Montážní systém
s neomezenou
škálou aplikací

siFramo je multifunkční montážní systém pro všechny oblasti zatěžování, který vás zaujme širokou škálou možností trojrozměrných
aplikací. Uzavřený profil siFramo se vyznačuje vysokou torzní pevností a jeho variabilní přizpůsobení je spolehlivě zajištěno díky tvarovému
spojení. Inovativní technika spojování snižuje nároky na montáž a šetří tak čas i náklady.

Efektivní montáž jedním typem šroubů
pro všechny konstrukční díly
Montáž systému siFramo se provádí závitořeznými šrouby.
Beztřískovým, dokonale přesným zpevněním vnitřního závitu za
studena vytvoří šroub tvarové spojení. Šroubová spojení v takto
vytvořených závitech jsou rozebíratelná. U všech prvků i rozměrů
se navíc pracuje s jediným typem šroubů.

Prověřená bezpečnost
Výrobky Sikla se prověřují ve spolupráci s nezávislými instituty. Požadavky na tyto výrobky zajišťují
externí i interní kontroly kvality.
Značka Sikla je držitelem certifikátu podle ISO 9001. Nosné systémy siFramo a Simotec jsou
schválené certifikací podle EN 1090 až do EXC2 a jsou schváleny jako ekvivalentní ke konvenčním
ocelovým konstrukcím. Těží z dostatečné bezpečnosti, kterou u nich zajišťuje prověřená odolnost
proti korozi, staticky propočítaná konstrukce, jakož i záruka fy. Sikla.

Bezpečnost proti pootočení
Potrubí s teplým médiem vyvolávají třecí síly v axiálním směru trubky.
Ty musí zachytit podpěrná konstrukce.

Uzavřený dutý profil TP F působí ideálně v tlaku
a torzním namáhání, stejně jako při ohýbání ve
více osách.

Torzní tuhost
Srovnání podle torzního momentu setrvačnosti lz (cm4)
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Torzní tuhost je až o 2 řády vyšší než u otevřených profilů.
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Sikla HCP – pro nejvyšší nároky
Všechny výrobky siFramo se standardně dodávají s vysoce
kvalitní povrchovou úpravou Sikla HCP. Pro případy vyšších
nároků na protikorozní ochranu vyvinula fa. Sikla pro montážní
systém siFramo navíc ještě individuální vícevrstvou
povrchovou úpravu a obdržela za tuto technologii doklad
o splnění kategorie ochrany proti korozi C5-I „velmi vysoká“.
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Výrobky v přehledu

S několika málo prvky systému lze realizovat všechny běžné situace vyžadující upevnění.

Zakrývací víčko ADK F 80

Výložníková konzola AK F 80/30

Zakrývací víčko ADK F 100

Výložníková konzola AK F 80

Nosná konzola TKO F 80

Výložníková konzola AK F 100

Nosná konzola TKO F 100
Nosná konzola TKO F 100/160

Držák WBD F 80

Patní držák SHB F 80

Adaptérová deska AP

Montážní sada PS

Upínací třmen SB F 80

Držák WBD F 100
Šikmá konzola SKO F 100

Držák WBD F 100/160

Lištový adaptér SA F 80

Samořezný šroub FLS F

Lištový adaptér SA F 100

Upínací třmen SB F 100

Nosník TP F 80/30

Nosník TP F 80

Nosník TP F 100

Nosník TP F 100/160

Kloub GE F 80

Kloub GE F - ST F 80

Čelní adaptér STA F 80/30 E

Čelní adaptér STA F 80

Kloub GE F 100

Kloub GE F - ST F 100

Čelní adaptér STA F 100

Kloub GE F 100/160

Navařovací adaptér ASA F 80

Navařovací adaptér ASA F 100 GPL 4kt

Navařovací adaptér ASA F 80 GPL 8kt

Úhelník WD F 100

Navařovací adaptér ASA F 100 GPL 8kt

Výrobní program siFramo najdete v
našem e-katalogu na www.sikla.cz

Příchytka nosníku TPH F 80
Příchytka nosníku TPH F 100

Spojka nosníků PK F 80 4kt

Spojka nosníků PK F 80 8kt

– neobyčejně všestranný systém s téměř neomezenými

Jeden systém, mnoho výhod
Multifunkční a intuitivní montážní systém
Prověřená bezpečnost
Plynulé napojení
Šroubové spoje pomocí samořezných šroubů

možnostmi použití

Rychlé a snadné projektování standardních montážních
systémů díky „uživatelské směrnici“
Změny v konstrukci lze provádět ihned a bez ztráty času
přímo na staveništi
Minimální hmotnost – maximální
manipulovatelnost – maximální nosnostl
Maximální typizace – minimální montážní náklady
Kompatibilní s jakoukoli stavební konstrukcí –
snadné přizpůsobení na místě
Bez svařování – bez rušivých hran – bez výpadků výroby
Opakovaná použitelnost po demontáži
Všechny konstrukční díly mají vysoce kvalitní
povrchovou úpravu HCP
Kompatibilní se všemi upevňovacími systémy Sikla

Naše servisní služby – po boku zákazníkům a s osobním přístupem

Projekční servis

Servis prefabrikovaných řešení

Již ve fázi projektu a nabídkové fázi obdržíte profesionální

Prefabrikované konstrukční sestavy skýtají mimořádný

podporu od našich aplikačních techniků a technických

potenciál úspor a jsou neopominutelnou součástí dnešních

poradců.

instalací. Výrobou malosérií individuálně přizpůsobených
přání zákazníka můžete minimalizovat montážní náklady a

Uživatelsky přívětivá softwarová řešení
Poskytneme vám projekční nástroje, které jsou šité na
míru vašim potřebám, jako např. naši CAD knihovnu nebo
náš program pro statické výpočty SiPlan4Customer.

zkrátit realizační čas na stavbě.

Logistika – ve správný čas na správném
místě
Naše moderní koncepce logistiky zaručuje, že výrobky

Řešení na přání zákazníka
Vyvíjíme pro vás a vaše projekty vždy optimální řešení
upevňovacích konstrukcí, přičemž v popředí vždy stojí

Sikla dostanete k dispozici do 24, resp. 48 hodin v rámci
České republiky.

hospodárné nasazení našich systémů. Výrobní program

Poradenská služba projektu

Sikla sahá od jednoduchých upevňovacích prvků přes

Podpoříme Vás naším know-how a týmem specialistů

komplexní systémová řešení až po speciální produkty pro

i přímo na místě, abychom tak přispěli k hladkému a

zvláštní aplikace.

optimálnímu průběhu montáže.

SIKLA Bohemia s.r.o.
Hlavní 826
Impera Park Hala 3
CZ - 250 64 Hovorčovice
Česká republika
E-mail: obchod@sikla.cz
Tel.: +420 283 871 661
Fax: +420 283 871 664
www.sikla.cz

