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Úvod
Séria GK vznikla na základe dlhoročných skúseností firmy Giacomini v oblasti sálavej techniky a využíva kovový podhľad ako aktívny
sálavý prvok.
Tento systém je ideálny pre kancelárie, obchodné prevádzky, nemocnice, výstavné sály, konferenčné sály, hotely, banky, športové
haly, a všeobecne pre všetky priestory terciálnej sféry.
Systém Giacoklima GK je inovačný systém, určený tak na vykurovanie v zime, ako i chladenie v lete, a ktorý je schopný zabezpečiť
optimálnu tepelnú pohodu a výrazné energetické úspory.
Systémy sálavého stropného chladenia prežívajú v posledných rokoch svoju renesanciu. Je to dané predovšetkým skutočnosťou, že
sa trvalo zlepšujú tepelné a technické vlastnosti obalových konštrukcií budov a pri vhodne použitých transparentných výplniach sa
znižuje potrebný výkon pre chladenie objektov. K prednostiam týchto systémov, mimo iných, patria:
•

Zníženie potreby energie na chladenie pri dosiahnutí rovnakého pocitu tepelnej pohody ako pri chladení vzduchom

•

Možnosť využitia nízkopotencionálneho (vysokoteplotného) zdroja chladu

•

Minimálny dopad na interiér chladenej miestnosti

Tepelná pohoda je pocitový stav mysle, ktorý vyjadruje spokojnosť s teplotnými podmienkami a jeho základom je subjektívne
hodnotenie. Je možné ale konštatovať, že pocit tepelnej pohody je kladný pri dosiahnutí tepelnej rovnováhy medzi teplom, ktoré
človek produkuje a teplom odovzdávaným do okolia. Tento odvod tepla je možné realizovať dvoma spôsobmi:
Tradičným riešením je odvod tepla vzduchom, t.j. do miestnosti je privádzaný chladnejší vzduch, a odvádzaný vzduch teplejší
(možnosť vzniku prievanu). Nedá sa eliminovať ani typický hluk tradičných vzduchotechnických systémov.
Moderný (aj keď historicky už preverený) spôsob chladenia spočíva v odvode prebytočného tepla vodou, t.j. teplovýmennou
plochou tvorenou vodou chladeným stropom miestnosti. Pri tomto spôsobe chladenia je možné dosiahnuť tepelnú pohodu pri
vyšších teplotách vzduchu v miestnosti ako u tradičného riešenia, čo prispieva k zníženiu potreby energie na chladenia.
V porovnaní s tradičným spôsobom chladenia vzduchom sa teploty chladiacej látky pri chladiacich stropoch pohybujú vo vyšších
hodnotách. Dôvodom je predovšetkým ochrana konštrukcií stropu proti kondenzácii vodných pár, ku ktorej dochádza pri nízkych
povrchových teplotách, kde je teplota povrchu nižšia ako teplota rosného bodu vnútorného vzduchu. Táto skutočnosť podstatne
rozširuje možnosti použitia alternatívnych zdrojov chladu, ako napríklad podzemná voda, a znižuje nároky tepelnej izolácie rozvodov
chladu.
Stropné chladenie je integrované v podhľade stropu a je súčasťou architektonického riešenia interiéru, na rozdiel od tradičných
systémov, ktorých konštrukčné prvky sú do interiéru inštalované dodatočne. Prvky chladiacich stropov môžu obsahovať napríklad i
komponenty osvetlenia, ozvučenia, a tak môže byť chladiaci strop plnohodnotným riešením konštrukcie podhľadu.
Séria GK je výsledkom skúseností Giacomini v oblasti sálavej klimatizácie, ktorá umožňuje vytvoriť veľmi inovačný a mnohostranný
produkt.
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Modularita
Séria GK umožňuje realizovať sálavé podhľady z modulov s veľkosťou
30x120 cm, 60x120 cm a 120x120 cm, čím je umožnené naplniť všetky
požiadavky projektantov. Štruktúra je veľmi flexibilná a poskytuje možnosti
personalizácie projektov tak, aby bolo možné prispôsobiť sa všetkým
rozmerom a požiadavkám prostredia. Existuje viacero rôznych riešení pre
realizáciu obvodového zakončenia a kompenzácie.

