
Fasadni sistemi

Kreativna kovinska gradnja
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Kreativna kovinska gradnja
Inovativna arhitektura in ekonomična gradnja – to je DOMICO. Družinsko podjetje DOMICO že 
več kot 40 let proizvaja sisteme kovinskih streh, sten in fasad na treh proizvodnih lokacijah v 
Avstriji ter podružnici na Češkem. 

Gradnja velikih industrijskih in poslovnih objektov ima še poseben poudarek na kvaliteti, trajno-
sti, estetiki in ekonomičnosti. Tem zahtevam moderne gradnje sledimo s stalnim razvojem in 
izpopolnjevanjem naših proizvodov ter tehnično dovršenostjo proizvodnje.

Družina Hummer
(Poslovodstvo podjetja) 

Foto: ®Andreas Buchberger

Kreativna gradnja
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Domico fasadni program

Arhitekturna svoboda ustvarjanja, gospodarnost, traj-
nost in ekonomičnost so pojmi, ki jih tako v industrijski 
kot stanovanjski gradnji le redko kdo povezuje bolje kot 
DOMICO.
Fasadni profili Planum, Struktur, GBS in Swing so 
osnova, ki omogočajo arhitektom in načrtovalcem iz-
polnitev ustvarjalnih idej pri oblikovanju sodobnih fasad 
tako pri novogradnjah kot sanacijah. 
Poleg privlačnega dizajna fasadnih profilov DOMICO 
posveča posebno pozornost optimalni tehniki montaže 
in visoki kvaliteti. Z uporabo Domico kaset pa nudi-
mo možnost učinkovite in ekonomične izvedbe velikih 
stensko – fasadnih konstrukcij.

Materiali, barve in površinska obdelava

Fasadni profili so standardno iz jeklene ali aluminij 
pločevine z visoko kvalitetnim PVDF ali SP nanosom v 
številnih barvnih odtenkih lestvice RAL, NCS, Sikkens. 
Možni so tudi različni dekorativni nanosi.

Trajna uporabnost: 
Pritrjevanje brez vrtanja in vijačenja
Vsi DOMICO profili so pritrjeni na zatične pritrdilne letve brez vijakov, izvrtin in prebojev. Ta način prožne pritrditve 
omogoča, da raztezanje in krčenja materiala, zaradi temperaturnih razlik, ne vpliva na funkcionalnost izdelka.

Projektom prilagojena proizvodnja: 
Natančnost in visoka kvaliteta  
Visoka stopnja tovarniške predpriprave in natančna izdelava po gradbenem načrtu, oziroma po izmerah na objektu, 
omogočata hitro, enostavno in ekonomično izvedbo.

Zaupanje in zanesljivost:
Svetovanje in servisiranje
Naši sodelavci vam nudijo svetovanje, tako v fazi načrtovanja kot montaže, da bi skupaj z vami izdelali optimalno rešitev 
strešnih ali stenskih konstrukcij.

Temeljna filozofija naših podjetij in naših proizvodov

Planum®   |  5 GBS® | 20

Swing | 10 Kasete | 23

Struktur   | 16

Kreativna gradnjaKreativna gradnja
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Odlična tehnika, visoka stopnja tovarniške predpriprave in učinkovita montaža

Tovarniška predpriprava in rešitve tehničnih detajlov, ki jih v DOMICO stalno razvijamo in optimiramo, omogočajo maksimalno 
kvaliteto polaganja in reduciranje nepotrebnih dodatnih del na gradbišču.

Pritrjevanje brez vrtanja in vijačenja 
na zatične pritrdilne letve ali zatična držala. Plošče so 
prosto vpete brez vidnih pritrdil ali vijakov na zunanji 
oblogi.

Struktur in Planum fasadna profila
sta na straneh zaključena – zaprta. S tem se izboljša 
stabilnost profila in skrije zaključni stranski rez pločevine.

