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UTFORMNING AV FASADER KRÄVER
SMARTA MONTERINGSSYSTEM
Beklädnadsmaterial som HPL, fibercement, terrakotta eller metall
uppfyller alla önskemål vad det gäller färg, utförande eller form.
I kombination med en intelligent fastsättning i en ventilerad fasad,
öppnar sig obegränsade möjligheter för arkitektur och design.

Den komplexa konstruktionen med ventilerade fasader behöver
ett intelligent fastsättningssystem, som uppfyller kraven.
Den optimala fastsättningen erbjuder lösningar
för varje typ av beklädnadsmaterial
för varje arkitekts krav på utseende

.
.
Samtidigt är Smart Fixing Systems
. ekonomiskt
. säkert
. och har lång livslängd
Dessutom tar en intelligent underkonstruktion hänsyn till
. de statiska kraven för respektive projekt
. byggnadsvillkor och föreskrifter som används lokalt
ATT TÄNKA I SYSTEM ÄR VÅR MISSION
MEDAN...
arkitekter specialiserar sig på byggnadens utformning,
tillverkare av beklädnadsmaterial ägnar sig åt sina materials
egenskaper och design
monteringsföretag koncentrerar sig på en effektiv fastsättning
... SER VI FASADEN I SIN HELHET

.
.
.

Vi anpassar våra produkter och tjänster efter
marknadens totala krav.

SUPPORT
Under planerings- och upphandlingsfasen omfattar vår service
planeringsdetaljer på alla våra system
lösningsförslag för det optimala fastsättningssystemetet.

.
.

Under startfasen garanterar vi det bästa möjliga
utförandet av projektet genom våra produkter och
tjänster och genom

. en objektspecifik materialmängds- och kostnadskalkyl,
. statiska kontroller, statiska intyg,
. monteringsplanering,
. utbildning av de monteringsansvariga,
. högvärdiga produkter och korta leveranstider tack vare
flexibel tillverkning.
Vår tekniska kompetens, de specifika kunskaperna och våra
högvärdiga produkter utgör grunden för vårt erbjudande.
Som systempartner för den internationella fasadindustrin arbetar
vi tillsammans med välrenommerade marknadsaktörer. Vårt globala
nätverk är grunden för vår omfattande marknadsstrategi

SERVICE UNDER
PROJEKTPLANERINGEN

PLANERINGSDETALJER
För varje fastsättningssystem finns detaljer tillgängliga i
pappersformat eller som nedladdning (.dwg, .dxf, .pdf). Detaljerna
omfattar de viktigaste byggnadsanslutningarna som exempelvis
sockel, fönsterbräde, fönstersmyg och hörnlösningar
Kontakta oss gärna.

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖR DET
OPTIMALA FASTSÄTTNINGSSYSTEMET
Arkitekten definierar fasadens utformning vad gäller
beklädnadsmaterial, format och typ av fastsättning,
synlig eller dold.
Det är sedan vårt nöje att ge dig råd om den bästa möjliga
monteringslösningen och föreslå en skräddarsydd, ekonomiskt
optimerad lösning.

FÖRESKRIVNINGSTEXTER
CAD RITNING

För att göra arkitektens arbete lite lättare, har vi mallar för
föreskrivningstexter tillgängliga för alla fastsättningssystem.
Kontakta oss.

