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Рустикалните фасади са едновременно свръхмодерни и изключително
стари. Още римляните, а по-късно и строители на защитни съоръжения в
средновековието са изграждали рустикални сгради и обекти. Изкуството
през Ренесанса и Барока също не подминава този стил.

 

В миналото, при рустикалното строителство са се използвали правоъгълни
каменни блокове, на които предната (лицева) част се е оставяла като
неравномерно, грубо обработена повърхност. В днешно време, при
реновирането на стари фасади и също така в новите стилове на модерната
архитектура се появява стремежът, рустикалните фасади да бъдат
комбинирани със съвременни топлоизолационни системи. Естествено за
тази цел вече не се използват каменни блокове, а оптически сходни
реплики, изработени от модерни материали.
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  Профилите с рустикални
канали са фасадни профили,

изработени от експандиран
полистирол (EPS) с висока
плътност и защитени с
повърхностен слой от
полимерно покритие на
циментова основа. Това
покритие ги предпазва от
стареене и им придава естествен
вид, като гарантира също така и
дълготрайността и здравината
на самите канали. 

 

Профилите са устойчиви на
атмосферни условия,

функционални са и
изключително лесни за монтаж.

 

Формите и размерите на канала
могат да варират и да бъдат
изработени по индивидуално
задание на клиента.
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STYRODESIGN ПРЕДЛАГА
ПЕРФЕКТНАТА СИСТЕМА ЗА
ТАЗИ ЦЕЛ!
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Прецизната работа при монтажа определя протичането на рустикалната
фасада в прави линии по цялата ѝ дължина. Графиката показва лесната, но  

функционална интеграция на профилите в топлоизолационната система.

 

По подобен начин профилите могат да бъдат монтирани и в
конвенционална права фасада без топлоизолационна система. В този
случай трябва да бъдат прецизирани дълбочината на канала, общата
дебелина на профила и тази на мазилката.

 

С тази система, STYRODESIGN предоставя на професионалистите много
лесно, бързо и икономично съвременно решение за изграждане на
рустикални фасади. Решение, доказало се на множество обекти както от
гледна точка на неговото качество, бърз и лесен монтаж, така и от страна
на своята себестойност и икономична ефективност.
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