Systém CI skleněná architektura PR60
Život se světlem

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm

Systém CI LAMILUX skleněná architektura PR60
Systémem CI skleněná architektura PR60 nabízí LAMILUX jako jediný výrobce systémů denního světla individuálně variabilní
systém rámů a příček, který již ve svém základním provedení nabízí možnost splnění vysokých energetických požadavků
dle klasifikace pasivních domů.

Vynikajícími izolačními vlastnostmi zajišťuje estetická skleněná konstrukce ve
velké míře těsnost pláště budovy.

Díkyúzkým liniím profilů je dosaženo
dopadem denního světla na velké ploše
velkého úsporného efektu při používání
elektrického osvětlení.

Budovy je možné energeticky účinně a
efektivně větrat a odvětrávat
inteligentním, integrovaným systémem
klapek.

Život se světlem - v té nejvyšší třídě účinnosti
Architekti a projektanti sledují nejen současné trendy, ale také vlastní
náročné cíle a mezinárodní kritéria dlouhé životnosti a z těchto důvodů se
snaží u nových staveb a sanací o plnění nejvyšší energetické účinnosti.
Jako základní součást pláště budovy nabízí LAMILUX systémy denního
světla, což představuje mnohostranný potenciál pro dosažení vysokých
energetických standardů.

Dipl. Ing. Joachim Hessemer,
Vedoucí technického oddělení
prvky denního světla LAMILUX

Filosofie LAMILUX CI
Užitek pro zákazníky je základem naší filosofie a stojí v centru veškerého našeho jednání. To vyžaduje shodu, identitu a sladění potřeb zákazníků s cíli celé naší společnosti.
Tuto hlavní myšlenku jednání celé naší společnosti a každodenního života ve vztahu k našim zákazníkům popisuje LAMILUX
v rámci své firemní filosofie:
Inteligentní řešení pro naše zákazníky - slouží našim zákazníkům jako program:
To pro nás znamená špičkové výkony a vedoucí pozici ve všech oblastech, které jsou pro zákazníka důležité, jako je např.:
• Jednička v oblasti kvality - co nejvyšší užitek pro zákazníka
• Jednička v oblasti inovací - v technologiích být vždy trochu napřed
• Jednička v oblasti servisu - rychlé, jednoduché, spolehlivé a přátelské jednání
• Jednička v kompetentní oblasti kompetencí - nejlepší technické a obchodní poradenství
• Jednička v oblasti řešení problémů - individuální řešení šitá na míru
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Objekt: BMW 4VÁLEC MNICHOV | SYSTÉM CI M SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PR60

Systém Cl LAMILUX skleněná architektura PR60energysave
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dle standardů pasivních domů
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Energetická účinnost - přirozené větrání a odvětrávání
Systémy křídel RWA
Flexibilní a bezpečný odvod kouře a tepla
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Skleněná architektura

Systém CI LAMILUXskleněná architektura PR60
Systém CI LAMILUX skleněná architektura PR60energysave

NOVINKA: Systém CI LAMILU

Krycí lišty s odvodem proudící vody
(volitelně s krycím profilem)

NOVINKA: Opticky vhodné šroubení s plochou hlavou
s těsnicím kroužkem EPDM
Vnější těsnění po celém obvodě EPDM

NOVINKA: Optimalizované izolační jádro

3vrstvé izolační sklo s "teplou hranou" standartně

NOVINKA: Optimalizovaný systém těsnění

UX skleněná architektura PR60energysave

Systém CI LAMILUX skleněná architektura PR60 – základní provedení
s dvouvrstvým izolačním zasklením

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm

Profilový systém – energetická účinnost
a bezpečnost ve volné úpravě
Při vývoji profilového systému pro individuálně plánovatelnou

Bezpečnost na střeše díky prověřené kvalitě CE

konstrukci skleněné střechy systému Cl LAMILUX skleněná

dle EN 13830 (také při montážním sklonu 2°)

architektura PR60 jsme se zaměřili především na geometrii
hlavních profilů. Mohou se používat jako rámy, příčky, krokve

• Těsnost při silném dešti (EN 12154 / EN 12155 / RE 1950

nebo vaznice. Výsledek: Velice flexibilní systém rámové a

• Vzduchotěsnost (EN 12152 / EN 12153 / AE 1950 Pa)

příčkové konstrukce, pomocí kterého jsou možné libovolné

• Odolnost při zatížení větrem (EN 13116 / EN 12179 / 		

úpravy. Nosná konstrukce se skládá z kvalitního hliníku s

2000 Pa přípustné zatížení a 3000 Pa zvýšená zátěž)

integrovaným zapuštěním šroubů a zaručuje vysokou tvarovou
stálost a pevnost.