Planum spodnji perforiran profil
Tovarniško izdelani izvrtini na obeh zavihkih zatične pri-
trdilne letve omogočata enostavno pritrditev spodnjega 
perforiranega profila.

Element za točkovno vpetje fasadne plošče
Tudi pri vodoravni montaži fasade je potrebno fasadne 
profile v eni točki fiksno vpeti. 

Planum vogalni element
nudi lepo in estetsko ustrezno rešitev vogala objekta. 
Različne dolžine krakov omogočajo individualen pristop 
pri oblikovanju in izgledu objekta.

Planum profil za slepo - skrito fugo 
Pri montaži ne rabimo dodatne podkonstrukcije, ker se 
profil slepe fuge obeša neposredno na fasadni profil.

Kreativna gradnja
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Planum® - fasada 

Ekonomičnost, trajnost in estetika so glavni atributi fasade PLANUM. Ravna 

površina profila in širina do 800 mm daje zunanjim površinam velikopotezne 

linije.

Projektom, načrtovalcem in izvajalcem prilagojena proizvodnja fasadnega 

sistema Planum nudi številne kreativne rešitve. Horizontalno, vertikalno ali 

poševno polaganje v kombinaciji z različnimi širinami Planum plošč in mož-

nimi kombinacijami z drugimi Domico fasadnimi profili, omogočajo dosega-

nje zanimivih oblikovalskih efektov. Pritrjevanje na zatične letve brez vrtanja 

in vijačenja omogoča raztezanje in krčenje profila zaradi temperaturnih raz-

lik in zagotavlja, da zunanja oblika in površina profila ostaja nedotaknjena.

Posebna prednost je izvedba profila Planum 32 VO, ki omogoča horizontal-

no polaganje v smeri od vrha fasade navzdol.

Fasadne plošče Planum so izdelane v različnih širinah od 200 mm do 800 

mm in na straneh zaključene. Veliko gospodarno prednost predstavlja 

projektu prilagojena proizvodnja, ki se v kombinaciji z različnimi širinami 

fasadnih plošč prilagaja konstrukcijskim elementom na objektu kot so okna, 

vrata, preboji, itd. Tako odpade veliko zamudnega rezanja in dodatnega 

dela ob montaži.

Tovarniško dodelani elementi in tehnično izpopolnjeni detajli zagotavljajo 

optimalno trajnost in kvaliteto izvedbe. Fasada Planum se že vrsto let us-

pešno izvaja tako na novogradnjah kot pri sanacijah obstoječih objektov.Povezava fasadne plošče Planum z zatično 
pritrdilno letvijo

Arhitekt: Caramel architekten zt gmbh Architekturbüro

Science Park, Univerza v Linzu

Kreativna gradnja
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Stand: 09.2016

Planum®   

Tehnični podatki Planum profil 32 in 32/VO

Fasadna plošča Planum 32
Standardna širina plošč: 300, 400, 500, 600 in 800 mm (možne so 
tudi vmesne širine med 300 mm in 800 mm)
Globina profila: 30 mm
Dolžina plošč: do 12 m (po dogovoru možna tudi dobava daljših plošč) 
(na osnovi certifikata DIBt, Berlin Planum, jeklo Z-14.1-447, Planum, 
Aluminij Z-14.1-448), 
Širina fuge: do max. 30 mm

*

Pritrdilni elementi: Zatične pritrdilne letve
Dolžina: 1500 mm do 6000 mm
tip »K« za montažo na kasete, distančne Z pro-
file…
tip »W« za montažo na masivni zid s pomočjo 
pritrdilnih kotnikov ali stenskih distančnih držal

Fasadna plošča Planum 32/VO
Standardna širina plošč: 300, 400, 500, 600 in 800mm  
(možne so tudi vmesne širine med 300 mm in 800 mm)
Globina profila: 30 mm
Dolžina plošč: do 12 m (po dogovoru možna tudi dobava daljših plošč)
VO izvedba – polaganje od vrha navzdol

