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ARCHITEKTÚRA
A DIZAJN
FASÁD A INTERIÉROV
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 kov v modernej architektúre vďaka
svojim jedinečným konštrukčným vlastnostiam , priťahujú
pozornosť čoraz väčšieho počtu architektov, projektantov a
investorov. Stavebné konštrukcie a výrobky z kovu s vysokou
pevnosťou, nízkou hmotnosťou a technickou dokonalosťou sú
vyvinuté pre modernú architektúru s dôrazom pre cit a estetiku.
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VYUŽITIE SYSTÉMU

OBKLADY FASÁD A INTERIÉROV
DELIACE STENY
PODHĽADY
VÝPLNE PRE ZÁBRADLIA A PLOTY
SLNOLAMY
ZÁSTENY
DEKORATÍVNE PRVKY
ZNÍŽENÉ STROPY

Servis služieb zákazníkom
TECHNICKO –
PORADENSKÁ ČINNOSŤ
odborný technický personál našej

vypracujeme Vám technické riešenia

firmy Vám poradí pri výbere prvkov

použitia našich produktov, ktoré sú

AVG systému, zodpovie na všetky

osvedčené a vyskúšané

otázky a rád Vás navštívi
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SPRACOVANIE
TECHNICKÝCH NÁVRHOV

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

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN
FASÁD A INTERIÉROV

ORIGINÁLNY DIZAJN A VYSOKÁ KVALITA
sú trvalou hodnotou vašej investície

PROJEKTY PRE
APLIKÁCIE SYSTÉMU

REALIZÁCIA

vypracujeme projekt pre aplikáciu

prevedieme realizáciu systémov

systému, výrobnú a dielenskú

AVG našimi odbornými

dokumentáciu, technické detaily,

montážnymi skupinami

kladačské a montážne zostavy a
postupy, výpis prvkov
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DIZAJNOVÉ PROFILY
Dizajnové profily sú určené pre aplikácie objektov náročných
klientov. Ich konštrukcia kombinuje dynamiku a transparentnosť, ktorá dodá objektom nezameniteľný dizajn.
Vysokokvalitný materiál fasádnych prvkov, ktoré sú vyrobené
z hliníka a kvalitná povrchová eloxová úprava určí originálnej
fasádnej alebo interiérovej aplikácii systému dlhú životnosť.

MATERIÁL
Na výrobu dizajnových profilov sa používa prevažne kvalitný
hliník, ktorý môže byť povrchovo upravený napríklad pomocou
komaxitu.
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ARCHITEKTÚRA A DIZAJN
FASÁD A INTERIÉROV

Architektom, projektantom, investorom a všetkým naším
obchodným partnerom ponúkame okrem estetickej hodnoty našich
produktov aj kompletné služby od návrhu technického riešenia až
po profesionálnu realizáciu.
Pre získanie podrobnejších informácií o našich službách a všetkých
produktoch AVG SYSTEM navštívte našu internetovú stránku
www.avg-group.com
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ŤAHOKOV
Ťahokov je pre svoj príjemný technický dizajn využívaný ako
obľúbený materiál na zvýraznenie exteriéru a interiéru
objektov. Rôznosť rozmerov ôk, šírka a dĺžka ich posuvu,
umožňujú dosiahnuť rozličnú priepustnoť svetla, závislú od
uhla pohľadu na ťahokov. K prednostiam a výhodám ťahokovu
patria kompaktnosť a pevnosť materiálu, vzdušnosť, rôzny
stupeň transparentnosti, bezpečnosť, moderný dizajn
s dekoratívnym účinkom.

MATERIÁL
Na výrobu ťahokovu sa používajú kovy s dobrou ťažnosťou a to
najmä čierna oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca
antikorózna oceľ a hliník. Ťahokov možno vyrobiť aj
z neštandardných materiálov, ako sú mosadz, bronz, meď alebo
titán. Výrobky z bežnej ocele je možné povrchovo upraviť
farbením, žiarovým zinkovaním alebo pomocou komaxitu.
Ťahokov z nehrdzavejúcej ocele je efektným materiálom pre
tvorbu originálnych exteriérov a interiérov.
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ARCHITEKTÚRA A DIZAJN
FASÁD A INTERIÉROV

Architektom, projektantom, investorom a všetkým naším
obchodným partnerom ponúkame okrem estetickej hodnoty našich
produktov aj kompletné služby od návrhu technického riešenia až
po profesionálnu realizáciu.
Pre získanie podrobnejších informácií o našich službách a všetkých
produktoch AVG SYSTEM navštívte našu internetovú stránku
www.avg-group.com
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PERFOROVANÉ MATERIÁLY
Perforované materiály sú v súčasnosti veľmi žiadané pre svoje
vhodné využitie pri tvorbe exteriérov a interiérov objektov. Pre
svoj atraktívny dizajn majú široké možnosti použitia
v modernej architektúre ako fasády objektov, ozdobné
dekoratívne prvky, rôzne podhľady, výplne oplotení a zábradlí.

MATERIÁL
Na výrobu perforovaných materiálov sa používa najmä čierna
oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca antikorózna oceľ a
h l i n í k . Pe r fo ro v a n é m a t e r i á l y m o ž n o v y ro b i ť a j
z neštandardných materiálov, ako sú mosadz, bronz, meď, titán
alebo COR-TEN. Výrobky z bežnej ocele je možné povrchovo
upraviť farbením, žiarovým zinkovaním alebo pomocou
komaxitu.
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ARCHITEKTÚRA A DIZAJN
FASÁD A INTERIÉROV

Architektom, projektantom, investorom a všetkým naším
obchodným partnerom ponúkame okrem estetickej hodnoty našich
produktov aj kompletné služby od návrhu technického riešenia až
po profesionálnu realizáciu.
Pre získanie podrobnejších informácií o našich službách a všetkých
produktoch AVG SYSTEM navštívte našu internetovú stránku
www.avg-group.com
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KOVOVÉ TKANINY
Kovové tkaniny sa vyznačujú vysokou estetickou hodnotou a
vysokou kvalitou spracovania. V exteriéroch nachádzajú
použitie ako atraktívne fasády a v interiéroch ako stropné
podhľady, dekorácie stien. Kovové tkaniny sa uplatnia v tých
najodvážnejších architektonických projektoch a tak určia
nezameniteľný dizajn objektov.

MATERIÁL
Na výrobu kovových tkanín sa používa prevažne ušľachtilá
nerezová oceľ, alebo ich možno vyrobiť aj z neštandardných
materiálov, ako sú mosadz, bronz, meď.
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ARCHITEKTÚRA A DIZAJN
FASÁD A INTERIÉROV

Architektom, projektantom, investorom a všetkým naším
obchodným partnerom ponúkame okrem estetickej hodnoty našich
produktov aj kompletné služby od návrhu technického riešenia až
po profesionálnu realizáciu.
Pre získanie podrobnejších informácií o našich službách a všetkých
produktoch AVG SYSTEM navštívte našu internetovú stránku
www.avg-group.com
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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)

Ťahokov pre fasády
a interiéry

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.

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 AD-12 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.

Označenie katalógu: AVG AD-12