Doložení energetické účinnosti

Systém Cl LAMILUX skleněná architektura PR60 se používá

• Koeficientu prostupu tepla rámů a příček (Um/t)

se speciálními vzájemně ozubenými zásuvnými spojkami,
které zaručují vysokou tvarovou stálost a pevnost na nosných
stykových plochách. Pevné profilové průřezy umožňují také

od 1,3 do 0,72 W/(m²K) (v závislosti na tloušťce skla)
• Faktor teploty povrchu fRSi od 0,66 do 0,83 (v závislosti na 		
tloušťce skla)

velice komplikované profilové konstrukce.
Výrazná ochrana proti hluku
Profilový systém - shrnutí
• Doklad o ochraně proti hluku jako kontrola systému v 		
• velice stabilní nosná konstrukce z tuhého hliníku

zastavěném stavu dle EN 10140-2 do 46 dB

• možnost volné úpravy od 0° do 90°
• účinné větrání drážky pro sklo
• kontrolovaný odvod vody a kondenzátu překrývajícím se 		
přídavným odvodem vody EPDM
• definované upnutí skla izolačními distančními stojinami
• elastické uložení skla

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm
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Objekt: FÓRUM MITTELRHEIN, KOBLENZ

Překrývající se těsnění spojů
dlouhodobě elastické, vulkanizováno za studena spojeno s
těsněním krokví

Celoobvodové nepřerušované těsnění krokví
(ideální pro obloukové střechy)
Se sekundárním odvodem vody a odvětráním drážky

S optimalizovaným, těsnicím a odvodňovacím
systémem proti kondenzátu
Cl systém LAMILUX

skleněná architektura PR60 nabízí

oddělení a zajišťují větrání drážky pro sklo kolem každého

velice účinné větrání drážky pro sklo a kontrolovaný odvod

pole prosklení. Celkově má profilový systém optimalizované

vody a kondenzátu. To je provedeno speciálním systémem

teplotní průběhy, čímž je výrazně minimalizováno riziko tvorby

těsnění. Přitom je tento překrývající se vícestupňovitý systém

kondenzátu na vnitřních stranách konstrukcí skleněných

těsnění bez přímých styků vybaven ve vnitřní rovině těsnění

střech.

přídavným odvodem vody. Je tak možná plynulá rovina
odvodnění rámů/krokví bez styků i při styku nosné konstrukce
(např. mnohoúhelníkové záhyby u valených střech).
Je tedy vyloučeno, aby se vnitřní hliníková konstrukce dostala
do styku s vodou. Kromě toho podporují těsnění tepelné
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Skleněná architektura

Systém CI LAMILUX skleněná architektura PR60energysave
Systémem Cl skleněná architektura PR60energysavese společnosti LAMILUX podařilo, uvést na trh první certifikovaný systém
rámů s příčkami v kategorii " šikmé zasklení". Tím mají architekti a projektanti, kteří se snaží ušetřit náklady a energie, poprvé
k dispozici systémové řešení pro střechy, které je nejen vhodné pro pasivní domy, nýbrž i dosáhlo nejvyšší třídy efektivity pro
pasivní domy phA.
Dr.-Ing. Benjamin Krick
Institut pasivních domů Darmstadt
Energetická úspornost:

Komfort a technologie:

• první šikmé zasklení, certifikované dle standardu

Inteligentní použití vysoce účinných materiálů omezuje

pasivních domů

minimální teplotu povrchu na vnitřní straně konstrukce

• nejvyšší třída účinnosti pasivních domů– phA advanced
component

skleněné střechy. Takto nedochází k tvorbě kondenzační vody
a plísně.

