Cендвіч-панелі
Україна

Енергоефективні
пожежобезпечні
сендвіч-панелі Kingspan
Покрівельні та стінові сендвіч-панелі, фасадні та світлопрозорі панелі,
аксесуари, системи освітлення, сервісні та морозильні двері

Kingspan

λ = 0,018 Вт/мК

- панелі з утеплювачем QuadCore

З 2016 року компанія Kingspan розпочала виробництво сендвіч-панелей з утеплювачем QuadCore із використанням новітніх технологій.
QuadCore за чотирма характеристиками кращий за попереднє покоління утеплювача панелей IPN Kingspan.
 Показники теплового опору (R) панелей QuadCore на 30-60% кращі, ніж у панелей з утеплювачами PUR/PIR (при однаковій товщині панелей),
що забезпечує клієнтам додаткові переваги енергозбереження. Теплопровідність λ=0,018 Вт/мК.
 Унікальні пожежобезпечні властивості панелей з QuadCore дозволяють використовувати їх в будь-яких будівлях без обмежень.
 За рахунок енергоефективності QuadCore зменшуються викиди СО2 в атмосферу.
 Kingspan дає 40 років гарантії на теплотехнічні та пожежобезпечні властивості своїх панелей.
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Порівняння утеплювачів при однаковому тепловому опорі
R = 6,0 м2*К/Вт.

Вплив відкритого полум’я на утеплювач QuadCore
(відсутніcть диму, не розповсюджує вогонь, не прогорає)

ВІЗУАЛІЗАТОР

КУТОК АРХІТЕКТОРА

Візуалізатор сендвіч-панелей - це веб-додаток, який дозволяє
побачити проекти будівель (після реєстрації у “Кутку Архітектора”) з
використанням різноманітних сендвіч-панелей Kingspan.
Додаток містить великий вибір стін та фасадів, велику кількість
кольорів та профілів.
За допомогою візуалізатора ви зможете побачити, як наші панелі
дозволяють досягнути поставлених цілей проекту та знайдете
правильний продукт для вашого проекту.

“Куток Архітектора” для проектувальників, інженерів, архітекторів.
У цьому Розділі (після реєстрації) можна знайти будь-яку технічну
інформацію про сендвіч-панелі Kingspan, сертифікацію, каталоги,
брошури.
Також у розділі представлені навчаючі відео, фільми та будівельні
деталі (у форматі *.dwg).
Візуалізатор та куток архітектора доступні за посиланням:
https://www.kingspan.com/ua/uk-ua/produkty/sendvich-paneli
Изоляция из твердой
полиуретановой пластины
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BIM

Бібліотека Кingspan у вільному доступі!
Нові інструменти для дизайну

http://paneli.kingspan.ua/BIM-files-40921.html

Шановні пані та панове!
Технічний директор компанії «Кінгспан-Україна»
Євген Чередник із задоволенням відповість на
технічні запитання про сендвіч-панелі Kingspan
та презентує бібліотеку наших продуктів
з інноваційною технологією BIM
(Building Information Modelling).
Інформаційне моделювання будівель,
забезпечує безперервний і швидкий доступ
до інформації про проект, його вартість та графіки.
BIM бібліотеку наших продуктів для моделювання
покриттів і не несучих стін в Autodesk® Revit можна
безкоштовно завантажити на нашому сайті.
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