Descriere produs
Casetele structurale sunt fabricate din tablă de oțel și sunt folosite pentru construirea pereților exteriori sau
interiori ai construcțiilor cu cerințe exigente în ceea ce privește designul, izolarea fonică, protecția la foc și
deschiderile largi.
Casetele structurale sunt profile special fabricate pentru a putea fi utilizate pentru: finisaj interior, structură
secundară pentru fixarea finisajului exterior și suport pentru termoizolație.
Se folosesc în special la construcția halelor, depozitelor, clădirilor industriale și comerciale sau alte construcții
speciale.

Specificații de producție
Se produc în trei variante, diferența între cele trei tipuri de casete este dată de adâncimea casetelor care
poate fi de 115 mm, 125 mm și 160 mm
Grosimile casetelor variază între 0.75 și 1.00 mm, în funcție de cerințele constructorului
Lățimea standard a casetelor este de 600 mm
Lungimea casetelor variază între 1.5 și 12.5 m, în funcție de destinația pentru care sunt produse
Pot fi produse într-o gamă variată de culori

Avantaje
greutate proprie scăzută și capacitate portantă ridicată
grad ridicat de etanșeitate
sistemul de îmbinare previne colectarea apei între îmbinări

Solicită

montaj rapid și ușor, ceea ce înseamnă timp și cost de montaj mai scăzut față de alte sisteme

ofertă

rezistență la deteriorările mecanice ale pereților

Caracteristici tehnice

Tip Casetă

Grosime (mm)

Lățime (mm)

Greutate (kg/m2)

Moment de încovoiere maxim (kg.m)

9.09

287.00

10.65

384.00

1.00

12.09

476.00

0.75

9.45

242.00

11.08

323.00

12.57

400.00

0.75
T115

T125

0.88

0.88
1.00

600

600

Tip Casetă

Grosime (mm)

Lățime (mm)

0.75
T160

0.88

600

1.00

Solicită ofertă

Greutate (kg/m2)

Moment de încovoiere maxim (kg.m)

10.10

389.40

11.83

450.50

13.43

511.60

Răsfoiește…

Numele tau
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Completați formularul și
vă vom contacta cu o
oferta in cel mai scurt
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Am citit și sunt de acord cu politica de confidențialitate
Trimite
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CONTACT
SEDIU CENTRAL BRAȘOV

Companie specializată în producția și dezvoltarea de

Du-mă acolo!

CERTIFICATE DE CONFORMITATE
SEDIU SIBIU

Du-mă acolo!

SEDIU CLUJ

Du-mă acolo!

sisteme complete pentru acoperișuri. Cea mai mare
fabrica de acoperisuri din Estul Europei.
ANPC / GDPR / Termeni si condiții

Adresă: str. Henri Coandă, nr. 17
Brașov, jud. Brașov
Tel: +40 733.30.30.30

Adresă: Șoseaua Sibiului, nr. 73
Șelimbăr, jud. Sibiu
Tel: +40 733.05.05.05

Adresă: Str. Clujului, nr. 95
Sânnicoară, jud. Cluj
Tel: +40 720.21.21.21

Fax: +40 268 548 116
E-mail: office@bilka.ro

Fax: +40 269 227 636
E-mail: sibiu@bilka.ro

Fax: +40 268 548 116
E-mail: cluj@bilka.ro

Certificat

Certificat

Certificat

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