• Koeficient prostupu tepla (UCWi) je s hodnotou 0,81 W/
(m²K) výrazně nižší, než je hodnota, požadovaná Institutem

Již při relativní vlhkosti vzduchu 80 procent se tvoří na povrchu

pasivních domů Darmstadt - 1,0 W/(m²K)

předmětů plíseň. Při teplotě v místnosti 20 °C a 50 procentní

• vysoké solární zisky

vlhkosti vzduchu (normální podmínky) to odpovídá teplotě

• tepelné parametry vypočtené na základě DIN EN ISO

povrchu 12,6 °C.

10077-1 a 10077-2
Údaje jsou zahrnuty do výpočtu hodnoty fRsi. Takto získáte
informaci, s jakou pravděpodobností dojde k tvorbě plísně. Je-li
hodnota nižší, než 0,7, hrozí plíseň.
U systému CI skleněná architektura PR60energysave je tato
hodnota stabilně 0,79. To odpovídá minimální teplotě povrchu
14,8 °C – ta zajišťuje pohodu a šetří energii!
12,6°C-izotermy
v celé konstrukci.
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Objekt: KRÁLOVSKÁ GALERIE DUISBURG

Prověřeno a doloženo uznanými certifikáty
Kromě vlastností tepelné izolace je důležitá při hodnocení
dle standardů pasivních domů také bilance tepelných ztrát a
zisků.
Solární zisky je možné jen těžko zaznamenat, a proto je zde
zavedena metoda, která používá při porovnávání dané ztráty.
To znamená: Jsou stanoveny oblasti, ve kterých nejsou možné žádné solární zisky. Vyjadřuje se to pomocí Ψopak. Čím je
tato hodnota nižší, tím vyšší je třída účinnosti.

Třída účinnosti pasivních domů

Označení

≤ 0,220 W/(mK)

phC

Certifiable component

≤ 0,155 W/(mK)

phB

Basic component

≤ 0,110 W/(mK)

phA

Advanced component

Ψopak

Systém a metoda
• Vertikálně a ve sklonu použitelný hliníkový systém rámů
a příček s vnitřním zapuštěním šroubů a izolací PE
v drážce pro sklo.
• Výpočet tepelných mostů s programem tepelného toku
BISCO
• Určení tepelných ztrát přes nosníky skla a šrouby pomocí
trojrozměrné analýzy tepelného toku s programem Solido
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Skleněná architektura

Systémy křídel skleněná architektura M
Ovladatelné systémy klapek šetří energii

přispívá k optimalizaci klimatu v budovách, což značně také snižuje
energetickou náročnost klimatizace při chlazení. Účinným zapojením funkcí

Integrace systémů klapek do konstrukcí skleněných střech a fasád a

v rámci automatizace prostorů je možné ušetřit kolem 30 procent energie na

ovládání těchto pohyblivých prvků pro přirozené větrání a odvětrávání

topení a chlazení v budovách.

Systém Cl větrací křídlo M v poloze větrání

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm
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Objekt: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ, MNICHOV

Označení CE - prověřeno dle DIN EN 14351-1

Montážní situace systémů křídel
(zobrazení příkladu ZOKT)

Od roku 2009 je na evropském trhu povinné přezkoušení
okenních křídel dle výrobní normy DIN EN 14351-1 a označení
CE. Naše systémy klapek byly vyhodnoceny ve všech testech
jako úspěšné a mají příslušné homologace:
• Odolnost při zatížení větrem (třída C4/B5 EN 12210)
• Těsnost při silném dešti (třída E 1200 EN 12208)

Jednoklapka v ploché střeše

Jednoklapka v sedlové střeše

Dvouklapka v sedlové střeše

Dvouklapka (plná klapka) v sedlové
střeše

Dvouklapka v ploché střeše

Jednoklapka v šedové střeše

• Zvuková izolace (EN ISO 140-3 až do 45 dB)
• Ochrana před teplem (hodnoty Ug od 1,1 do 0,6 W/(m²K)
EN 673)
• Celková energetická propustnost (g od 18 do 78 procent)
• Propustnost světla (g od 19 do 82 procent)
• Propustnost pro vzduch (třída 4 EN 12207)
• Hodnoty Uf od 1,5 do 1,3 W/(m²K) dle EN 12412-2,
EN ISO 12567-2 a PrEN 1873
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Skleněná architektura