Maximálna flexibilita

Rozdelenie do jednotlivých zón z pohľadov rozvodov môže byť navrhnuté
podľa špecifických požiadaviek. Hydraulické zapojenie môže byť
realizované viacerými spôsobmi s možnosťou veľmi flexibilných riešení.
Je možné meniť hydraulické zapojenie medzi panelmi pre prispôsobenie
systému v prípade zmeny vnútorného rozdelenia priestoru.

Dokonalá možnosť kontroly

Panely je možné na nosnej konštrukcii otvoriť, čo umožňuje prístup do
priestoru pod stropom k prevádzaniu operácií údržby a kontroly ostatných
technologických rozvodov bez potreby zariadenie vypínať. Otváranie
panelov je jednoduché a bezpečné prostredníctvom pružín, ktorými sú
panely v konštrukcii uchytené.
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Rýchla montáž
Komponenty nosnej konštrukcie sú spojené pomocou šróbov, ktorých
pozícia je daná referenčnými otvormi, ktoré zabezpečujú, že táto
operácia je veľmi rýchla a presná. Zapojenie k rozvodom sa prevádza
pomocou rýchlospojok, ktoré nevyžadujú použitie náradia, vďaka
čomu je táto operácia extrémne rýchla, jednoduchá a bezpečná.

Vysoká tepelná účinnosť
Pre sériu GK bola použitá nová patentovaná technológia, ktorá používa
difúzne platne z pasivovaného hliníka (lepené pomocou špeciálneho
lepidla), ktorými priamo prechádza médium (voda) rozvodu. Pretože
nie sú použité rúrky, zamedzuje sa stratám prenosu medzi médiom
a sálavým komponentom, čím sa zvyšuje účinnosť systému tak pri
chladení, ako i pri kúrení.

Pevnosť nosnej konštrukcie
Nosná konštrukcia môže byť riešená pozdĺžnym alebo krížovým
typom. Celý strop je zavesený na nosných závesných hákoch, ktoré
umožňujú presné nastavenie podhľadu. Konštrukcia je riešená tak, aby
absorbovala dilatácie spôsobené zmenami teplôt aktívneho podhľadu.
Ku konštrukcii je možné upevňovať deliace priečky miestností.

Predmontáž
Sálavé panely série GK sú výrobcom predmontované, čo zjednodušuje
a zmenšuje rozsah montážnych operácií a zaisťuje správnu inštaláciu.
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Integrácia s ďalšími rozvodmi
Do priestoru stropu je možné inštalovať rozličné druhy technologických
rozvodov, ktoré sa týkajú prevádzky budovy. Do podhľadu môžu byť
zabudované osvetľovacie komponenty, služobné rozvody (napríklad
reproduktory, vzduchotechnické komponenty, protipožiarne zariadenia
alebo hlásiče) s maximálnou variabilitou bez toho, aby narušený estetický
alebo funkčný aspekt sálavého podhľadu. Nosná konštrukcia môže byť
použitá i ako kanál pre uloženie elektrických rozvodov.

Akustická izolácia
Nad panely je možné umiestniť tlmiace vložky, ktoré absorbujú zvuk.

Nízka tepelná zotrvačnosť
Vďaka ľahkej konštrukcii a vysokým hodnotám tepelnej vodivosti kovových
komponentov je séria GK charakterizovaná nízkou tepelnou zotrvačnosťou
a z toho plynúcou vysokou reakčnou rýchlosťou a tepelnou pružnosťou.
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Popis
Konštrukcia
Stropný systém GK je riešený modulačnou konštrukciou s troma
základnými rozmermi:
Séria GK120
Séria GK60
Séria GK30
Medzi týmito troma variantmi sa mení rozmer osí modulov: 120x120
cm v prvom prípade; 120x60 cm v druhom prípade; 120x30 v treťom
prípade.
Panely sú dostupné v dvoch verziách: aktívne a neaktívne panely.
Aktívne panely majú sálavú kapacitu, neaktívne panely majú výhradne
estetickú funkciu.
Oba panely sú vyrobené z pozinkovanej ocele s hrúbkou 0,8 mm a sú
perforované na 90% povrchu.
Aktívne moduly sú na vnútornej strane vybavené difuzérmi z
pasivovaného hliníka, ktoré su na paneli prilepené a ktorými prechádza
médium (voda). Vnútorný priemer difuzéra je 21 mm. Difuzéri sú
medzi sebou prepojené rúrkami s rozmerom 16x1,5 mm. Hydraulické
prepojenie medzi modulmi sa prevádza pomocou rýchlospojok RC.
Tým, že vnútrom difuzéru neprebieha rúrka, vylučuje sa možnosť
tepelných strát prenosom a zvyšuje sa účinnosť systému či už pri
chladení, alebo pri kúrení. Účinnosť sa taktiež zvyšuje dokonalým

Paralelná štruktúra

spojením panelu a difuzéra, čo je zaistené spojením oboch týchto častí
priamo výrobcom.
Neaktívne panely nie sú vybavené difuzérmi.

