SPIS TREŚCI

PREFABRYKOWANA ŚCIANA ARCHITEKTONICZNA

Prefabrykowana Ściana Architektoniczna | 1

Qbiss One to światowej klasy metalowy system elewacyjny, zaprojektowany, prefabrykowany, izolowany wełną
mineralną A1, który oferuje rozwiązanie w postaci jednego elementu konstrukcyjnego przechodzącego
przez ścianę.Elementy elewacyjne z wytłoczonymi narożnikami, niezrównaną płaskością i zaawansowanymi
parametrami technicznymi stawiają Qbiss One wśród najlepszych systemów elewacyjnych na świecie. Wnosi
on systemowe podejście do przegród zewnętrznych budynku, łącząc wszystkie pożądane zalety funkcjonalne
wysokiej jakości systemów ściennych z najlepszymi walorami estetycznymi.
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Zalety Qbiss One:
Wyjątkowa estetyka:
• zaokrąglone naroża bez nacięć, zakładek lub spawów
• gładka i płaska powierzchnia
Kompletne rozwiązanie ścienne:
• w pełni prefabrykowany system samonośny
• oszczędność czasu do 40% w porównaniu z innymi instalacjami
Maksymalne bezpieczeństwo:
• niepalny rdzeń z wełny mineralnej
• nie przepuszcza powietrza ani wody
Integralność ekologiczna:
• efektywność energetyczna
• rozwiązanie przyjazne dla środowiska
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WYJĄTKOWA ESTETYKA

Światowej klasy technika

Qbiss One zapewnia największą swobodę ekspresji i oferuje projekty o niemal nieograniczonych możliwościach.
Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej gładkich i płaskich obudów fasadowych.

Opcje połączeń
System Qbiss One umożliwia łączenie różnych permutacji zagłębionych i płaskich połączeń.

Qbiss One wyróżnia się unikalnym, zaokrąglonym
narożnikiem elementu. Jest to rozwiązanie będące
osiągnięciem światowej klasy techniki oraz najbardziej zaawansowanej technologii i opatentowanych
systemów produkcyjnych.
Unikalny zaokrąglony narożnik zapewnia znakomitą
estetykę, zapobiegając jednocześnie potencjalnemu
zagrożeniu korozją. Wszelkie inne dostępne na rynku produkty wykorzystują podejście „przytnij i złóż”,
które wymaga ręcznego uszczelnienia, a następnie
pokrycia farbą.

zamknięte narożniki
elementów
OPCJA POŁĄCZENIA TYPU B-B

OPCJA POŁĄCZENIA TYPU F-BF

OPCJA POŁĄCZENIA TYPU F-B

OPCJA POŁĄCZENIA TYPU B-BF

OPCJA POŁĄCZENIA TYPU BF-B

OPCJA POŁĄCZENIA TYPU BF-BF
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Światowej klasy technika:
•	C ałkowicie prefabrykowane elementy - ułatwione dzięki zautomatyzowanej i zrobotyzowanej technologii
•	G warantowana jakość - elementy
produkowane w kontrolowanym środowisku
•	Personalizowane rozwiązanie - elementy na indywidualne zamówienie
zgodne z wymaganiami projektu
•	Solidne rozwiązanie - Qbiss One spełnia surowe normy CWCT. Testy zostały
przeprowadzone przez Wintech Engineering Ltd, jedno z najbardziej szanowanych, niezależnych, akredytowanych
przez UKAS laboratoriów badawczych
w Wielkiej Brytanii.
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Indywidualne wzornictwo ArtMe
ArtMe jest unikalną formą obróbki powierzchni fasady, umożliwiającą uzyskanie praktycznie nieograniczonej
ilości kształtów, wzorów i efektów wizualnych, które można wyrazić na fasadzie celem uzyskania pełnych
emocji, zindywidualizowanych i kreatywnych rezultatów. Od wzorów i ilustracji po napisy, logotypy, marki
i rozwiązania indywidualne – ArtMe umożliwia to bez konieczności stosowania klejów, dodatkowych
komponentów lub elementów konstrukcyjnych.
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Różnorodność opcji montażu
Koncentrując się na optymalnej elastyczności elewacji, firma Trimo opracowała pięć podstawowych
opcji, które pozwalają na osiągnięcie różnorodnych
wrażeń. Podstawowy styl siatki może być zorientowany pionowo lub poziomo, bez uszczerbku dla
znakomitych właściwości fasady.

