.sk

Vlastnosti:
Popis farebná difúzne otvorená fasádna fólia pre obklady s 

 otvorenými škárami do 50 mm a maximálnym podielom škár 
50 % z plochy. Sklenené obklady s maximálnym prestupom  
UV žiarenia 10 %.

Materiál vysoko pevná polyesterová textília s plastovým vodotesným 
povrstvením a lepiacími okrajmi na oboch stranách rolky.

Plošná hmotnosť ca. 300 g/m2

Hrúbka ca. 0,60 mm

Vodotesnosť vodotesná W1

Pevnosť 370 / 270 N/5 cm

Pevnosť pri vytrhnutí 
klinca

 
150 / 150 N

Požiarne vlastnosti európska trieda B-s1,d0;VKF RF2(5.2)

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

Konfigurátor na:

www.fassade-color.sk

■ Kovová 
 konštrukcia

■ DELTA®-FASSADE COLOR 
002 onyxovo čierna

■ Fasádny obklad so 
 zvislými otvorenými škára-
mi do 50 mm a 50 % - ného 
posielu škár

■ Rámová drevená 
konštrukcia

■ DELTA®-FASSADE COLOR 
005 smaragdovo zelená

■ Fasádny obklad z 
ťahokovu

■ DELTA®-FASSADE COLOR 
004 topásovo modrá

■ Integrované 
 samolepiace okraje

■ DELTA®-FASSADE COLOR  
007 jantárovo oranžová

■ Náter nosných 
 kontralát farbou   
DELTA®-FAS PAINT

Ďalšie farby na vyžiadanie.

001 achátovo biela 002 ónyxovo čierna 003 perleťovo sivá

005 smaragdovo zelená004 topásovo modrá

Farebné odtiene:

006 korálovo červená 007 jantárovo oranžová
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■ Fasádny obklad s  
vodorovnými otvorenými  
škárami do 50 mm a 50 % –  
ným podielom škár

■ Fasádny obklad z  
perforovaného plechu