Krížová štruktúra
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Panely sú na jednej strane vybavené pružinami, ktoré držia panel v uzatvorenej polohe v nosnej konštrukcii. Zároveň slúžia ako
poistka pri otváraní panelu, pretože dovolia vyklopenie panelu iba o cca 12 cm, a až po ich uvolnení môže byť panel vyklopený do
zvislej polohy.
V štandardnom prevedení sú podhľady k dispozícii so základovou farbou RAL9016 a vrchnou farbou RAL9010; je však uspokojiť aj
požiadavky na iné farebné prevedenie.
Panely série GK60 a GK30 sa inštalujú iba do pozdĺžnej konštrukcie podhľadu, panely série GK120 je možné inštalovať do pozdĺžnej
i krížovej konštrukcie.
Základom pozdĺžnej konštrukcie sú primárne nosníky; sú od seba vzdialené 120 cm a nie sú medzi sebou prepojené. Krížová
konštrukcia je naviac vybavené sekundárnymi nosníkmi, ktoré zvyšujú pevnosť konštrukcie.
Pre bočné dokončenie je možné použiť rozličné profily, prípadne iné komponenty, ktoré zodpovedajú vzhľadu nosníkov. Existuje
veľká voľnosť pri voľbe bočných kompenzácií aj z iných materiálov (napríklad sadrokartón).

K120R
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K60R

K30R
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Komponenty
Nasledujúce schémy zobrazujú štandardnú konfiguráciu pre krížovú konštrukciu série GK120 a pozdĺžnu konštrukciu série GK60.
Existuje však možnosť odlišných riešení podľa špecifických potrieb.
Krížová konštrukcia
K861: hlavný primárny podhľadový nosník pre krížovú konštrukciu, 150 x 1350 mm
K851: primárny podhľadový nosník pre krížovú konštrukciu, 150 x 1200 mm
K871: sekundárny (priečny) podhľadový nosník pre krížovú konštrukciu, 150 x 1050 mm
K120R: aktívny panel (s difuzérmi), 1030 x 1030 mm
K120: neaktívny panel (bez difuzérov), 1030 x 1030 mm
Medzi panelom a nosníkmi je ponechaný volný priestor so šírkou 1 cm, ktorý umožňuje odklápanie panelu.
Schematické znázornenie krížovej konštrukcie s panelmi série GK120:

Krížová konštrukcia

LEGENDA

1050
K861:primárny podhľadový nosník
pre krížovú konštrukciu,
150 x 1200 mm

primárny nosník K851
hlavný primárny nosník K861

1350

sekundárny nosník K871
K851: primárny podhľadový nosník
pre krížovú konštrukciu, 150 x 1200 mm

1200

K871: sekundárny (priečny)
podhľadový nosník pre krížovú
konštrukciu, 150 x 1050 mm

K120: neaktívny panel
(bez difuzérov), 1030 x 1030 mm

Schéma
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Schematické znázornenie pozdĺžnej konštrukcie s panelmi série GK60:
Pozdĺžna konštrukcia
K831: podhľadový nosník pre pozdĺžnu konštrukciu, 150 x 2400 cm alebo 150 x 1800 cm alebo 150 x 1200 cm
K841: hlavný podhľadový nosník pre pozdĺžnu konštruciu, 150 x 1350 cm alebo 150 x 2400 cm alebo 150 x 1200 cm
Poznámka:
K841, 150 x 1350: je prvým v hlavnej rade, pokrýva šírku dvoch nosníkov a panelu (ako je zrejmé z obrázka)
K841, 150 x 2400: dĺžka obvykle používaná
K841, 150 x 1200: používa sa, pokiaľ je celkový počet panelov príslušných hlavnému nosníku párny

LEGENDA

Pozdĺžna konštrukcia

hlavný nosník K831
K831:

1350

2400

1200

hlavný nosník

hlavný nosník K831
nosník K841
modul (panel) GK60

596

150x2400 mm

2400

150x1800 mm
150x1200 mm
nosník K841
K841:

nosník pozdĺžnej konštrukcie
1800

150x1350 mm
150x2400 mm
150x1200 mm

1200

modul (panel) K60 O K60R
K60 (neaktívny)
alebo K60R (aktívny):

