
Sendvičové panely
ARPANEL AESTHETICS
Záruka stálofarebnosti na dlhé roky!



sú sendvičové panely s  povrchovou úpravou 
Colorcoat Prisma® by Tata Steel, ktoré sú vyrábané
s  maximálnou starostlivosťou tak, aby vyhoveli 
náročným požiadavkám našich zákazníkov. 
Ponúkame pestrú škálu farieb s  efektívnou
povrchovou úpravou, pričom dbáme na najvyššiu 
možnú kvalitu výrobkov.

Sendvičové panely ARPANEL AESTHETICS sú 
spojením estetiky, elegancie a odolnosti.
Panel s  povrchovou úpravou Colorcoat Prisma® by 
Tata Steel je skonštruovaný tak, aby spĺňal
najprísnejšie ekologické štandardy.

Vonkajší plech sendvičových panelov s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma®

Izolačné jadro sendvičových panelov (PUR, PIR alebo MiWo)

Vnútorný plech sendvičových panelov s polyesterovou
povrchovou úpravou PE

Neagresívne prostredie

*Podrobnosti týkajúce sa 40ročnej záruky nájdete na str. 5 a webových stránkach výrobcu.



Vlastnosti sendvičových panelov
ARPANEL AESTHETICS 
s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma® by Tata Steel

Nominálna hrúbka organickej povrchovej úpravy

Odolnosť voči korózii a UV žiareniu

Jednotné

Metalické

Matné

Elements

Odolnosť voči korózii – soľná hmla

Odolnosť voči korózii – vlhkosť

Kategória odolnosti voči korózii

Kategória odolnosti voči UV žiareniu

Povrchová úprava Colorcoat Prisma® bola v Poľsku testovaná Technickým a skúšobným ústavom stavebným
(Instytut Techniki Budowlanej).

Typické vlastnosti oceľového plášťa sendvičových panelov
ARPANEL AESTHETICS s povrchovou úpravou Colorcoat Prisma®



Výhody sendvičových panelov
ARPANEL AESTHETICS

Revolučná trojvrstvová technológia povrchovej
úpravy sendvičových panelov ARPANEL
AESTHETICS zlepšuje estetické vlastnosti, 
odolnosť a zabezpečuje dlhú životnosť výrobku.

40ročná záruka Confidex® na opláštenie
priemyselných a komerčných budov 
vystavených pôsobeniu vonkajších vplyvov 
bez nutnosti vykonávania revízií alebo údržby.

Maximálna odolnosť voči korózii a ochrana 
rezaných hrán vďaka optimalizovanej
metalickej vrstve Galvalloy™ (95% zinok Zn
a 5% hliník Al).

V  nezávislom teste na obsah prchavých
organických látok (VOC) (emisie prchavých 
organických látok ovplyvňujúcich kvalitu 
ovzdušia) podľa normy EN ISO 16000-9
(Stanovenie emisií prchavých organických 
látok zo stavebných materiálov a nábytku, 
vnútorné ovzdušie) získali najvyššiu možnú 
hodnotu A+.

V  súlade s  nariadením REACH (registrácia, 
hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie 
chemických látok); neobsahuje žiadne 
chrómany ani šesťmocný chróm.

V súlade s  certifikátmi BREEAM a LEED
(postupy popisujúce vplyv výrobkov na životné 
prostredie).



Vďaka certifikátom a normám, ktoré náš výrobok 
spĺňa, dokážeme zaručiť jeho dlhodobú životnosť. 
Naším cieľom je spokojný zákazník, a preto na povr-
chovú úpravu Colorcoat Prisma® by Tata Steel 
poskytujeme záruku Confidex®. Tá sa vzťahuje na 
opláštenie priemyselných a komerčných budov, 
ktoré sú vystavené pôsobeniu vonkajších vplyvov. 

Záruka platí po dobu 40 rokov, pričom nie je nutné 
vykonávať žiadne revízie ani údržbu. Confidex® tiež 
zaručuje jedinečnú stálofarebnosť po dobu 20 rokov. 
Záruka Confidex® je najkomplexnejším zabezpečením
pre povrchovú úpravu oceľových výrobkov.

Záruka

Máme 2 zóny poskytovania záruky Confidex®. V oblastiach zóny 1 ponúka Confidex® záruku do 20 rokov na 
stálosť farieb, a v zóne 2 do 15 rokov. Záručná doba v prímorských oblastiach sa vzťahuje na budovy, ktoré sa 
nachádzajú vo vzdialenosti aspoň 1 km od pobrežia. Záruka stálofarebnosti sa vzťahuje výhradne na 29 základ-
ných farieb uvedených v našej karte farieb Tata Steel*.

Severná Európa (zóna 1)

Južná Európa (zóna 2)

Pokiaľ Vás zaujímajú bližšie informácie
týkajúce sa záruky Confidex®* na
územiach, na ktorých nie je poskytovaná,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Tata Steel.

Jednotné, metalické
a matné farby

Farby Elements

Jednotné, metalické
a matné farby

Farby Elements

35ROKOV
25ROKOV40ROKOV 30ROKOVVo vnútrozemí

Prímorské pásmo

Vo vnútrozemí

Prímorské pásmo

25ROKOV
20ROKOV30ROKOV 25ROKOV

25ROKOV 20ROKOV30ROKOV 25ROKOV

20ROKOV
15ROKOV25ROKOV 20ROKOV

*Úplné znenie záručných podmienok Confidex® je dostupné v internetovom prihlasovacom formulári na stránke www.colorcoat-online.com/registration. Pre zachovanie platnosti záruky 
Confidex® je nevyhnutné sa zaregistrovať do 3 mesiacov od dokončenia budovy. Záručné podmienky Confidex® v  súlade s  vyššie uvedenými obrázkami sa vzťahujú na zóny 1 a 2.
Informácie týkajúce sa ostatných zón nájdete na stránke www.colorcoat-online.com/confidexmap.

Zóna 1

Zóna 2



Uvedené farby sú len ilustratívne a naplno neodrážajú farebné odtiene farieb. Jediný autentický vzhľad je
zobrazený na liste dostupných farebných odtieňov Colorcoat Prisma®, ktoré sú majetkom značky Tata Steel.

Spoločnosť Adamietz Sp. z  o. o., výrobca sendvičových panelov ARPANEL AESTHETICS, nie je zodpovedný za 
prípadné rozdiely medzi skutočnými parametrami a obsahom tohto dokumentu.

Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu obsahu tohto spracovania bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah tohto dokumentu nie je možné považovať za obchodnú ponuku v zmysle predpisov občianskeho zákonníka.

Colorcoat Prisma, Confidex a Galvalloy sú obchodné značky spoločnosti Tata Steel UK limited.

Myslite na životné prostredie predtým,
ako tento dokument vytlačíte.

Dostupné farby

V
yd

an
ie

 II
/2

02
0

Copyright © 2020, Adamietz Sp. z o. o.


