A V

G

S

Y

S

T

E

M

TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY
&

EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY

fasády

okná a dvere

posuvné systémy

deliace priečky

zimné záhrady

STEEL & INOX
m

o

d

e

r

n

é

s t a v

b y

svetlíky

slnolamy

TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY & EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY

2

TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY
&

EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY

fasády

okná a dvere

posuvné systémy

deliace priečky

zimné záhrady

Objavte dokonalé estetické a technické riešenia obmedzené len hranicami
Vašich predstáv. Výnimočné kombinácie produktov AVG SYSTEM Vám
otvárajú cestu k jedinečnosti a originalite nových stavebných riešení.
Možnosti, ktoré ponúka oceľ v modernej architektúre vďaka svojim
jedinečným konštrukčným vlastnostiam , priťahujú pozornosť čoraz
väčšieho počtu architektov, projektantov a investorov. Stavebné
konštrukcie s vysokou pevnosťou, nízkou hmotnosťou a technickou
dokonalosťou sú vyvinuté pre modernú architektúru s dôrazom pre cit a
estetiku.

svetlíky

slnolamy

POUŽITIE
PRODUKTOV AVG
transparentné fasády objektov
presvetlené strešné konštrukcie
deliace steny pre interiér a exteriér
posuvné systémy
sklenené obklady
výkladové okná
markízy, predstriešky
svetlíky
vstupné prestrešenia
okná a dvere
zimné záhrady, prístavby a presvetlené objekty
slnolamy
tieniaca technika

Servis služieb zákazníkom
Ponúkame podporu našim obchodným partnerom a zákazníkom, obchodnotechnickými oddeleniami AVG. Podpora je zameraná na návrh a výberu správnej
voľby produktov, poradenstvo pri realizácii, výrobu a služby v logistike.

TECHNICKO –
PORADENSKÁ ČINNOSŤ

SPRACOVANIE
TECHNICKÝCH NÁVRHOV

odborný technický personál našej

vypracujeme Vám technické riešenia

firmy Vám poradí pri výbere prvkov

použitia našich produktov, ktoré je

AVG systému, zodpovie na všetky

osvedčené a vyskúšané

otázky a rád Vás navštívi

VYPRACOVANIE
CENOVÝCH NÁVRHOV
A KALKULÁCIÍ
zvolíme ekonomicky najvýhodnejšie
riešenie pre Vašu stavbu,
objekt
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PROJEKTY PRE FASÁDY

REALIZÁCIA

vypracujeme projekt fasády, výrobnú

prevedieme realizáciu systémov

a dielenskú dokumentáciu, technické

AVG našimi odbornými

detaily, kladačské a montážne

montážnymi skupinami

zostavy a postupy, výpis prvkov
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Fasády

Funkčnosť, technická dokonalosť, kvalita materiálov, dizajn, to sú požiadavky
zákazníkov a architektov na moderné fasády. Rozmery a pevnosť exteriérových
fasádnych profilov alebo moderné fasádne systémy uchytenia sklených výplní
umožňujú realizovať veľké presklené plochy fasád aj s maximálnou hmotnosťou skla.
Fasádne systémy je možné použiť s dodatočnými výrobkami aj na výrobu primárnej
energie.

Presvetlené
strešné
konštrukcie

Exteriérové
a interiérové
dvere

Okná

Moderné stavby súčasnej architektúry vyžadujú čoraz častejšie kombinácie rôznych
strešných systémov. Presklené strešné konštrukcie sú neodmysliteľným prvkom
modernej architektúry.

Exteriérové a interiérové dvere sú vyrobené podľa charakteru budovy a technických
požiadaviek. Dvere môžu byť otváravé alebo posuvné s bezpečnostnými prvkami
protipožiarnej ochrany, odolnosťou voči prieniku dymu a siahajúcimi prvkami
bezpečnosti až po nepriestrelnosť.

Okná s technickou dokonalosťou pre všetky typy stavieb s moderným dizajnom alebo
s leskom (nádychom) minulej doby.