Pritrdilni elementi: Zatične pritrdilne letve VO
Dolžina: 1500 mm do 6000 mm
tip VO »K« za montažo na kasete, distančne Z 
profile …
tip VO »W« za montažo na masivni zid s pomočjo 
pritrdilnih kotnikov ali stenskih distančnih držal

Zatična pritrdilna letev VO »K«

Zatična pritrdilna letev »K«

Zatična pritrdilna letev VO »W«

Zatična pritrdilna letev »W«
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Tehnični podatki Planum profil 32 in 32/VO

Možne izvedbe debelina/mm širina plošč/mm masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana
 1,25 300–600 14,5

 1,5 300–800 18,0

Aluminij pločevina barvana ali eloksirana
 1,5 300–600 5,8

 1,8 300–800 7,3

Standardni nanosi barve        debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina:  PVDF (Polyvinylidenfluorid)      25 μm
 SP (Polyester) po naročilu                    25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)       25 μm
 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu                    25 μm

Posebni nanosi barve 

PVDF (Polyvinylidenfluorid) mavrična                                       35 μm

PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anti-Graffiti po naročilu                                     35 μm

SP (Polyester) mat                                           35 μm

Hrbtna stran (standardni in posebni nanosi barve): zaščitno barvana

Zatične pritrdilne letve debelina/mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana           1,5

Stand: 09.2016

Meininger Hotel v Frankfurtu z Planum-Profil 32/VO

nps tchoban voss, Berlin



Stand: 02.2011
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Tehnični podatki Planum profil 27 in 22

Fasadna plošča Planum 27
Standardna širina plošč: 300, 400, 500, in 600 mm 
(možne so tudi vmesne širine med 300 mm in 600 
mm)
Globina profila: 27 mm
Dolžina plošč: do 12 m (po dogovoru možna tudi 
dobava daljših plošč)
(na osnovi certifikata DIBt, Berlin Planum, 
jeklo Z-14.1-447, Planum, Aluminij Z-14.1-448),
Širina fuge: do max. 20 mm

Pritrdilni elementi: Zatične pritrdilne letve Planum 27 in 22
Dolžina: 1500 mm do 6000 mm
tip »K« za montažo na kasete, distančne Z profile…
tip »W« za montažo na masivni zid s pomočjo pritrdilnih 
kotnikov ali stenskih distančnih držal

Stand: 09.2016

*
*

Zatična pritrdilna letev »K«

Zatična pritrdilna letev »K«

Zatična pritrdilna letev »W«

Zatična pritrdilna letev »W«

Fasadna plošča Planum 22
Standardna širina plošč: 200, 300 in 400 mm  
(možne so tudi vmesne širine med 200 mm in 400 mm)
Globina profila: 22 mm
Dolžina plošč: do 12 m (po dogovoru možna tudi  
dobava daljših plošč)
Širina fuge: do max. 15 mm
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Možne izvedbe – profil Planum 27 debelina/mm širina plošč/mm masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana
 1,0 300–400 11,5

 1,25 300–600 14,5

Aluminij pločevina barvana ali eloksirana
 1,0 300–400 3,9

 1,5 300–600 5,8

Titan-cink pločevina  1,0 300 10,4

Bakrena pločevina  1,0 300 13,0

Možne izvedbe – profil Planum 22  debelina/mm širina plošč/mm masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana
 0,75 200–300 9,6

 1,0 200–400 13,0

Aluminij pločevina barvana ali eloksirana
 0,8 200 3,5

 1,0 200–400 4,5

Titan-cink pločevina  1,0 300 10,0

Bakrena pločevina  1,0 300 12,5

Standardni nanosi barve Planum 27 in 22     debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina:  PVDF (Polyvinylidenfluorid)       25 μm
 SP (Polyester) po naročilu                     25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)        25 μm
 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu                    25 μm