Systémy křídel pro odvod kouře a tepla
Systém CI kouřovod M – flexibilní bezpečnost

• Šířku a výšku křídel je možné plynule nastavovat
(vždy do 3,00m při maximální velikosti křídla 3,00 m²

Systém CI kouřovod Mtvoří ideální systém klapek pro odvod
kouře a tepla v konstrukcích skleněných střech. Zařízení
pro odvod kouře a tepla je možné integrovat do systému CI
skleněná architektura PR60 ve sklonech od0° do 90° .

• odpovídá evropské normě EN 12101-2 pro zařízení pro 		
odvod kouře a tepla
• variabilní výběr systémů pohonu, poháněné pneumaticky
nebo elektricky v provedení na 24 voltů
• hodí se výborně také pro sanace starších
konstrukcí skleněných střech, protože je to možné
zaintegrovat i do jiných systémů

Systém CI ZOKT M jako jednoklapka

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm
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Objekt: GALERIE RÝN, LUDWIGSHAFEN

Charakteristické znaky výrobků dle EN 12101-2
•Re 50 / Re 1000
•WL 1500
•SL 500 - SL 1000
•do T (-15)
•B 300-E

Systém CI ZOKT M jako dvouklapka

Ovládací technika – LAMILUX jako systémový integrátor
Konstrukce skleněných střech tvoří ideální platformu, pro
osazení integrovanými systémy klapek pro odvod kouře a
tepla (RWA). Jako specializovaný výrobce a zhotovitel zařízení
RWA má LAMILUX k dispozici veškeré technologie spouštění

• Řízení pneumatických a elektrických systémů,
jakož i pohonů pro větrání a RWA
• Koncepce, instalace a uvedení do provozu senzoriky hlášení,
spouštěcích jednotek a pohonů

a ovládání. V roli systémového integrátora propojujeme

• Instalace pneumatických a elektrických vedení

přes řídicí centrály všechny pohyblivé prvky v plášti budovy,

• Systémový integrátor externích systémů

které jsou propojeny funkčně s koncepty RWA a klimatizace.

• Rozhraní do centrální řídící techniky budov

Automatické postupy integrujeme do centrální řídící techniky
budov.
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Skleněná architektura

Řešení pro optimální stavební napojení
Využitím systému CI skleněná architektura PR60 se uskuteční
sen každého architekta, který se týká svobody tvarů. Je možné
realizovat téměř každou esteticky přitažlivou a technicky
náročnou konstrukci skleněné střechy. Předpokladem je vysoká
stabilita a bezpečnost také při stavebním napojení.
Vysoká kvalita systému CI skleněná architektura PR60 se projevuje, kromě zasklení v oblasti nad hlavou a profilovaných krycích
lišt se šroubením z ušlechtilé ocele, také ve stavebním napojení.
Náš systém je vybaven teplotně izolovaným okapním bodem s
napojením na fólii a plechováním po celém obvodě.
Individuálně upraveno
Systém CI skleněná architektura PR60 se vyznačuje množstvím
variant střešních nástaveb a napojením střech a je možné ho
individuálně přizpůsobit pro každou architekturu budov:
Varianty napojení střech (příklady):
• Napojení na rám z ocelového plechu
• Napojení na izolovanou dřevěnou hranu s vnitřním plechováním
• Napojení na izolovanou betonovou hranu
• Napojení na nástavbu s věncem z dřevěných fošen

Montáž na betonovou hranu

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm
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Objekt: ALŽBĚTÍNSKÝ KLÁŠTER, DARMSTADT

Montáž na dřevěnou hranu

Montáž svisle na podsadu z dřevěných fošen

Montáž na rám z ocelového plechu
UPOZORNĚNÍ: Zobrazená napojení slouží pouze jako zobrazení principu pro lepší orientaci. Pokrývačské firmy musejí při plánování a provádění izolace střech dodržovat
odborné předpisy, týkající se střech a těsnění, např. směrnice pro ploché střechy.
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Skleněná architektura