ALLFACE System Specifications
H92 RAINSCREEN CLADDING
120 RAINSCREEN CLADDING
ALLFACE manufacture a range of rainscreen cladding systems.
Based on F1, F2, F3 and F4 brackets and a range of ALLFACE vertically and
horizontally fixed profiles.
ALLFACE offer a design support service and can provide project specific static
calculations, setting out information and AutoCad drawings for the components and rails
required to support any chosen system.
ALLFACE can also provide recommendations
System F1.10 and details of a complete range of
rainscreen panels, by a variety of
manufacturers
and will design
theor
fixings
supports
System
F1.10 is available
for Metal
ACMand
Cladding,
and utilizes a visible fixing system
to suit a chosen panel
with rivets (colour coded).
Vertical profiles are fixed using F1 support brackets, fixed through a series of fixed and
Metal / Aluminium Compositeflexible
Material
Cladding (ACM)
page 2
points.
and allows
for expansion/ contraction.
HPL Cladding / Fibrecement The F1 flexible point bracket absorbs wind loading
page
9
The F1 fixed-point bracket absorbs both vertical dead loads and horizontal wind loads.
Fibre Concrete Cladding
page
15as the dimensions and weight of
Bracket spacing is determined by cladding options
such
the façade cladding, local wind loads and cladding
zone.
Ceramic / Thin Stone Cladding
page
21
Consult ALLFACE technical literature for details. ALLFACE can also provide a design
and specification service and it is recommended that they are consulted early in the
design process.
Rainscreen cladding system:
Manufacturer: Allface Smart Fixing Systems GesmbH & CoKG, Aredstrasse 29, A-2544
Leobersdorf, Tel: +43(0)225662518, Fax: +43(0)22566251818, e.-mail:
office@allface.com, www.allface.com
Type: Drained and Ventilated Rainscreen.

Rainscreen panel:
Manufacturer: Consult with ALLFACE for recommendations and details.
Product reference: System F1.10
Material:
Thickness:
Finish/colour:
Fasteners:
Number and location of fasteners: Consult with ALLFACE Ltd for recommendations
and details.
Joint type:
Joint width:
Air gap: 25 mm minimum. Consult with ALLFACE for recommendations and details.
Secondary support/framing system: Vertical
Leobersdorf,
19.10.2007
Manufacturer: ALLFACE as
above.
Product reference:
ALLFACE F1.10
F1 Brackets
Size: Size: 35 mm; 50 mm; 80 mm; 115 mm; 135 mm;
150 mm; 170 mm; 185 mm; 220
Page 1/28
mm; 255 mm; + (optional) Allface Isolator.
ALLFACE ‘L’ Profile Vertical.
ALLFACE ‘T’ Profile Vertical.
Material: Aluminium to EN AW 6060 T68
Fasteners: Stainless Steel - Consult with ALLFACE for recommendations and details.
Number and location of fasteners: Consult with ALLFACE for recommendations and
details.
Backing wall:
Vapour control layer:
Thermal insulation: As clause 776.
Breather membrane:
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SERVICE UNDER
PROJEKTETS IGÅNGSÄTTNING

OBJEKTSPECIFIK MATERIALMÄNGDSOCH KOSTNADSKALKYL
Vårt teknikerteam stöder gärna våra kunder att lägga sitt anbud.
Som experter kan vi överlämna en mycket exakt kostnadsberäkning,
utan att behöva beräkna projektet fullständigt i detalj.

Projektinfo och ritningar som grund
Utgångspunkt för en mängd- och kostnadsberäkning är projektets
karaktäristiska uppgifter, som vi tar emot genom ett ifyllt
projektinfo-formulär. Tillsammans med projektplaner och
vertikalsnitt bildar den grunden för alla kommande beräkningar.
Kontakta oss för projektinfo formulär.

Det resulterande riktpriserbjudandet skiljer sig oftast enbart
marginellt från de verkliga värdena, som inte kan fastställas
förrän efter ordermottagningen med de slutgiltiga ritningarna.

PROJEKTINFO-FORMULÄR

PROJEKTINFO OCH VERTIKALSNITT

SERVICE UNDER
PROJEKTETS IGÅNGSÄTTNING

Fastställande av den representativa ytan

Mängd- och kostnadskalkyl

Man väljer ut ett karaktäristiskt avsnitt av projektfasaden som
sedan används representativt för hela projekt vid fastställning
av mängder och kostnader.

Monteringsskissen visar den exakta mängden systemkomponenter
som behövs för den representativa ytan.

