Kustannustehokkain
tiiliverhoiltu seinärakenne

Kestävä seinärakenne

PAROC-elementit ovat laadukkaita,
teräspintaisia sandwichelementtejä,
joiden ydin on kivivillaa. Niiden
tärkeimpiä käyttökohteita ovat
teollisuus- ja liikekiinteistöjen julkisivut,
väliseinät ja sisäkatot. Teräspintaiset
ohutmetalliset sandwich-elementit
ovat kestäviä ja edustavia.

Kun arkkitehtuuriin halutaan
tiiltä, Stofix ja Paroc tarjoavat kustannustehokkaan
ja nopean ratkaisun.
Stofix-tiililaattaverhousta ei muurata
paikalleen, vaan se kiinnitetään
PAROC-elementtiseinään edistyksellisen kiinnitysjärjestelmän avulla. Kiinnitysjärjestelmä on nerokas ja mittamoduloitu.
Asennus on nopeaa ja vaivatonta.
PAROC-elementtien suuren vetolujuuden ansiosta Stofix-verhoilu voidaan
kiinnittää suoraan elementtien pintaan. Paroc on testannut kiinnitysjärjestelmän kestävyyden ja asennukselle on laadittu yhdessä kiinnitysohjeet.

Stofix-tiililaattaverhouslevyt valmistetaan kotimaisesta tiilestä. Levyt
tehdään valmiiksi tehtaalla tasalaatuisissa olosuhteissa.

Teollisuus- ja liiketiloihin
suunniteltu konsepti!
Konsepti yhdistää Stofixin ja
PAROC-elementtien parhaat puolet
– luoden kustannustehokkaimman
tavan toteuttaa tiiliverhoiltu
seinärakenne nopealla aikataululla.

Edistysaskel
tiilirakentamisessa
Stofixin ja Parocin tarjoama konsepti on tehokas
ja moderni tapa rakentaa tiiliverhoiltu seinärakenne uudiskohteisiin. Kun arkkitehtuuriin halutaan tiiltä ja sen tuomaa arvokkuutta, Parocin ja
Stofixin konsepti on erittäin järkevä ratkaisu!
Konsepti täyttää kaikki modernin rakentamisen
vaatimukset.

Kustannustehokas ratkaisu
Sekä PAROC-elementtien että Stofixin verhouksen asentaminen on nopeaa. Siksi kustannukset
ovatkin huomattavasti pienemmät verrattuna
muihin menetelmiin.

Aidosti suomalainen
Tiiliverhouksessa käytetään kotimaista Tiileri-tiiltä.
Laadukkaat kotimaiset raaka-aineet sekä
tiiliverhouksessa että sandwich-elementeissä
varmistavat omalta osaltaan verhouksen turvallisuuden ja kestävyyden.

Edistyksellisin
kiinnitysjärjestelmä
Edistyksellinen kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa
eriytetyn julkisivurakenteen. PAROC-elementtien
päälle asennetaan mittamoduloitu kiinnitysjärjestelmä, jonka päälle ripustetaan Stofixin tiililaattaverhous. Asennus on helppoa ja eriytetty julkisivurakenne sallii rakenteiden elämisen. Julkisivu
on pitkäikäinen ja kestävä.

Pitkät jännevälit
PAROC-elementit mahdollistavat pitkät jännevälit rakentamisessa.

Kestävä ja tehokas
Parocin tarjoama seinärakenne on paloturvallinen ja energiatehokas, kestävä sandwichrakenne täyttää lujuusvaatimukset. Stofixin
tiililaattaverhous puolestaan takaa kestävän
julkisivun.

Kevyet elementit
Molemmat komponentit ovat erittäin kevyitä –
esimerkiksi Stofixin tiiliverhouksen paino on
neliötä kohti yli 200 kiloa kevyempi kuin muuratun tiilen. Keveä kokonaisrakenne tuo selkeää
säästöä rahti- ja rakennuskustannuksissa jo
perustuksista lähtien.

Värivalikoima
Tiiliverhouksessa on valittavana kattava
värivalikoima.

Laaduntarkkailu
Stofixin kestävyys varmistetaan tarkalla
laatu-seurannalla niin raaka-aineiden, tuotteiden valmistuksen kuin myös asennusten osalta.
Kaikki tiiliverhouslevyt tuotetaan tasalaatuisissa
tehdasolosuhteissa, jotta voimme varmistua
laadukkaasta lopputuotteesta.

Loimaan
Prismakeskukseen
moderni tiiliratkaisu
Loimaan Prismakeskus halusi näyttävämmän julkisivun
– joka olisi myös pitkäikäinen, hyvännäköinen ja
helposti asennettava. Ratkaisuksi valittiin
Stofix-tiililaattaverhous, joka on helppo kiinnittää
Parocin peltirakenteen päälle.
Loimaan Prismakeskuksen seinäpintoja on
kevennetty ja elävöitetty Stofix-tiiliverhouksella. Tiiliarkkitehtuuri tuo arvokkuuden tunnetta ja näyttävyyttä peltiseinän rinnalle.
Stofixin tiiliverhous ja tummanharmaa
PAROC-elementtipinta vuorottelevat kauppakeskuksen seinässä rytmikkäästi.

Loimaan Prismakeskus
Rakennusvuosi: 2012
Suunnittelu: Arkkitehti Matti Haapajärvi, Arkkitehtitoimisto JMH Oy
Pääurakoitsija: Skanska Oyj

Kestävä ja aidosti
suomalainen tiiliverhoiltu
seinärakenne – nopeasti?
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Stofix Oy

Paroc Panel System Oy Ab

Ahlmaninkatu 2 E
40100 Jyväskylä

Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen

Puh: 020 795 9300

Puh: 046 876 8000

stofix@stofix.fi

paroc.panelinfo@paroc.com

Tutustu tarkkoihin detaljikuviin ja
valmiisiin suunnittelukuviin verkossa:
www.stofix.fi/materiaalipankki
www.paroc.fi
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