Zimné záhrady,
prístavby a
presvetlené
objekty

Vysoká technická dokonalosť, dlhá životnosť, hodnota investície, miesto pre oddych,
miesto pre stretnutia s rodinou a priateľmi.
Využitie:
zimné záhrady, prístavby, reštaurácie, kaviarne, plavárne, obchody a iné.
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RP ISO – hermetic
Fasádny systém RP ISO – hermetic je charakteristický svojou vonkajšou šírkou
profilu od 45 mm do 60 mm. Vynikajúce statické vlastnosti systému mu umožňujú
realizovať veľké presklené plochy fasád. Základná antikorózna ochrana je
zabezpečená galvanizáciou povrchu na oboch stranách profilov; pred inštaláciou je
možné aplikovať práškový alebo mokrý náter, nakoľko sa nevyžaduje žiadne
zváranie. Spájanie profilov systému môže byť prevedené skrutkovým a kolíkovým
spôsobom. Krycie lišty systému je možné kombinovať aj s krycími lištami z nerezovej
ocele.
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MULTITOP
Systém MULTITOP je synonymom nevyčerpateľného rozsahu možností. Fasádny
systém je pre účely vytvorenia fasády možné kombinovať s akýmkoľvek profilom
nosníka. Takáto kombinácia je výhodou nielen pri novostavbách, ale aj pri
rekonštrukcii jestvujúcich objektov so zachovanými hlavnými nosníkmi. Okrem
klasických oceľových profilov môže MULTITOP využívať ako základné nosné prvky aj
drevené profily.
Systém je možné použiť aj na vytvorenie presklených strešných konštrukcií a veľkými
modulmi.

TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY & EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY

10

RP ISO – hermetic 60N
s integrovaným káblovým vedením pre fotovoltaické články
Systém RP ISO – hermetic 60N s integrovaným káblovým vedením zjednodušuje
plánovanie aplikácie fotovotaických článkov vo fasáde objektu, zjednodušuje montáž
a robí ju bezpečnejšou. Základ systému je vytvorený z oceľových okenných a
fasádnych profilov. Do profilov fasádneho systému sa vložia solárne moduly a
káblové vedenie. Oceľové profily systému súžia ako integrovaný priebežný káblový
kanál na fasáde alebo na strešnej konštrukcii s vonkajšou šírkou profilu 60 mm a
inštalačnou hĺbkou 160 mm.
Systém profilov je ideálnym technickým riešením pre svoju vysokú materiálovú
stabilitu a pevnosť fotovoltaických systémových riešení integrovanými do budovy.
Systémom RP ISO – hermetic 60N je možné realizovať napríklad moduly s rozmermi
2440 mm x 5100 mm.
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integrované
káblové vedenie
pre fotovoltaické
články

Okná
Otočné krídlo

Otočné/výklopné krídlo

Otočné/výklopné a otočné krídlo

Dvojkrídle bez stredného stĺpika

Výklopné okno s pevným nadsvetlíkom

Výklopné krídla

Jednokrídle okno
s oblúkovým nadsvetlíkom

Dvojkrídle okno
s otváravým oblúkovým nadsvetlíkom

Otočné/výklopné okno
s pevným zasklením
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Exteriérové a interiérové dvere
Jednokrídle dvere

Jednokrídle dvere
s pevným nadsvetlíkom

Dvojkrídle dvere

Dvojkrídle dvere
s pevným nadsvetlíkom

Jednokrídle dvere
s pevným bočným dielom

Jednokrídle dvere s pevným
bočným dielom a pevným nadsvetlíkom

Dvojkrídle dvere s dvomi pevnými
bočnými dielmi a pevným nadsvetlíkom

Jednokrídle dvere
se dvomi pevnými bočnými dielmi

Jednokrídle dvere s dvomi pevnými
bočnými dielmi a pevným nadsvetlíkom

Dvojkrídle oblúkové dvere
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Zimné záhrady, prístavby
a presvetlené objekty
Vysoká variabilita profilových systémov, ich technická dokonalosť a dlhá životnosť je
prínosom hodnotnej investície presvetleného objektu určeného pre oddych, miesta
pre stretnutia rodiny a priateľov, miesta pre Váš biznis.