Multifunkčnost a aktivní energetický management
Šedové konstrukce – severní strana LAMILUX takto vyjadřuje multifunkční různorodost a efektivní energetický management. U
těchto systémů denního světla je současně možná úspora energie a také její získávání.
Zasklená je pouze strana směřující na sever. Jižní strana konstrukce denního světla je obrácena ke slunci a zpravidla je vybavena výplněmi, které nepropouštějí světlo. Takto je snížen přímý sluneční svit a oslnění uvnitř budovy.

Severní strana - multifunkční různorodost

Vzduch

Světlo

• Integrace systému Cl větrací křídlo M: Systém je odzkoušen

• Izolačního zasklení (hodnota Ug 1,1 až 0,6 W(m²/K)) s
vrstveným bezpečnostním sklem

(dle CE) dle DIN EN 14351-1, těsnost při silném dešti,
propustnost pro vzduch, odolnost při zatížení větrem, zvu

• Zasklení, které zajišťuje rozptyl a nasměrování světla

ková izolace, ochrana před teplem, celková energetická pro

• Skla s ochranou proti slunci

pustnost, propustnost světla)

• Zasklení s roletou na ochranu před sluncem, integrovanou 		
mezi skly
• Sklo se zvukovou izolací

Odvod kouře a tepla
• Integrace systému CI ZOKT M: certifikované zařízení pro 		
odvod kouře a tepla dle EN 12101-2.

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm

16

Objekt: HAWE, FREISING

Moderní, energeticky účinné pláště budov

Požární ochrana a zvuková izolace

Vybavením fotovoltaickými zařízeními a solárními moduly se

• Vestavba sendvičových panelů (lichoběžníkový profil) s

strana obrácená na jih dané konstrukce stává dodavatelem

minerální jádrovou izolační vrstvou. Střešní-nástěnný panel

energie. Kromě toho mají kompaktní, izolující sendvičové pa-

splňuje třídu stavebních materiálů A2 (nehořlavé) a má

nely vysokou energetickou účinnost, díky vynikajícím izolač-

také velice dobré vlastnosti tlumení zvuku

ním hodnotám.

(až 32 dB)

Jižní strana - trvalý energetický management

Robustní konstrukce rámů a příček

• Vestavba vysoce izolujících sendvičových panelů s výplní

• založena na systému CI skleněná architektura PR60

z PU pěny pro vynikající izolační hodnoty
• Upevnění slunečních kolektorů pro tepelná
solárních zařízení
• Upevnění solárních modulů pro fotovoltaická zařízení

• výborně se hodí při sanacích a
změnách užívání průmyslových budov
• viditelné prvky nosné konstrukce (hliník) a
střešní panely jsou k dodání v barvách RAL

• Integrace většinou průhledného zasklení s fotovoltaickým
zařízením integrovaným ve skle
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Skleněná architektura

Mnohostranná variabilita prosklení,
tepelné izolace, a ochrany před slunčním zářením
Kolik denního světla zajistí přirozený osvit, který šetří energii, od kdy je třeba omezit působení tepla, jak je třeba zamezit
oslnění - o tom všem rozhoduje zasklení a systémy na ochranu před sluncem, které jsou upraveny dle využívání dané budovy a dle požadavků na komfort.
Intenzivní působení světla po celé ploše je určováno, kromě
šířky profilů nosné konstrukce, také zasklením, které je dodáno
upraveno dle daného objektu. Kromě toho musejí skla splňovat
vysoké požadavky na ochranu před teplem a hlukem.
Dopad denního světla a působení tepla ze slunce vytvářejí rozsáhlý potenciál, nasměrovat energii v budově a ušetřit tak náklady za vytápění a umělé světlo. Samozřejmě to nemůže probíhat
nekontrolovaně, nýbrž permanentními a ovladatelnými systémy
zastínění, které jsou nastavitelné a ovladatelné.
ochrana proti slunci s efektem listnatého stromu

ochrana proti slunci se sklem, které je potištěno sítotiskem

ochrana proti slunci s matně světlou fólií
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Objekt: NOVÁ GALERIE, KASSEL
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ovladatelná ochrana proti slunci s roletou
integrovanou v ve skle