Posebni nanosi barve Planum 27 und 22

PVDF (Polyvinylidenfluorid) mavrična                                       35 μm

PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anti-Graffiti po naročilu                                     35 μm

SP (Polyester) mat                                           35 μm

Hrbtna stran (standardni in posebni nanosi barve): zaščitno barvana

Zatične pritrdilne letve Planum 27      debelina/mm Zatične pritrdilne letve Planum 22    debelina/mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana         1,5           1,0

Audi STC v Wedemarku

Stand: 03.2015

Foto: Thomas Koculak



Stand: 02.2011
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Swing - fasada

Arhitektonsko gledano nudi nova fasada Swing dodatne oblikovne ele-

mente za izvedbo obešenih, prezračevanih fasad in obenem izpolnjuje cilje 

DOMICO slogana »Kreativna kovinska gradnja.« Tudi ta nova izvedbena 

varianta fasade izpolnjuje DOMICO-ve visoke kakovostne in funkcionalne 

standarde.

Tehnika montaže je podobna kot pri fasadnem sistemu Planum, le optični 

izgled fasade je popolnoma nov. Profil ima blago valovito strukturo, kar 

omogoča številne nove oblikovne možnosti.

Plošče lahko polagamo vodoravno, pokončno ali poševno. Za doseganje 

dodatnih optičnih učinkov fasade lahko profil Swing kombiniramo z ravnim 

Planum fasadnim profilom. 

Fasadni profil Swing se proizvaja v širini 800 mm in dolžini do 12 m.

Swing

Povezava fasadne plošče Swing z zatično  
pritrdilno letvijo

© Atelier Volkmar Burgstaller ZT GmbH



Stand: 02.2011
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Fasadna plošča Swing
Standardna širina plošč: 800 mm
Globina profila: 50 mm
Dolžina plošč: do 12 m 

Možne izvedbe  – fasadni profil Swing debelina/mm    širina plošč/mm masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana 1,5 800 13,7
Aluminij pločevina barvana ali eloksirana             1,8 800 5,7

Standardni nanosi barve      debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina: PVDF (Polyvinylidenfluorid)      25 μm
  SP (Polyester) po naročilu                     25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)       25 μm
 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu                    25 μm

Hrbtna stran: zaščitno barvana

Posebni nanosi barve 

PVDF (Polyvinylidenfluorid) mavrična                                       35 μm

PVDF (Polyvinylidenfluorid) Anti-Graffiti po naročilu                                     35 μm

SP (Polyester) mat                                           35 μm

Zatične pritrdilne letve Debelina/mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana           1,5

Pritrdilni elementi: Zatične pritrdilne letve
Dolžina: 1500 mm do 6000 mm
tip »K« za montažo na kasete, distančne Z profile …
tip »W« za montažo na masivni zid s pomočjo  
pritrdilnega kotnika ali stenskega distančnega držala

Tehnični podatki Swing profil

Swing

Zatična pritrdilna letev »K« Zatična pritrdilna letev »W«
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Prezračevana fasada 
horizontalna na zidani steni z izolacijo

Prezračevana fasada 
horizontalna na steni iz kaset z dodatno izolacijo 

PHMW1 / 09.2016

PHKWF2 / 09.2016

Planum® fasada
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Prezračevana fasada 
vertikalna na zidani steni z izolacijo

Zunanji vogal 
Vogalni element – Planum horizontalna izvedba na steni iz kaset z dodatno izolacijo

PHMS3 / 09.2016

PHKW101 / 09.2016

Planum® fasada    
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S fugo oblikujemo izgled in razčlenitev objekta

Poleg osnovnih gabaritov objekta je fasada glavni element, ki vpliva na izgled, proporce in karakter stavbe. Pri tem poleg barve 
in smeri polaganja profilov velika vloga pripada tudi ustrezni izvedbi in izgledu fug ter spojev med fasadnimi ploščami. Z ustrezno 
umestitvijo fuge lahko poudarimo njen izgled ali razčlenitev fasadnih površin.

