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Obejmy ANTIQ.
25 LAT

GWARANCJI

Unikatowy produkt
na polskim rynku.
Renowacja i odbudowa obiektów zabytkowych powinna uwzględniać
wszystkie detale architektoniczne zastosowane w budynku. Dotyczy
to przede wszystkim elementów konstrukcyjnych, dekoracyjnych
oraz instalacji poprowadzonych po powierzchni ścian zewnętrznych.
Każda instalacja musi być poprawnie i solidnie zamocowana za pomocą
uchwytów. Ich kolor powinien współgrać z całą instalacją. Dlatego też
THALE – właściciel marki NICZUK wprowadziło na rynek nowy typ obejm
o nazwie ANTIQ. Specjalistyczne uchwyty są dedykowane do rur żeliwnych
oraz tworzywowych.
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Obejmy ANTIQ.
Zastosowanie i właściwości.
Dzięki produkowanym przez THALE obejmom dużo prostszy jest
dobór wszystkich elementów konstrukcyjnych do zamocowania instalacji
deszczowej tak, aby stanowiły jedną spójną estetyczną całość.
Uchwyty ANTIQ dedykowane są do instalacji w budynkach zabytkowych
oraz do pomieszczeń, w których przewody prowadzone są po powierzchni
ściany (lofty w zabytkowych fabrykach). Powierzchnia obejmy pokryta jest
warstwą czarnego ocynku lamelarnego, która jest wykończona matową
powłoką lakierniczą nanoszoną metodą proszkową. Ten sposób zabezpieczenia antykorozyjnego daje odporność w komorze solnej ponad 1500 godzin,
przy wykonaniu badań według normy ISO 10289.
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Obejmy ANTIQ.
Innowacyjna powłoka
antykorozyjna.
Przy produkcji elementów w powłoce ANTIQ wykorzystuje się dwa rodzaje
powłok antykorozyjnych. Pierwsza, nakładana jest bezpośrednio na uchwyt,
to cynkowanie płatkowe w czarnym odcieniu, następnie obejmy są pokrywane proszkową powłoką malarską o bardzo dużej wytrzymałości na warunki
atmosferyczne.
Uzyskana w ten sposób powłoka jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką
temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Długotrwale zabezpiecza
powierzchnie stalowe eksploatowane w bezpośrednim narażeniu na działanie
trudnych warunków atmosferycznych. W celu zapewnienia spójności
wizualnej – oprócz pokrycia lamelarnego – śruby mają również specjalną
powłokę lakierniczą.
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Obejmy ANTIQ.
Parametry.
Obejma od wewnątrz jest pokryta miękką okładziną odporną na czynniki
atmosferyczne i procesy starzenia. Okładzina wykonana jest z gumy
komórkowej o symbolu HH/EPDM. Wytrzymałość termiczna gumy
komórkowej mieści się w przedziale od -40°C do +100°C.
Do każdego rozmiaru obejmy odpowiednio dobrana jest długość pokrycia
wewnętrznego, co pozwala zabezpieczyć rurowy element współpracujący
z obejmą przed przetarciami i uszkodzeniami. Obejmy Antiq produkowane
są w rozmiarach do 216 mm, więc każdy z projektantów i wykonawców
na pewno znajdzie odpowiedni rozmiar do zastosowanych rur.
W uchwytach wykorzystano przyłącza do rozmiaru M12.
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Obejmy ANTIQ.
Deklaracja jakości.
Obejmy ANTIQ są jednym z wielu produktów zapewniających
estetyczne i trwałe zamocowanie przewodów do wody deszczowej.
Na nasz produkt dajemy Państwu aż 25 lat gwarancji.

25 LAT
GWARANCJI

Obejmy ANTIQ to produkty najwyższej jakości, które swoją estetyką
przykuwają spojrzenie nie tylko fachowców. Ich niekwestionowaną zaletą
jest architektoniczna spójność z zabytkowymi konstrukcjami budowlanymi.
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