Statisk kontroll, definition av fastsättningssystem och
grafisk framställning med hjälp av monteringsskisser
Baserat på projektinformationen, som beskaffenhet, tryck,
belastning, beklädnadsmaterial, fasadelementens storlek och
vikt, klimatförhållanden osv. utför våra tekniker de erforderliga
statiska kalkylerna och fastställer det bästa möjliga
fastsättningssystemet för projektet.

Denna mängd delad med ytans antal kvadratmeter ger antalet
erforderliga delar och kostnaden för en representativ kvadratmeter.
Efter denna beräkning är upphandlingskalkylen mycket enkel.
Det enda man måste göra är att multiplicera kostnaderna med
det totala projektets yta och lägga till monteringskostnaderna.

Därefter framställer de en ritning för projektavsnittet, där
de ritar in alla enskilda komponenter i systemet, som profiler,
väggkonsoler, deras avstånd till varandra osv.

REPRESENTATIV YTA OCH MONTERINGSSKISS

MÄNGDER OCH KOSTNADER FÖR EN KVADRATMETER

Offer No. AN0800691
Project: Georgetown office, Gardenstreet 18, 984178 Lexington
Cladding material:

HPL

wall condition concrete C25/20

Allface system:

F1.10

insulation thickness

120mm

Area in m²:

100

cavity space

150mm

HPL panels 8mm thickness, landscape placed
wind load centre area +0,62 kN / -0,65 kN
wind load corner area +0,62 kN / -0,81 kN
The figures/ m² below are results of calculation on partial elevations. The overall figures may vary +/-10%.

No Article No.
.

Description

Qantity/
m²

Unit

Price/U
nit

Price/
m²

1 I.F1

Insulator pad, suitable for bracket F1,
dimension: 65x90x5mm, material:
PVC

2,11

PCS

0,62

1,31

2 F1.150D11

bracket F1, material EN AW
6060.T68, 1 fixing hole 22/11mm,
height 90mm, depth 150mm

2,11

PCS

2,46

5,19

3 I+F1

Insulator pad, suitable for bracket
F1+, dimension:65x175x5mm,
material: PVC

0,43

PCS

0,74

0,32

4 F1+150D11

bracket F1, material EN AW
6060.T68, 2 fixing holes 22/11mm,
height 175mm, depth 150mm

0,43

PCS

3,39

1,46

5 D-SKT1000600.VZ

galvanized hexagon head screw,
width across flat 13mm, especially for
concrete wall

2,97

PCS

0,37

1,10

6 S-SKT0480190.A2

self drilling screw 4,8x19 with
hexagon head, width across flat
8mm, material A2,

5,94

PCS

0,22

1,31

7 A-L04006020

L-profile 40/60/2,0mm, material EN
AW 6060.T68, length 6.000 mm

1,89

RM

4,15

7,84

8 A-T10006020

T-profile 100/60/2,0mm, material EN
AW 6060.T68, legth 6.000 mm

0,69

RM

7,07

4,88

Alu/Stainless steel rivet 5,0x18,0mm,
head 14,00mm, grip range 912,5mm, coloured

7,00

PCS

0,38

2,66

9 N-50180140L.AN
TOTAL / m2

26,06

SERVICE UNDER
PROJEKTETS IGÅNGSÄTTNING

STATISKT INTYG
Våra tekniker ombeds mycket ofta att utföra statiska intyg, som
särskilt myndigheter kräver som säkerhetsintyg för offentliga
byggnader.
Statiska intyg om fastsättningssystemets stabilitet och säkerhet
för ventilerade fasader är mycket omfattande och utförs därför
bara om kunden så önskar och mot kostnadsersättning.
Vid statiska intyg tar man baserat på det valda
fastsättningssystemets grundstatik hänsyn till
samtliga variabler som påverkar objektet, som vind, underlag,
format, fasadelementens vikt, osv. (objektstatik)
samt de respektive gällande landsspecifika föreskrifterna.