DOMICO pri svojih fasadnih sistemih nudi številne možnosti izvedbe fug in spojev.
Del njih je prikazan na spodnjih slikah.

Profil za senčno fugo - poglobljena vertikalna izvedba Profil za senčno fugo - poševna izvedba fuge

Profil za senčno fugo - vertikalna izvedba

Planum profil z različnimi horizontalnimi fugami med posameznimi ploščami

Profil za vidno vertikalno fugo- lizena
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Profil za senčno fugo - poševna izvedba fuge

Kreativna gradnja

Primeri različnih izvedb fug in spojev 

Foto: Baureform-Wohnstätte
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Struktur fasada

Prvi vtis o objektu nam da izgled njegove fasade. Struktur fasada nudi 

zanimivo oblikovalsko alternativo gladki Planum fasadi. Drobno razčlenjen 

vzorec, še posebno na velikih površinah, ustvarja bolj živahen in privlačen 

izgled.

Tudi Struktur profil nudi številne izvedbene možnosti. Polaganje je lahko 

vertikalno, horizontalno ali poševno in se kombinira s senčnimi fugami, 

posebnimi profili in Planum fasadnimi profili. Vse navedeno ob široki barvni 

lestvici nudi arhitektom in investitorjem veliko oblikovalske svobode.

Pritrjevanje brez vrtanja in vijakov se izvaja s pomočjo zapon na pritrdilnih 

letvah. Na tak način dobimo obešeno, prezračevano fasado, ki izpolnjuje 

vse gradbeno fizikalne zahteve. Z vgradnjo ustrezne debeline toplotne izo-

lacije brez težav izpolnimo tudi zahteve nizkoenergijske gradnje. 

Obešene pločevinaste, prezračevane fasade, kot na primer Struktur fasada, 

so odporne na vse vremenske vplive in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo 

ob nespremenjeni kvaliteti.

Povezava fasadne plošče Struktur na  
zatično letev

Struktur
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Fasadna plošča Struktur
Standardna širina plošč: 207 mm
Globina profila: 14 mm
Dolžina plošč: do 12 m (po dogovoru možna  
tudi dobava daljših plošč)

Pritrdilni elementi: Zatične letve Struktur
Dolžina: 1500 mm do 6000 mm
tip »K« za montažo na kasete, distančne Z profile …
tip »W« za montažo na masivni zid s pomočjo  
pritrdilnega kotnika ali stenskega distančnega držala

Možne izvedbe – fasadni profil Struktur    debelina/mm masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana 0,63 7,6

Aluminij pločevina barvana  0,8 3,4

Titan-cink pločevina  0,7 7,7

Bakrena pločevina  0,6 8,2

Standardni nanosi barve         debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina:  RESISTA®: PUR-PA (Polyurethan-Polyamid)     50 μm

 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu      25 μm
 SP (Polyester) po naročilu      25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)       25 μm
 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu      25 μm

Hrbtna stran:   zaščitno barvana

Zatične pritrdilne letve     debelina/mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana           0,75

Stand: 06.2013

Tehnični podatki Struktur profil

Zatična letev »K« Zatična letev »W«



18 Struktur fasada

Stand: 09.2009

Prezračevana fasada 
vertikalna na zidani steni z izolacijo

Prezračevana fasada 
horizontalna na steni iz kaset z dodatno izolacijo

SHMS1 / 12.2016

SHKW2 / 10.2016
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DOMICO fasade
Sestavljene iz različnih širin in dolžin profilov, različnih smeri polaganja, ozkih in širokih fug …

Foto: Sirona Dental Systems GmbH

Foto: Dietmar Tollerian

Kreativna gradnja
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GBS® Fasada

Fasada GBS izvira iz GBS strehe, ki se izvaja že več kot 35 let in je v praksi 

prepričala s svojo zanesljivostjo in trajnostjo. Uporaba GBS profila, za izve-

dbo fasadne obloge, je bila tako logična izbira.

