
AVG fasádny systém je ľahké opláštenie tvorené sys-
témom modulárnych panelov rôznych foriem, vy-
hotovení, rozmerov a  farebnej škály, upevnených na 
pomocnú konštrukciu, ktorá môže byť aplikovaná na 
akúkoľvek existujúcu stenu.

Originálny dizajn
Použitím ocele, skla, hliníka a  iných inovatívnych 
materiálov dokáže spoločnosť AVG group realizovať 
aj neštandardné myšlienky architektov a  dizajnérov, 
ktorí preferujú slobodu prejavu. Firma plne rešpektuje 
ich voľnosť pri navrhovaní stavieb a vlastné architek-
tonické požiadavky. Dokáže nájsť individuálne riešenie 
pre každú stavebnú úlohu na najvyššej úrovni kvality, 
s plným rešpektom pre ochranu ľudí a životného pro-
stredia. 

Rôzny tvar i smer kladenia
Kazetové panely dovoľujú vytvárať rôzne tvary 
opláštenia moderných architektonických fasád. Ich 
kvalita a prevedenie vyzdvihuje celkove vzhľad fasády 
objektu s jemnými spojmi kaziet (panelov, profilov) po-
mocou efektu kladenia kaziet v horizontálnom aj ver-
tikálnom smere alebo priestorovým kladením.

Rýchla montáž
Možnosť prevedenia kazetového fasádneho systému 
AVG odsadeného od steny umožňuje dosiahnuť určitý 
druh odvetranej (ventilovanej) fasády a  zvýrazniť ar-
chitektonický vzhľad objektu bez vnútorných zásahov 
aj vďaka jednoduchému upevneniu kazetových pane-
lov na pomocnú nosnú konštrukciu, ktorej výhodou je 
presná a rýchla montáž.

Odvetraná (ventilovaná) fasáda 
je systém exteriérového plášťa objektu, ktorý je odsa-
dený od hlavnej obvodovej steny objektu vytvorením 
medzipriestoru, do ktorého je možné aplikovať izolač-
ný materiál na zlepšenie energetickej náročnosti ob-
jektu. Dochádza tami i k voľnej cirkulácii vzduchu tzv. 
„komínovému efektu“ zdola smerom nahor. 

Výhody odvetraných fasád:
• dlhšia životnosť štruktúry objektov
• úspora nákladov na údržbu, vykurovanie 

a klimatizáciu
• odstránenie prehrievania obvodových stien
• redukcia vzniku trhlín
• ochrana pred poveternostnými vplyvmi

Servis služieb zákazníkom 
Komplexné služby spoločnosti AVG group zahŕňa-
jú konzultácie, poradenstvo, návrhy, vlastnú výrobu 
produktov a systémov, ich dodávku a montáž. Kvalitu 
všetkých jednotlivých služieb zabezpečujú odborníci 
s dlhoročnými skúsenosťami a s vlastným know-how. 
Vďaka moderným materiálom, s  ktorými spoločnosť 
pracuje, ponúka aj úspory nákladov, pričom staveb-
né konštrukcie majú vysokú pevnosť, nízku hmotnosť 
a skvelú technickú i estetickú dokonalosť.

AVG – precíznA prácA 
s ohľAdom nA kAždý detAil 
Potrebujete individuálne a ekonomicky výhodné riešenie svojej 
stavby? Riešenie, ktoré je technicky aj esteticky dokonalé? 
Spoločnosť AVG group vám poskytne kvalitné komplexné služby.
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0915 838 572Bratislava: 

Nové Mesto nad Váhom: 0915 991 667

Košice: 0915 838 574

Banská Bystrica: 0915 769 542
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Vyžiadajte si cez registráciu na našej  web stránke alebo prostredníctvom e-mailu
katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu.

info@avg-group.com

HLINÍKOVÉ 
FASÁDY AVG

LAMINÁTOVÉ 
FASÁDY AVG

FASÁDY Z DIZAJNOVÝCH 
PROFILOV A ŤAHOKOV

FASÁDY Z MINERÁLNEHO
PLEXISKLA

PRESKLENÉ 
FASÁDY

KOVOVÉ
TKANINY

MODERNÉ 
FASÁDY AVG  


