
Novinka

INOVATIVNÍ PRODUKT



Moderně navržená dřevěná fasáda Skyline Kontrast umožňuje 
architektům, projektantům a stavitelům využití vlastní kreativity: 
nyní mají možnost zkombinovat dohromady čtyři jinak široké a 
silné obkladové profily.



Dodejte Vaší fasádě 
více originality
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SKYLINE Kontrast se skládá ze čtyř hoblovaných 
profilů v různých šířkách a tloušťkách, které se 
pokládají vertikálně a mohou se mezi sebou 
kombinovat. Systém může být naprosto náhodný 
nebo dle daného plánu. Praxe ukázala, že náhodnou 
pokládkou je docíleno mnohem živější fasády.

Stejně jako předchozí verze produktů 
“Trendliner Kontrast” a “Trendfuge Kontrast” 
zaujme Vás také SKYLINE Kontrast díky 
svému přirozenému vzhledu. Profil podtrhuje 
různé moderní architektonické směry a 
také významně přispívá k izolaci celého 
obvodového pláště budovy.

22 mm 28 mm
40 mm

69 mm 69 mm

22 mm

96 mm
(krycí: 76 mm) (krycí: 49 mm) (krycí: 49 mm) (krycí: 101mm)

121 mm

Individuálně 
navrženo



O níže vyobrazeném systému pokládky si může každý 
udělat sám svůj názor.

Doporučení pro montáž

Jeden krycí metr

4x 4x 4x 3x
22 x 96 28 x 69 22 x 12140 x 69

NAŠE
DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ
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Zvláštní výhodou  
je kreativita

SKYLINE Kontrast dodá každé budově osobní a 
jedinečný charakter. Žádná fasádá není stejná. 
Dokonce i vzhled každé fasády se liší v závislosti 
na úhlu pohledu.

Více k pokládce na

www.ladenburger.de
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Sibiřský modřín – přírodní nebo ošetřený olejem

Pro zvlášť přirozený přírodní 
vzhled můžete použít také 
povětrnostním vlivům odolný 
neošetřený sibiřský modřín. V 
tomto připadě Vaše fasáda 
přirozeně zešedne. Toto šedivění 
probíhá ale nerovnoměrně na 
celé fasádě, závisí na expozici 
plochy. Pokud se Vám takto 

nesouměrně zbarvená fasáda 
nelíbí, máte na výběr z několika 
olejovaných povrchových úprav 
v přírodních barvách. Tyto nátěry 
zpoždují přirozené šedivění dřeva 
a přispívají k jednotné fasádě. 
Olej na dřevo navíc přispívá k 
přirozené odolnosti sibiřského 
modřínu.



Altgrau (Metallic) 

UV-Plus Bernstein Sanddorn

Terracotta Mokka

KieselgrauAntikgrau (ehem. Silbergrau)

Schiefergrau

NOVINKA
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Povrch 

hoblovanýDrážka pro skryté 
upevnění

Černé kontrastní pero
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SKYLINE Kontrast je založen na černém 
peru, kdy vyniká jeho lehký vzdušný 
vzhled jednotlivých latí. Montáž se 
provádí pomocí neviditelného upevnění 
přes pero do konstrukce. Absence 
viditelného spoje šetří Váš čas při 
montáži.

Jako u všech produktů z edice Kontrast 
jsou výhodou materiálové a časové 
úspory z uzavřeného systému pero 
/ drážka, který nevyžaduje spodní 
UV-fólii. Díky skrytému připevnění 
zůstává pohledová plocha bez narušení 
a nenabízí tak povětrnostním vlivům 
šanci narušit samotnou plochu fasády. 
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Skryté upevnění
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Přírodní
Vše, co je proti přírodě, nemá 
existenci v dlouhodobém horizontu
- Charles Darwin

„
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Dřevo ovlivňuje životní prostor všech lidí. Jako přírodní 
zdroj je plně k dispozici se všemi svými pozitivními 
vlastnostmi. Aby to tak zůstalo, je úkolem těch, kteří 
dřevo těží, zpracovávají a zušlechťují. To přináší 
zodpovědnost, na které Ladenburger staví.

Skyline Kontrast je vyroben ze sibiřského modřínu. 
Tato dřevina je již tradičně využívána pro venkovní 
fasády. Vyznačuje se dlouhou životností a odolností. 
Sibiřský modřín na Vás zapůsobí opticky i technicky 
díky své jemné struktuře a hřejivé barvě.

… žít lépe



Hranový profil - 
venkovní roh

Sib. modřínMyslet za roh

Řešení rohových detailů ze dřeva a 
moderně z kovu.

„

Montážní návod na
www.ladenburger.de14



Hranový profil - 
vnitřní roh
hliník

Hranový profil - 
venkovní roh

hliník

Hranový profil - kříž
hliník

Hranový profil - 
venkovní roh

Sib. modřín



www.ladenburger.de

Zur Walkmühle 1-5

73441 Bopfingen-Aufhausen

Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0

Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof

04643 Geithain

Telefon: (03 43 41) 30 6-0

Telefax: (03 43 41) 30 6-80
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