Poseben način pritrjevanja omogoča izravnavo obstoječih neravnin osno-

vnega zidu ter doseganje potrebne debeline zračne plasti za gradbeno 

fizikalno pravilno izvedbo fasade.

GBS profil daje zaradi svoje izrazite oblike profila fasadi poseben izgled, 

ki ni zgolj funkcionalna prednost ampak izpolnjuje tudi zahteve sodobne 

arhitekture. 

GBS profil lahko polagamo vodoravno, navpično ali poševno. Za doseganje 

posebnih vizualnih efektov se lahko kombinira z ostalimi DOMICO fasadnimi 

profili. Vsi profili so na razpolago v raznolikih barvah. 

Pritrjevanje brez vrtanja in vijačenja se izvaja s pomočjo zatičnih držal.  

S takim načinom montaže je zagotovljena trajna kvaliteta in dolga življenjska 

doba fasade.

Oprijem profila z zatičnim držalom

ARTEC Architekten
Foto: Bruno Klomfar
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Fasadna plošča GBS
Standardna širina plošč: 470 mm
Globina profila: 49,8 mm
Dolžina plošč: do 12 m (po dogovoru možna tudi dobava 
daljših plošč)
(na osnovi certifikata DIBt, Berlin GBS, jeklo Z-14.1-322, 
GBS, Aluminij Z-14.1-347)

Možne izvedbe – fasadni profil GBS  debelina/mm masa/kg/m² (ca.)

Jeklena pločevina pocinkana in barvana
 0,63 7,2

 0,75 8,6

Aluminij pločevina barvana
 0,8 3,2

 1,0 4,0

Titan- cink pločevina  0,7 7,3

Bakrena pločevina  0,6 7,9

Standardni nanosi barve      debelina nanosa (ca.)

Jeklena pločevina:  RESISTA®: PUR-PA (Polyurethan-Polyamid)    50 μm

 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu     25 μm

 SP (Polyester) po naročilu     25 μm

Aluminij pločevina:  SP (Polyester)       25 μm

 PVDF (Polyvinylidenfluorid) po naročilu     25 μm

Hrbtna stran:  zaščitno barvana

Zatično držalo    debelina/mm

Jeklena pločevina pocinkana in barvana           1,25

Pritrdilni element: zatično držalo

Stand: 06.2013

Tehnični podatki GBS profil
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Prezračevana fasada 
horizontalna izvedba na steni iz kaset

Prezračevana fasada 
vertikalna izvedba z zatičnimi držali na zidani steni z izolacijo

GFHKW1 / 09.2016

GFHMS1 / 10.2016
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Pri gospodarno zasnovanih konstrukcijah namenskih objektov se kasete 
uporabljajo kot nosilna podkonstrukcija in istočasno kot zaključni element 
stene ali stropa pri tako imenovanih dvoslojnih konstrukcijah.
Stena iz kaset kot podkonstrukcija prezračevane fasade nudi zanesljivo  
in stroškovno ugodno izvedbo fasadnega sistema večjih površin,  
ki istočasno zagotavlja lep izgled sten v notranjosti.

Posebna prednost kasete DOMICO so predhodno izdelane izvrtine za 

vzdolžno spajanje in tovarniško vgrajeno vzdolžno tesnilo.

Dovoljen razpon med podporami se določi na osnovi statičnih in gradbe-

no fizikalnih izračunov.