1200

1050
596x1030 mm
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Montáž
Montáž systému Giacoklima séria GK je rovnaká ako pri tradičných podhľadoch. Závesný hák tvorí pravouhlý držiak K819a nosné
tiahlo K818. Pre presné nastavenie dĺžky závesu sú otvory v tiahle i v držiaku oválne.
Nasleduje montáž a vyrovnanie nosníkov: pri sérii GK120 sa montujú priečne nosníky každých 120 cm. Pri pozdĺžnej konštrukcii série
GK60 a GK30 udržujú predpísanú vzdialenosť medzi nosníkmi pomocné tyče v tvare L (K800L) alebo S (K800S).
Po montáži nosnej konštrukcie sa namontujú na panely pružiny (ako je znázornené na obrázku).

Držiak pre primárnu konštrukciu,
pozinkovaná oceľ 20/10

Držiak pre paralelnú štruktúru,
pozinkovaná oceľ 20/10

K852

K832

K842

150x52x70

228x52x70

110x52x70

Držiak pre vymedzovací kus,
pozinkovaná oceľ 20/10

K819

K818

50x95
Držiak pre nosné tiahlo

25x10
Dierované nosné tiahlo
na montáž nosníkov
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Teraz je už možné zavesiť panely do nosnej konštrukcie tak, aby smer
rotácie zodpovedal projektu. Panely sa zavesia pomocou háčikov do
otvorov v nosníkoch a nechajú sa vo zvislej polohe.
V nasledujúcej fáze sa prevedie hydraulické prepojenie. Panely sú
dodávané s pripojovacími rúrkami, ktoré sa prepoja do série pomocou
rýchlospojok. Prvý a posledný panel sa prepoja na prívodné potrubie
a na spiatočku taktiež pomocou rýchlospojok.
Teraz sú panely pripravené na zaklopenie do podhľadu, kde ich držia
pružiny.

1

3

4

1

2

Výška konštrukcie podhľadu, vrátane konzôl, je 12 cm.
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3
4

Montáž pružiny na panel GK
1. pružina- 2. závitová vložka- 3. podložka 18x6,5x1,5- 4. šrób M6x10

JÚN 2008

0138SK

ISO 9001: 2000

0006/5

IT-3995

serie gk
systém sálavých oceľových stropných panelov

Tepelný výkon
Výkony boli stanovené na základe normy DIN4715. Dosiahnuté hodnoty sú uvedené na nasledujúcom grafe, kde sú znázornené tak
výkony pre chladenie, ako i pre vykurovanie.
Údaje sú plané pre aktívnu zónu, t.j. pre zónu, kde sú nainštalované panely s difuzérmi.
Približná aktívna plocha je cca 75% z celkovej plochy pri krížovej konštrukcii a cca 80% pri pozdĺžnej konštrukcii.

Norma DIN4715 umožňuje približný výpočet výkonu pomocou vzorca:
Výkon (W/m2) = C ΔTn
pričom sa doporučuje ΔT = 10K
Ako vyplýva z grafu, v prípade že ΔT = 10K, je výkon vyšší ako 100 W/m2.

W/m2

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ΔT = rozdiel teplôt$tmedzi
teplotou
média (vody) a teplotou prostredia
acqua
- ambiente
Výkony stropného systému
Výkon pre vykurovanie
Výkon pre chladenie

Doporučuje sa, aby teplota média (vody) neklesala pod 15 °C v lete a neprekračovala 35 °C v zime. Je taktiež vhodné obmedziť Δt
medzi vstupnou teplotou a teplotou spiatočky na maximálne 2 °C až 3 °C.
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Dimenzovanie výkonov pre chladenie
Z výkonov uvedených v grafe a z požadovaného výkonu je možné
vypočítať počet potrebných aktívnych panelov.
Ak sa nastaví teplota prostredia (zvyčajne 26 °C – 27 °C, a ΔT = 2K), je daná
Δt (rozdiel teplôt medzi teplotou vody a teplotou prostredia) ako:
∆t =

Tr - Tm
Tr - Tm

T		
teplota vstupnej vody
mTr - teplota spiatočky
Tamb - teplota miestnosti
Pokiaľ je známa aktívny plocha zvoleného panelu (séria GK120 alebo GK60
alebo GK30), zistí sa výkon každého panelu za použitia grafu výkonu a
potom sa podľa požadovaného výkonu zistí potrebný počet panelov n.