Využite objekty plné pozitívnej energie pre relax a biznis:

zimné záhrady pre oddych
pracovne a kancelárie
reštaurácie
kaviarne a bary
plavárne a prekrytia bazénov
obchody
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UPOZORNENIE
Vyhradzujeme si právo dodať tovary obdobných prípadne zhodných parametrov ako bolo
dohodnuté so zákazníkom v prípade ak takáto dodávka výrazne neovplyvní ich užívanie a
funkčnosť.
V prípade, že naša spoločnosť realizuje montáž produktov uvedených v tomto katalógu, alebo
produktov obdobných parametrov v katalógu neuvedených vyhradzujeme si právo na zmenu
technických detailov a použitie vhodných doplnkov.
Nezodpovedáme za prevedenie montážnych prác iných spoločností z produktov uvádzaných v
našich katalógoch, alebo z produktov podobných alebo zhodných parametrov. Všetky
obchodné prípady našej spoločnosti vrátane všetkých produktov uvádzaných vo všetkých
našich katalógoch sa riadia "Všeobecnými obchodnými podmienkami č. 07-03/VOP/AVG"
vydanými našou spoločnosťou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvných podmienok s
obchodnými partnermi a s ktorými má obchodný partner povinnosť sa oboznámiť.
Tento katalóg je evidovaný pod označením AVG TF-03/10 a toto označenie bude použité v našej
obchodnej agende (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy, objednávky, korešpondencia, atď.),
ako odkaz na tento katalóg.
Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu a na
túto zmenu nie sme povinný upozorňovať našich obchodných partnerov. V prípade záujmu a
potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

AVG SYSTEM
PREHĽAD PRODUKTOV

Oceľové konštrukcie
AVG pre viacúčelové
objekty

Oceľové konštrukcie
AVG pre priemyselné
objekty

Oceľové konštrukcie
AVG pre technológie,
plošiny, mosty

Zámočnícke výrobky
a doplnkové konštrukcie

Tepelnoizolačné
sendvičové strešné
a fasádne systémy AVG

Strešné systémy AVG

Trapézové profily AVG
(strešné, fasádne,
konštrukčné)

Klampiarske výrobky,
lemovacie prvky AVG

Transparentné
(presklené) fasády AVG

Okná, dvere, výklady

Alumíniové kompozitné
kazetové fasády
a interiéry AVG

Laminátové kompaktné
fasády a interiéry AVG

Presvetľovacie
polykarbonátové prvky
(panely, svetlíky) AVG

Priemyselné brány,
chladiarenské a
mraziarenské dvere

PVC hygienické
ukončovacie profily AVG

Príslušenstvo
k systému AVG

V prípade Vášho záujmu si môžete vyžiadať zaslanie katalógov o našich ďalších produktoch na e-mailovej adrese
info@avg-group.com alebo cez registráciu na webovej stránke www.avg-group.com
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AVG group, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. Bystrica)
SLOVAK REPUBLIC
Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
Fax: +421 (0)48 418 83 42
GSM: +421 (0)915 833 512
E-mail: info@avg-group.com
www.avg-group.com

AVG group, s.r.o.
P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC
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Banská Bystrica:
GSM: +421 (0)915 833 516
FAX: +421 (0)48 418 83 42
E-mail:
info@avg-group.com

Košice:
GSM: +421 (0)915 838 574
FAX: +421 (0)55 677 06 44
E-mail: info-ke@avg-group.com

Bratislava:
GSM: +421 (0)915 838 572
FAX: +421 (0)2 444 502 28
E-mail: info-ba@avg-group.com

Nové Mesto nad Váhom:
GSM: +421 (0)915 991 667
FAX: +421 (0)32 771 44 40
E-mail: info-nm@avg-group.com

Jihlava:
GSM: +420 733 745 041
FAX: +420 567 215 676
E-mail: obchod-cz@avg-group.com

Olomouc:
GSM: +420 739 354 507
FAX: +420 585 203 392
E-mail: info-oc@avg-group.com

Tel.: +420 567 215 620
Fax: +420 567 215 676
GSM: +420 739 61 2020
E-mail: info-cz@avg-group.com
www.avg-group.com

www.avg-group.com

www.avgsystem.eu

www.avgsteel.com

Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu, a na túto zmenu nie sme povinný upozorňovať našich obchodných
partnerov. V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.
Označenie katalógu: AVG TF-03/10