Prednosti uporabe kaset so sledeči:
 ■ statična ustreznost za razpone med podporami do 7 m,
 ■ hitra in stroškovno ugodna montaža,
 ■ optimalna zaščita pred korozijo s pocinkanjem in barvanjem,
 ■  lep izgled rahlo profilirane površine kasete, ki je vidna z notranje 
strani objekta,

 ■ enostavno vzdrževanje in čiščenje,
 ■ možnosti izvedbe stene z debelino izolacije do 240 mm,
 ■ Posebne izvedbe:

   - DOMICO akustična stena
   - Izvedba stene v razredu požarne odpornosti EI 90 

 ■  ustrezna nosilnost pri razmiku med zatičnimi letvami ali Z profili  
do 1200 mm.

Stena iz kaset

Pritrditev kasete

ARTEC Architekten
Foto: Bruno Klomfar
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Kaseta
 S tovarniško vgrajenim tesnilom
 S 6 mm preboji za vzdolžno spajanje

Standardna širina: 600 mm
Globina profila: 100, 130, 145 in 160 mm
Maksimalna dobavna dolžina: 18 m

tesnilo

Certifikat: Zrakotesnost spoja Q 0,011 m³/mhPan 

po DIN EN 12114:200-04

Možne izvedbe                debelina                         tip profila [masa kg/m² (ca.)]
 mm 100/600       130/600      145/600 160/600

Jeklena pločevina pocinkana in barvana

  0,75      9,5              9,7              10,3                 10,3
 0,90 11,1 11,5 12,1 12,1
 1,00 12,7 13,1 13,7 13,7
 1,10 14,2 14,6 15,2 15,2
 1,25 15,9 16,4 17,1 17,1

Standardni nanosi
Notranja stran kasete ima enoslojni zaščitni nanos, ki zagotavlja protikorozijsko zaščito razreda II po DIN 55928-8. 
Zaradi tankoslojnega nanosa barve le ta služi izključno za optično posvetlitev (možna so odstopanja nians). Barvni 
nanos je na bazi Polyestra ali Epoxyda.

Standarda barva: ~RAL 9002 (ostale barve po naročilu)

Notranja stran:  zaščitni nanos

Tehnični podatki kasete

Stand: 03.2011

tovarniško izveden preboj  
Ø 6 mm za vzdolžno spajanje
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Foto: www.zooeybraun.de

Foto: www.dietmar-strauss.de

Foto: PAUAT Architekten / W. Luttenberger

Foto: hammeskrause architekten

Kreativna gradnja
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Fasadni sistemi DOMICO - nekaj referenčnih objektov v Sloveniji

Kreativna gradnja

Objekt Brnik, Struktur fasada, horizontalno polaganje 

Objekt Velenje, Planum fasada, horizontalno polaganje, poševna izvedba fug



27Kreativna gradnja

Objekt OŠ Izlake, Planum fasada, horizontalno polaganje

Objekt Kočevje, Planum fasada, vertikalno polaganje, kombinacija različnih širin fasadnih plošč
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DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Werk I · Z entrale:
A-4870 Vöcklamarkt · Salzburger Straße 10
Tel. +43 7682 2671-0 · Fax +43 7682 2671-249 
E-Mail: office@domico.at · www.domico.at 

Werk II: A-4870 Vöcklamarkt · Mösenthal 1

Element-Werk:
A-4720 Pötting · Oberaschach 17 
Tel. +43 7682 2671-0 · Fax +43 7682 2671-299 
E-Mail: office@domico.at · www.domico.at

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme
Vertriebs-GmbH
D-91207 Lauf/Pegnitz · Hämmernplatz 15 
Tel. +49 9123 999048 · Fax +49 9123 999050 
E-Mail: office@domico.de · www.domico.de 

DOMICO CZ, spol. s r.o.
CZ-594 01 Velké Meziříčí · Průμmslová 2089
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E-Mail: office@domico.cz · www.domico.cz

NORIK Podjetje za prodajo  
in proizvodnjo d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 393a
1000 Ljubljana
Tel. +386 (0)1 423 11 28
Fax: +386(0)1 256 56 67
info@norik.si
www.norik.si

Arhitekt: ARCHI-KON GmbH v Budimpešti