Opcje montażu Qbiss One:
• poziomo
• cegła poziomo
• asymetrycznie poziomo
• pionowo
• cegła pionowo

POZIOMO

PIONOWO

CEGŁA POZIOMO

CEGŁA PIONOWO

ASYMETRYCZNIE POZIOMO
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Rozwiązania specjalne
Architekci nie ograniczają się do zapotrzebowania na
fasadę budynku; pragną oni wpływać na całościową
konstrukcję, przenosząc swoje spojrzenie, odczucie i
wizje na cały budynek.
Dlaczego nie skorzystać z projektów, których fizyczne
i artystyczne funkcjonowanie we wnętrzu, na dachu,
sufitach lub w narożnikach zaprojektowanych
specjalnie dla klient zostało już dowiedzione? Jest
dużo możliwości, z których można skorzystać –
wystarczy tylko wybrać, w jaki sposób i kiedy ich użyć.
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KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ŚCIENNE
System Qbiss One zawiera wszystkie niezbędne
komponenty całej ściany (od wewnętrznych do
zewnętrznych).
Elementy są samonośne; przenoszą obciążenia
na konstrukcję, odciążając tym samym sąsiednie
elementy. Maksymalna dopuszczalna rozpiętość
wynosi 6,5 metra bez pośrednich podpór, co pozwala
zmniejszyć koszty dzięki krótszemu czasowi budowy
i mniejszej ilości materiału. Elementy Qbiss One
wykonane są specjalnie na życzenie klienta, zgodnie
z jego wymaganiami.

Nie ma konieczności przycinania na miejscu lub
dokonywania innych modyfikacji poprodukcyjnych.
Samonośne rozwiązanie eliminuje konieczność
stosowania dodatkowych podpór lub podkonstrukcji,
jak również pozwala skrócić czas budowy. Ściana z
cegły lub z betonu nie jest już potrzebna.
Ponieważ system jest całkowicie prefabrykowany,
integrując ponad 95% niezbędnych części, oferuje
on znaczne zalety w porównaniu ze standardowymi
rozwiązaniami: jest szybszy, łatwiejszy, lepszy i
poddawany kontroli jakości.

Kompletne rozwiązanie ścienne:
• Oszczędność kosztów - samonośne
elementy nie wymagające dodatkowej ściany
• Spokojna praca - prefabrykowane w
kontrolowanych warunkach elementy
pozwalające na szybki i efektywny montaż
•	
Oszczędność czasu - do 40% w
porównaniu z tradycyjnymi instalacjami
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MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

AKTYWNE ZRÓWNOWAŻENIE

Bezpieczeństwo pożarowe

System Qbiss One został opracowany, mając na
względzie zrównoważony rozwój; wszystkie procesy
produkcji zaprojektowane są w taki sposób, aby
zminimalizować emisję i zużycie energii, a produkty
– by umożliwić ich recykling po zakończeniu cyklu
życia.

Rdzeń elementu wykonany jest z niepalnej wełny mineralnej klasy A, która nie dodaje niemal żadnej energii do pożaru. Cały system fasadowy posiada klasyfikację A2 i zapewnia dwie godziny odporności ogniowej
(integralność i izolacja) przy grubości 150 mm.

Efektywność energetyczna

Nietoksyczny dym

System fasadowy Qbiss One został opracowany
celem zapewnienia komfortowego środowiska
mieszkalnego zgodnie z wymaganiami fizycznych
warunków konstrukcji w budynkach. Systemy Qbiss
One, z izolacją z wełny mineralnej, osiągają wartości
0,15 W/ m2K przy grubości 250 mm.

Niepalne materiały izolacyjne, takie jak wełna
mineralna, nie emitują toksycznego dymu, który jest
uznawany w większości przypadków za przyczynę
śmierci podczas pożaru, a nie sam ogień.