.
.

UPPGIFT FRÅN STATISKT INTYG
L- OCH T-PROFILENS UTBÖJNING

project:

Georgetown Office, Center Area

project:

standard:

IBC 2003 + DIN 4113

results:

system:
material:

vertical supporting profile
EN AW 6060.T68
sRk= 20,0 kN/cm²

0,00 -0,01

-0,03

0,00

-0,01

-0,03

Momentenlinie <kNm>

sRd= 10,0 kN/cm²

geometric data:
limit of defection:
numb. of spans:
horizontal:

vertical:

L/ 300
3
effect width of wind:
effect width of dead load:

58 cm
58 cm

22,83 inch
22,83 inch

length of profile:

296 cm

116,54 inch

0,00

wind load reactions: diagrams of moment, deflexion and shear force

L-60/40/1,6 (stark)
E= 7000 kN/cm²
yM= 2,00

/

Georgetown Office, Center Area

0,00
0,00
,

0,01

0,02

0,02

Durchbiegung / Deflexion <mm>

-0,113

-0,112
0 000
0,000
25 cm

82 cm

82 cm

82 cm

0 085
0,085

0 220
0,220

0 221
0,221

0 cm
25 cm

0,19

0,18

0,16

0,11
0,00
0,00

-0,11

loads/actions:
wind suction:
wind pressure:
dead load:

(absolut)
(absolut)

0,75 kN/m²
0,69 kN/m²
0,18 kN/m²

1,00
1,00
1,00

=

1,00
1,00
1,00

=
=
=

0,00

-0,16

-0,18

,
-0,19

* safety factor: * correction
charakt. load: yG; yQ
factor

design load

0,75 kN/m²
0,69 kN/m²
0,18 kN/m²

dead load reaction: diagrams of moments and deflexion:

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wind load; max.( suction; pressure) :

0,00

0,44

0,44

25 cm

0,44

0,44

82 cm

82 cm

0,44

82 cm

0 cm 25 cm

dead load:

0,000

0,000
0,000
0,000

0,00

0,00 kN/m

0,00 kN/m

25 cm

0,00 kN/m

82 cm

0,00 kN/m

82 cm

0,00 kN/m

82 cm

0 cm 25 cm

f profile:
for
fil
stress ratio due to wind suction:
stress ratio due to wind pressure:
bearing loads:
due to wind suction: H: 0,27 kN
d.t. wind pressure:
H: 0,25 kN
due to dead load:
V: 0,00 kN

L 60/40/1 6 ((stark)
L-60/40/1,6
t k)
22,31%
26,29%
H: 0,37 kN
H: 0,34 kN
V: 0,31 kN

H: 0,37 kN
H: 0,34 kN
V: 0,00 kN

the brackets have to be dimensioned separatly

H: 0,27 kN
H: 0,25 kN
V: 0,00 kN

SERVICE UNDER
PROJEKTET

MONTERINGSRITNINGAR
Monteringsritningar utgör en säker grund för en effektiv montering
och ett tillförlitligt utförande av projektet. Med din hjälp kan vi
fastställa och avhjälpa fel redan innan monteringen. Eftersom
dessa ritningar är mycket omfattande framställs de endast om
kunden så önskar och mot kostnadsersättning.
Ritningarna framställda av Allface syftar bara på ritningsuppgifter,
avvikelser mot ”verkligheten” kan man inte ta hänsyn till.

MONTERINGSRITNING
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VINK essåplast Group AB
Stockholm 08/590 79 500
Göteborg 031/64 96 00
Malmö 040/671 97 00
e info@vink.se
www.vink.se

ALLFACE Befestigungstechnologie GmbH & CoKG
A–2544 Leobersdorf, Aredstraße 29 Büro 222
T +43(0)2256/625 18
F +43(0)2256/625 18 18
e office@allface.com
www.allface.com