Výkon jedného panelu = (W/m2) x Plocha panelu
Požadovaný výkon
n =    
	Výkon jedného panelu

12
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	Hmotnostný prietok
Prietok vody pre každý okruh sa vypočíta ako:
výkon panelu • počet panelov
Q =  
x 0,860
ΔT H2O•C
Aby bol zaistený deklarovaný výkon, je potrebné docieliť, aby bolo prúdenie
turbulentné, a preto by prietok pre každý okruh mal byť vyšší ako 200 l/h.
Na termovizuálnom snímku je znázornený teplotný stav stropu Giacoklima

Tlakové straty
Pre každý typ chladiacich stropov Giacoklima GK bol na základe laboratórnych meraní stanovený súčiniteľ Kv, charakterizujúci jeho
tlakové straty.
Séria GK120 = 1,75
Séria GK60 = 2,44
Séria GK30 = 2,78
Tlaková strata každého okruhu (zloženého z niekoľkých panelov zapojených do série) je daná:

2

[ ] [ ]

Q
1
•
• n [mm H2O]
∆p =
	Kv
100

kde Q = prietok vody (l/h).
Pre zamedzenie strát odporom, t.j. pre stratu nižšiu ako 25 kPa je vhodné nezapojovať do série v systéme GK60 viac ako 12 panelov
a v systéme GK120 viac ako 6-7 panelov.
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	Schéma zapojenia
Existujú dva spôsoby pre zapojenie jednotlivých okruhov.
Pre sériu GK60 a GK30 sa doporučuje Tichelmannove zapojenie, ktoré zaisťuje hydraulické vyrovnanie okruhov. Alternatívne je možné
použiť zapojenie pomocou rozdeľovačov.
Pre sériu GK120 je vhodnejšie použiť iba Tichelmannove zapojenie.

R1

14

M1
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	Elektronická regulácia
Systém kontroly a riadenia pozostáva z rady inteligentných prístrojoch GIACOKLIMA:
•

kontrolný a riadiaci modul KM200 (prípadne KM201, KM202)

•

vstupno – výstupná jednotka KPM20

•

zobrazovacia jednotka KD200

•

digitálny termostat K481 v rozličných prevedeniach (prípadne K482, K483)

Komfortné riadenie takýchto systémov vyžaduje použitie “inteligentnej” siete prístrojov. Rada elektronických prvkov GIACOKLIMA
využíva výhody bus technológie, ktorá umožňuje koordináciu, nastavovanie kontrolu všetkých systémových premenných a všetkých
použitých komponentov.

Nasávanie Čerstvého vzduchu
Výfuk prebytočného vzduchu
Vstup rekuperáciu vzduchu

Prívod vzduchu do miestnosti
Systém sálania stropom

miestnosť

Systém bazíruje na štyroch základných prístrojoch, ktoré pracujú na základe konfigurácie master/slave. Tento systém znamená,
že jeden prístroj (nazývaný master) riadi celý systém a koordinuje funkcie všetkých ostatných prístrojov (nazývaných slave). Tieto
elektronické prístroje musia byť vnímané ako “systém” a nie ako samostatné komponenty. Je to “systém”, v ktorom jednotlivé prístroje
boli navrhnuté tak, aby všetky navzájom spolupracovali a pracovali súčasne, t.j. vymieňali si potrebné informácie pre vzájomnú
súčinnosť.
Vďaka elektronickým prístrojom a bus technológii je riadenie systému GIACOKLIMA cez internet   veľmi jednoduché a moderné.
Systém GIACOKLIMA nevyžaduje žiaden špeciálny software alebo hardware, základnými požiadavkami sú iba počítač pripojený k
internetovej sieti. Na ovládanie systému je využívaný štandardný internetový prehliadač, pričom každý zákazník, t.j. každý systém,
má vlastný zabezpečený prístupový kód.
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	Ochrana proti tvorbe kondenzátu
Počas chladenia existuje možnosť tvorby kondenzátu na povrchu panelov z dôvodu príliš nízkej teploty vstupnej vody a
vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti. Aby bolo toto riziko odstránené, inštaluje sa do systému jedna, prípadne viac
antikondenzačných sônd, ktore merajú povrchovú vlhkosť na difuzéroch. V okamihu, kedy relatívna vlhkosť dosiahne hodnotu
95%, vyšle sonda signál do riadiacej jednotky, ktorá okamžite zvýši teplotu chladiacej vody o cca 4K. Počas tejto doby chladenie
pokračuje so zníženým výkonom. Po odstránení nebezpečenstva vzniku kondenzátu systém nastaví teplotu chladiacej vody opäť
na vypočítanú hodnotu.
V každom prípade, či už kvôli zabráneniu nebezpečenstva vzniku kondenzátu, alebo kvôli dosiahnutiu tepelnej pohody v miestnosti,
je dôležité udržiavať relatívnu vlhkosť na hodnote okolo 50%.