Nie przepuszcza powietrza i wody

Recykling i emisje

Testowany zgodnie z najbardziej wymagającymi
warunkami norm CWCT System elewacyjny Qbiss
One zapewnia doskonałą doskonałą szczelność
powietrzną i wodną. Qbiss One przeszedł również
trudny test huraganowy FM 4881.

System fasadowy Qbiss One wykonany jest z
materiałów przyjaznych dla środowiska, nadaje
się do recyklingu w 98% i charakteryzuje się niską
emisją CO2 – zaledwie 44 kg/m2 (LCA) w czasie
użytkowania budynku, zapewniając równocześnie
znakomite środowisko pracy.

Gwarancja
Qbiss One gwarantuje najwyższą ochronę antykorozyjną do 30 lat. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Zabezpieczenie

Maksymalne bezpieczeństwo:
• Odporność ogniowa Klasa do EI 120
• Przepuszczalność wody Klasa A (1200 Pa)
• Niepalny rdzeń z wełny mineralnej

System elewacyjny Qbiss One został przetestowany
i zatwierdzony zgodnie z normami Factory Mutual
(FM4880, FM4881) oraz Loss Prevention Certification
Board (LPS1208 - odporność ogniowa materiałów
składowych oraz LPS1181 - rozprzestrzenianie się
płomieni), aby spełnić wymagania ubezpieczycieli
nieruchomości w zakresie ryzyka.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification
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Aktywne zrównoważenie:
• produkt z 98% możliwością recyklingu
• emisje CO2 o wielkości zaledwie 44 kg/m2
•	duża efektywność energetyczna –
do 0,15 W/ m2K
Bezpieczeństwo
pożarowe

Hermetyczność

Wodoszczelność

Wydajność
energetyczna

Odzyskiwalny
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOMPOZYCJA SYSTEMU

Elementy Qbiss One są zróżnicowane
pod względem rodzaju zastosowanej
wełny mineralnej, w zależności od wymagań izolacyjności cieplnej i potrzeb
w zakresie rozpiętości konstrukcyjnej.

Qbiss One wnosi systemowe podejście do obudów budowlanych, łącząc wszystkie wymagane cechy
funkcjonalne wysokiej jakości fasad z wysokimi walorami estetycznymi. Stanowi najlepsze połączenie
estetyki, projektu i funkcji. Dzięki prefabrykowanym elementom produkowanym przy użyciu najnowszych
zautomatyzowanych technologii, oferuje trwałe rozwiązanie budowlane.

Grubość [mm]
80 - 250

Szerokość modułu [mm]

Długość [mm]

600 - 1200

500 - 6500

Zastosowanie

Ściany zewnętrzne, wewnętrzne i stropy

Grubość płyty [mm]

80 - 250

Szerokość pokrywy [mm]

600 - 1200

Długość (mm)

500 - 6500

Maks. osiągana wytrzymałość ogniowa
(EN 14509)

EI 45 - EI 120

Współczynnik przenikania ciepła (W/m2 K)

0.50 - 0.15

Rdzeń izolacyjny

niepalna wełna mineralna klasy A1

Powłoka

Standardowa powłoka PVDF lub PUR/PA
Blacha stalowa, blacha ze stali nierdzewnej,
grubość: 0,675 - 0,80; G
Blacha stalowa, blacha ze stali nierdzewnej,
grubość: 0,50 - 0,80; G, S, V, V2, M, M3

Okładzina zewnętrzna - profil
Okładzina wewnętrzna - profil
Reakcja na działanie ognia

A2-s1, d0

Przepuszczalność wody (Pa - ściana)

Klasa A (1200)

Water vapour permeability

Impermeable

Paroprzepuszczalność: Rw(C:Ctr)

30 (-1;-3) (dB)

More detailed technical data is available at: https://www.trimo-group.com/files/downloads/Qbiss%20One%20Book.pdf
For specific project data refer to Technical CE specification data and contact Trimo Technical Support.