Ochrana proti slunci s
lamelami

ovladatelná ochrana proti slunci s vnitřní roletou

ovladatelná ochrana proti slunci s vnější roletou

Skleněná architektura
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Fórum Mittelrhein Koblenz
V srdci města Koblenz se pro návštěvníky otevřelo nové nákupní středisko: fórum Mittelrhein. Pod jednou střechou se zde nachází
více než 80 specializovaných obchodů, kaváren a restaurací, které tak nabízejí jedinečnou různorodost zboží a služeb. Pro
zadavatele projektu společnost ECE, která nákupní středisko vystavěla, LAMILUX zkonstruoval a vyrobil pět skleněných střech
pro trubicovité světelné prostupy na střechách. Individuálně koncipované konstrukce rámů a příček, jsou provedeny jako zateplené
fasády s tepelně oddělenými systémovými profily se sklonem střechy 10°. Společnost ECE je známá při realizaci svých četných
projektů nákupních středisek v Německu a Evropě vysokými nároky na dlouhou životnost svých staveb.
Těchto pět skleněných střech, které zajišťují velkoplošné a světlé přirozené osvětlení, je v půdorysu volně tvarováno. Nosnou
konstrukci zde vždy tvoří nosný rastr z hliníkových čtvercových dutých profilů, který se v pravidelných odstupech vkládá na nosné
příčné spojky. Tento rošt má osové rozměry 3 metry krát 1 metr.
Zasklení se skládá z keramicky potištěného izolačního skla se dvěma tabulemi s hodnotou Ug 1,1 W/(m²K). Z důvodu snížení
působení tepla sluncem, jsou tabulky opatřeny rovnoměrným bodovým rastrem s povrchovým stupněm potisku 20 procent, takže je
poté propustnost světla 61 procent. Celková energetická propustnost je 47 procent.
Celkem zde bylo použito 238 tabulek (z toho 65 tabulek do křídel) s rozměry 3 krát 1 metr a 103 speciálních tabulek volného řezu
do pěti nosných konstrukcí, jakož i 70 pevných polí v půdorysových obrysech. Pro odvod kouře a tepla, jakož i pro energeticky
účinné přirozené větrání a odvětrávání nákupního centra bylo do pěti skleněných střech integrováno celkem 60 systémů klapek
typu LAMILUX systém CI RWA M. Jsou poháněny vždy dvěma pneumatickými válci.
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Akademie múzických umění Mnichov
Objekt Akademie múzických umění v Mnichově ukazuje, jaký potenciál úspor energií nabízejí konstrukce skleněných střech
LAMILUX, jedná-li se o sanace daného stavu: Aby bylo možné, pro tuto reprezentativní, veřejnou budovu dosáhnout výrazných
úspor energií, byly na existující opticky upravenou nosnou konstrukci, která byla zajištěna zesílením, položeny dvě valbové střechy
se sklonem 20°, vždy o délce 22 metrů a šířce 14 metrů.
Tento nový systém nahradil dvě starší konstrukce skleněných střech s drátěným sklem. Kromě toho zde bylo integrováno 24
systémů klapek pro funkci větrání a RWA (typ systém CI větrací křídlo M). Výsledek: Dva izolované systémy denního světla pro
intenzivní dopad denního světla. Zajišťují výrazné úspory v energii vytápění a umělém osvětlení. Kromě toho zajišťuje integrace
větracích klapek regulovatelné a ovladatelné klima v budově.