Regulácia teploty vnútorného prostredia
Regulácia teploty v miestnosti je obvykle

T
K480

zabezpečovaná

priestorovým

termostatom,

ktorý ovláda:
R278 + K270

• motor

trojcestného

zónového

ventilu

umiestneného na rozvode pod stropom
• alebo termoelektrické hlavice umiestnené na
termostatickým ventiloch rozdeľovača
• alebo oba vyššie uvedené komponenty v
rozličných variáciách súčasne
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serie gk
systém sálavých oceľových stropných panelov

Technické údaje
Panely
Modularita		

120 cm

Materiál		

pozinkovaná oceľ, hrúbka 0,8 cm

Štandardné farby

základná RAL 9016

			 glazúrovaná RAL 9010
Difúzery
Rozmery		

700 mm x 200 mm

hrúbka 2,3 mm
vnútorný priemer 21 mm
Materiál		

pasivovaný a anodizovaný lisovaný hliník

Hmotnosť
Aktívny panel		 14 kg/m2 (1,4 kg vody)
Neaktívny panel

8,2 kg/m2

Testovací tlak		 10 bar
Prevádzkový tlak

< 6 bar

Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny z technických alebo obchodných dôvodov na tu uvedený
produkt. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať existujúce normy a predpisy. Reprodukovanie a to aj čiastočne je zakázané bez predchádzajúceho písomného zvolenia výrobcom
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UKÁŽKA INŠTALÁCIE

18

LOKALITA

SYSTEM

MODULARITA

TYPOLÓGIA PANELOV

SYSTEM DI FIXÁCIE PANELOV

S. Maurizio d’Opaglio (NO)
ITALY

GK120

1200X1200

Krížová štruktúra- INOX

3 držiaky
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serie gk
systém sálavých oceľových stropných panelov

UKÁŽKA INŠTALÁCIE
FABRIKA SAZZA

LOKALITA

SYSTEM

MODULARITA

TYPOLÓGIA PANELOV

SYSTEM DI FIXÁCIE PANELOV

S. Maurizio d’Opaglio (NO)
ITALY

60x60 Perforovaná 2516

600x600

do štvorca

závesné retiazky
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UKÁŽKA INŠTALÁCIE
ARTECOM

30

LOKALITA

SYSTEM

MODULARITA

TYPOLÓGIA PANELOV

SYSTEM DI FIXÁCIE PANELOV

Giubiasco - CH

GK60

600X1200

Paralelná (pozdĺžna) 150 mm

2 držiaky
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serie gk
systém sálavých oceľových stropných panelov

UKÁŽKA INŠTALÁCIE
OMPI

LOKALITA

SYSTEM

MODULARITA

TYPOLÓGIA PANELOV

SYSTEM DI FIXÁCIE PANELOV

Ginevra - CH

O.M.P.I.

410X1350
400X1350

Paralelná (pozdĺžna)

2 držiaky
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ESEMPI DI INSTALLAZIONE
ILLVA DI SARONNO
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LOKALITA

SYSTEM

MODULARITA

TYPOLÓGIA PANELOV

SYSTEM DI FIXÁCIE PANELOV

Saronno (VA) - ITALY

GK120

1200X1200

struttura incrociata

3 molle

JÚN 2008
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serie gk
systém sálavých oceľových stropných panelov

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
OSPEDALE S.PAU

LOKALITA

SYSTEM

MODULARITA

TYPOLÓGIA PANELOV

SYSTEM DI FIXÁCIE PANELOV

Barcellona

GK60 base e radiante

600X1200

parallela base 100 mm

4 molle con 2 catene di sospensione
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Výrobca:
GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256
e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com

Dovozca pre SR:
DOMTECH s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01091 ŽILINA
tel.:00421417645223
te./fax.:00421417234487
E-mail: domtech@za.psg.sk
www.giacomini.sk