Cert. No. 650a to LPS 1208
Cert. No. 650d to LPS 1181

Oznaczenie elementu

(Qbiss One T B-B 100/1000 GS)

Qbiss One

T

Type B-B

100

1000

G

S

nazwa produktu

typ wełny
mineralnej

opcja połączenia

grubość [mm]

moduł [mm]

profil powłoki
zewnętrzny stalowy

profil powłoki
wewnętrzny
stalowy
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Główne komponenty systemu:
• Modularne elementy fasadowe
• Materiały mocujące i uszczelniające
• Detale architektoniczne
• Elementy narożnikowe
• Regulowana podstruktura
• Okna (opcjonalnie)
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Modularne elementy fasadowe

Detale architektoniczne

Podstawowy prefabrykowany modularny element fasadowy Qbiss One składa się z dwóch ocynkowanych
arkuszy stali połączonych z niepalnym rdzeniem z wełny mineralnej. Wszystkie warstwy tworzą razem jeden
komponent o grubości w przedziale 80 – 250 mm. Qbiss One dostępny jest w wersji płaskiej lub zaokrąglonej.
Jeśli nie ma potrzeby izolacji, Qbiss dostępny jest również w postaci kasetonu (Qbiss Screen).

Qbiss One uzupełnia pełen zakres detali architektonicznych. Takie rozwiązania nie tylko zwiększają wydajność
projektowania, ale także skracają proces projektowania oraz zapewniają oszałamiający wygląd obiektu dostępny
przy użyciu typowych detali. Istnieje też możliwość tworzenia detali indywidualnych w przypadku projektów o
specjalnych wymaganiach.

QBISS ONE – PŁASKI MODULARNY ELEMENT FASADOWY
DETAL STARTOWY

PARAPET GÓRNY

STAŁA SZYBA OKIENNA

SYSTEM ŁĄCZENIA CEGIEŁEK

QBISS ONE – ZAOKRĄGLONY MODULARNY ELEMENT FASADOWY
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WSPARCIE I KONSULTING

REFERENCJE
Od pomysłu do końcowej realizacji: zespół Trimo
wspiera Klienta na każdym etapie projektu, od planowania i projektu architektonicznego do budowy i przekazania obiektu.
Zespół doradztwa technicznego Trimo jest partnerem,
na którego można liczyć, aby zapewnić kompleksowe
wsparcie przez cały czas trwania projektu. Wsparcie
techniczne obejmuje wizualizacje, rendering, detailing, inżynierię BIM, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, obliczenia konstrukcyjne oraz zarządzanie
zmianami, informacjami i zasobami.
Indywidualne rozwiązania: Zespół ekspertów Qbiss
dostarcza specjalne rozwiązania projektowe zaprojektowane w sposób umożliwiający perfekcyjne dostosowanie do danego projektu
Wsparcie i konsulting:
t: + 386 (0)7 34 60 135
e: qbiss.one@trimo-group.com

Building Information Modelling (BIM)
Modelowanie informacji o budynku (ang. skrót
BIM) umożliwia szybkie, estetyczne i perfekcyjne
projektowanie okładzin fasadowych w wirtualnym
środowisku 3D, wraz z przeglądem parametrów,
informacjami i zaletami wybranego systemu. Przyspiesza również komunikację w początkowej fazie
projektowania.
W celu wsparcia i przyspieszenia procesu projektowania budynku, obiekty Qbiss One są dostępne w
bibliotece BIM dla oprogramowania projektowego
ArchiCad i Revit.
Biblioteka Qbiss One BIM dostępna jest na stronie:
https://trimo-group.com/en/trimo/downloads/design-tools/bim
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SALON WYSTAWOWY PORSCHE

LOKALIZACJA
SZWAJCARIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2017
ARCHITEKT
GOLDBECK RHOMBERG AG
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SIEDZIBA HEKA HERZOG

LOKALIZACJA
NIEMCY
ROK ZAKOŃCZENIA
2018
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INSTYTUT BADAWCZY ELI-ALPS
LOKALIZACJA
WĘGRY
ROK ZAKOŃCZENIA
2017
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WYŻSZA SZKOŁA STOMATOLOGICZNA

LOKALIZACJA
PALESTYNA
ROK ZAKOŃCZENIA
2018
ARCHITEKT
HANI HASSAN ARCHITECTS
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CENTRUM HANDLOWE MANGO

LOKALIZACJA
HISZPANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2015
ARCHITEKT
GCA ARQUITECTURA
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CENTRUM DANYCH EQUINIX LD6

