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Perforované materiály
Široké možnosti použitia v  modernej architektúre 
majú pre svoj nevšedný dizajn perforované materiály. 
Používajú sa ako fasády objektov, ozdobné dekoratív-
ne prvky, rôzne podhľady či výplne oplotení a zábradlí. 
Na výrobu perforovaných materiálov sa používa najmä 
čierna oceľ, pozinkovaná oceľ, nehrdzavejúca antiko-
rózna oceľ a hliník. Tieto materiály sa dajú vyrobiť aj 
z  neštandartných materiálov ako sú mosadz, bronz, 

meď, titán alebo CORTEN. Výrobky z bežnej ocele je 
možné povrchovo upraviť farbením, žiarovým zinko-
vaním alebo v povrchovej úprave ELOX. 

Kovové tkaniny
K  perforovaným materiálom patria kovové tkani-
ny, ktoré sa vyznačujú vysokou estetickou hodnotou 
a kvalitou spracovania. V exteriéroch nachádzajú po-
užitie ako fasády, v interiéroch ako stropné podhľady 

či dekorácie stien. Kovové tkaniny sa uplatnia v tých 
najodvážnejších architektonických projektoch a  vy-
tvárajú nezameniteľný dizajn objektov.

Ťahokov
Pre svoj príjemný technický dizajn je často na zvýraz-
nenie exteriéru a interiéru využívaný aj ťahokov. Rôz-
nosť rozmerov ôk, šírka a dĺžka ich posuvu, umožňujú 
dosiahnuť rozličnú priepustnosť svetla, závislú od uhla 
pohľadu na ťahokov. Jeho prednosťou je kompaktnosť, 
pevnosť, vzdušnosť, rôzny stupeň transparentnosti, 
bezpečnosť a moderný dizajn.

AtrAktívne fAsády
Pri tvorbe exteriérov a interiérov objektov sú v súčasnosti 
veľmi žiadané moderné materiály. Viete, ktoré sú to a kde 
všade sa dajú využiť?
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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
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