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Pustaki szklane

ŒCIANY,  OOK£ADZINY,  SSUCHA  ZZABUDOWA

P R E Z E N TA C J A

ABH NNOMOS SSp. zz oo.o.

ul. Kêpna 17A, 03-730 Warszawa

DZIA£ HANDLOWY

tel. 022 618 33 33, 022 619 95 83, fax 022 818 65 54

www.nomos.com.pl, e-mail: nomos@nomos.com.pl

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Czechy, W³ochy, Niemcy, Polska

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat ISiC nr N-116/06, Klasyfikacja

Ogniowa ITB nr NP-895/02/ZM, PZH HK/B/1412/01/2003

Us³ugi: doradztwo techniczne, projektowanie, wykonawstwo,

transport, realizacja indywidualnych rozwi¹zañ

Pozosta³a oferta: akcesoria monta¿owe, zaprawy klejowe, zbroje-

nie, p³ytki wykoñczeniowe do pustaków szklanych, gotowe modu³y

z pustaków szklanych, okna wentylacyjne

Firma ABH Nomos Sp. z o.o. jest wy³¹cznym przedstawicielem na

Polskê najwiêkszego i najstarszego producenta pustaków szklanych

na œwiecie – Grupy SEVES. Grupa ta skupia trzy marki: czesk¹

VITRABLOK, w³osk¹ VETROARREDO i niemieck¹ SOLARIS.

Posiadamy w swojej ofercie pustaki najwy¿szej jakoœci w 180 wzo-

rach oraz akcesoria i systemy niezbêdne do ich monta¿u. Nasza

sieæ dystrybucji obejmuje ca³y kraj. 

Nowoœæ Pustak Pegasus. Pustaki szklane Vetroarredo typu

PEGASUS – dziêki specjalnemu kszta³towi pustaka, przy

zachowaniu tradycyjnych wymiarów, mo¿na uzyskaæ fugê 2 mm

przy tradycyjnym sposobie monta¿u (zaprawa klejowa, krzy¿yki

monta¿owe, zbrojenie). W efekcie œciany nabieraj¹ wiêkszej 

lekkoœci i przejrzystoœci. Ponadto dziêki pustakom Pegasus w wer-

sji metalizowanej œciany zyskuj¹ kryszta³ow¹ przejrzystoœæ.

System Nomofix – bardzo prosty, czysty i szybki sposób monta¿u

œcianek z pustaków szklanych wewn¹trz pomieszczeñ.

Pustaki szklane

Vitrablok

Wymiary (d³./szer./gr.)[cm]: 19/19/8, 24/24/8, 24/11,5/8;

14,6/14,6/8; 19/13,2/8 (pustak naro¿ny)

Barwienie: bezbarwne, bezbarwne matowane, w masie, w masie

matowane, powierzchniowo

Vetroarredo PEGASUS

Wymiary (d³./szer./gr.)[cm]: 19/19/8, 19/9/8, 24/24/8, 24/11,5/8

Barwienie: bezbarwne, bezbarwne metalizowane, kolorowe metali-

zowane, bezbarwne satynowane, w masie, w masie satynowane

Przepuszczalnoœæ œwiat³a [%]: 67-77 (pustaki bezbarwne), 21

(matowane), 50-66 (barwione)

Wspó³czynnik przenikania ciep³a U [W/(m2K)]: 2,8-3,2 (przegro-

da szklanobetonowa)

Izolacyjnoœæ akustyczna Rw [dB]: 47

Klasa odpornoœci ogniowej: E60 (szczelnoœæ ogniowa do 60 min.)

System NOMOfix

Elementy systemu:

profile d³ugie ND – d³. 156 cm

profile krótkie NK – d³. 18 cm

profil fugowy NF – d³. 280 cm

profil wykoñczeniowy NW – d³. 280 cm

klej monta¿owy NOMOfix

Maksymalne wymiary œciany [mm]: wys. 2740, szer. 1565

System NOMOfix
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