© Simon Kennedy

LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2015
ARCHITEKT
ARUP ASSOCIATES

© Simon Kennedy
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© Simon Kennedy
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EMIRATES ARENA I SIR CHRIS HOY VELODROME

LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2012
ARCHITEKT
3DREID
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CENTRUM HANDLOWE HOME

LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2015
ARCHITEKT
MECANOO ARCHITECTEN B.V.
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CENTRUM EDUKACYJNE EAST BLACKBURN

LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2012
ARCHITEKT
NICHOLAS HARE ARCHITECTS
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DWORZEC KOLEJOWY VIALIA

LOKALIZACJA
HISZPANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2010
ARCHITEKT
MÉTRICA TIP ARQUITECTURA
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PORT LOTNICZY HEATHROW TERMINAL 2 PRZEJŚCIE B

LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2009
ARCHITEKT
GRIMSHAW ARCHITECTS
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CENTRUM HANDLOWE C.C. FACTORY OUTLET

LOKALIZACJA
HISZPANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2011
ARCHITEKT
ROSA LÓPEZ
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BIURO GŁÓWNE DR GRANDEL AUGSBURG

LOKALIZACJA
NIEMCY
ROK ZAKOŃCZENIA
2009
ARCHITEKT
PENEDER BAU-ELEMENTE GMBH
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HALA PRZEMYSŁOWA MERCUT

LOKALIZACJA
REPUBLIKA CZESKA
ROK ZAKOŃCZENIA
2011
ARCHITEKT
NEXTLEVEL STUDIO
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BRECON CLEANROOM SYSTEMS B.V.
LOKALIZACJA
HOLANDIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2017
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BUDYNEK BIUROWY MUNSTERS METAAL HELMOND

LOKALIZACJA
HOLANDIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2010
ARCHITEKT
ARCHITECTENBURO JOOSTEN BNA
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CENTRUM KONGRESOWE CWK

LOKALIZACJA
POLSKA
ROK ZAKOŃCZENIA
2011
ARCHITEKT
ARCHIMENTAL S.C.
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CENTRUM LOGISTYCZNE PARTYRENT

LOKALIZACJA
NIEMCY
ROK ZAKOŃCZENIA
2013
ARCHITEKT
JAROSCH ARCHITEKTUR DARMSTADT
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DOM MODY STÖCKER

LOKALIZACJA
AUSTRIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2013
ARCHITEKT
F2-ARCHITEKTEN ZT GMBH
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TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 127
QBISS.ONE@TRIMO-GROUP.COM

Informacje zawarte w tych mediach są poufne i mogą być prawnie uprzywilejowane. Są one przeznaczone dla wskazanego adresata (adresatów), a dostęp do niego i korzystanie z niego przez jakąkolwiek inną osobę (osoby) jest
nieautoryzowany. Trimo Group posiada pełne prawa autorskie do informacji i szczegółów podawanych na tym nośniku, dlatego wszelkie niedozwolone odtwarzanie i dystrybucja są surowo zabronione. Dołożono starań, aby
informacje/ szczegóły były dokładne, poprawne i kompletne, a nie wprowadzające w błąd, jednak Trimo, w tym jej spółki zależne, nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub informacje, które okazały się wprowadzające w błąd.
Informacje / dane na tym nośniku są przeznaczone wyłącznie do celów ogólnych. Korzystanie z niego odbywa się z własnej inicjatywy i odpowiedzialności za zgodność z lokalnymi przepisami. Wszelkie odchylenia w szczegółach i
rozwiązaniach projektowych są odpowiedzialnością użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek
straty lub szkody wynikające z zysków, strat wynikających z użycia tego nośnika lub w związku z nim. Wszystkie informacje podawane przez Trimo Group podlegają ciągłym aktualizacjom, a informacje/szczegóły zawarte na tych
nośnikach są aktualne w dniu ich wydania.
Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie najbardziej aktualnych informacji z Trimo, jeśli informacje/szczegóły są wykorzystywane w projekcie.
Ostatnia wersja tego dokumentu jest dostępna na stronie www.trimo.pl
Informacje dotyczące dostawy płyt zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
(https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).
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