Customized

Intelligence

Dem Kunden dienen als Programm
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Thier Galerie Dortmund
Specializované obchody, restaurace a služby na 33 000 m2
plochy. V samém srdci Dortmundu vzniklo nákupní centrum
„Thier-Galerie“, které ohromí návštěvníky kromě své velikosti
také světlem v nákupních uličkách. Z architektonického
hlediska vás u této budovy za 300 miliónů euro, uchvátí
velkoplošná, trojúhelníková skleněná střecha od společnosti
LAMILUX, která se pne nad centrální částí prostoru pro
veřejnost a zaujímá 2 300 m2.
Z důvodu vysokého dopadu denního světla a variabilních a
pohodlně nastavitelných systémů klapek pro přirozené větrání
a odvětrávání, přispívá tato centrální střecha k energetické
účinnosti a k úspornému provozu budovy. LAMILUX projektoval
a realizoval všechna zařízení RWA a zařízení
ovládací techniky v nákupním centru a na schodištích.
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Nová galerie Kassel
„Nová galerie“ Kassel patří k vybraných výstavním síním, kde se každých pět let koná světový přehlídka „documenta“. Aby zde
bylo možné, uchovávat dočasně rozsáhlé množství exponátů, byla v "Nové galerii" provedena rozsáhlá sanace. Berlínský architekt
Volker Staab provedl realizaci „Musea denního světla“ s velkorysým dopadem denního světla. K hlavním lákadlům patří 75 dlouhá
a 10 metrů široká skleněná střecha s mezistropem, který je rovněž ze skla.
V meziprostorách 320 tabulí na ochranu před teplem jsou hranolové systémy pro optimální rozptyl světla. O to se postará pět
horizontálních skleněných mezistropů, které jsou nataženy nad sály s horním světlem (celková plocha 450 m2) a další tabule ze
satinovaného plastu, které jsou pod tím vidět jako další rovina stropu. Díky klimatickému zasklení skleněného mezistropu je oblast
střechy pod konstrukcí horního světla teplotně technicky odpojena a slouží jako vyrovnávací prostor.

Customized
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Dem Kunden dienen als Programm
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BMW 4válec Mnichov
Architektonický mistrovský kousek – BMW „Čtyřválec“ v
Mnichově - již trochu zestárl. Koncern učinil rozhodnutí a toto
reprezentativní sídlo společnosti, které bylo otevřeno v roce
1973, nechal zrenovovat. LAMILUX dostal za úkol, nahradit
staré části drátěného skla, které ve formě loga BMW, obalovaly
vnitřní těleso správní výškové budovy. Do čtyř dalších částí
budovy byly integrovány konstrukce skleněné střechy, včetně
větracích klapek.
Kromě toho bylo nutné, převést technickou výbavu budovy,
jako je vytápění, větrání a požární ochranu, na nejvyšší
technickou úroveň. Z tohoto důvodu převzala společnost
LAMILUX kompletní projektování, montáž a realizaci zařízení
RWA, včetně řídicích technologií v předsálí výškové budovy,
jakož i v chodbách a átriu nízké budovy.
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BODOVÝ SVĚTLÍK F100

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA F

PÁSOVÝ SVĚTLÍK B

PÁSOVÝ SVĚTLÍK S

PROSVĚTLOVACÍ STĚNA

SANACE

SKLENĚNÁ ARCHITEKTURA PR 60

OVLÁDACÍ TECHNIKA PRO
ZAŘÍZENÍ NA ODTAH
KOUŘE A TEPLA

SYSTÉMY PŘÍVODU VZDUCHU

LAMINÁTY

Technické údaje uvedené v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu při zadání do tisku a mohou se měnit. Naše technické údaje se vztahují k výpočtům, údajům od dodavatelů,
nebo byly zjištěny v rámci zkoušky provedené nezávislým zkušebním ústavem podle příslušně platných norem.
Výpočet koeficientu prostupu tepla pro naše sklolaminátové prosklení byl proveden podle „metody konečných prvků“ s referenčními hodnotami podle normy DIN EN 673 pro izolační
skla. Při tom byl mezi vnějšími plochami materiálů na základě praktických zkušeností a specifických materiálových znaků definován teplotní rozdíl 15 K. Funkční hodnoty se vztahují
pouze na zkušební kusy o rozměrech stanovených ke zkoušce. Dalekosáhlé záruky na technické hodnoty se nepřebírají. Platí to zejména pro změnu montážní situace, nebo pokud
jsou prováděna dodatečná měření na stavbě.
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