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PROFIL
FIRMY

01

2

PONAD

55+

50 MILIONÓW M²

PROJEKTY W PONAD

PONAD

LAT DOŚWIADCZENIA

100

KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE

WYPRODUKOWANYCH FASAD I DACHÓW

20.000

KLIENTÓW I PARTNERÓW

CERTYFIKOWANE I
OZNAKOWANE SYMBOLEM CE
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ŚWIATOWA INŻYNIERIA,
PRODUKCJA I USŁUGI
KNOW-HOW I DOŚWIADCZENIE
Trimo jest wysokiej jakości globalnym dostawcą innowacyjnych,
elastycznych, funkcjonalnych i energooszczędnych rozwiązań
przegród zewnętrznych. Nasi Klienci stanowią fundament naszych
działań, ponieważ rozumiemy ich potrzeby i dostarczamy im
najwyższej klasy usługi i wyroby. Nasza praca odzwierciedla
kluczowe dla firmy wartości – partnerstwo, niezawodność,
odpowiedzialność, zaufanie, innowacyjność i pasję.
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HISTORIA
DECYDUJĄCE MOMENTY W HISTORII GRUPY TRIMO
Pierwsze na świecie
ognioodporne płyty
Trimoterm z rdzeniem z
wełny mineralnej wytwarzane
na linii produkcji ciągłej

Utworzenie Trimo

1961

1974

Rozpoczęcie
produkcji
termoizolowanych
płyt PU
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1987

Rozpoczęcie
produkcji w
Serbii

1989

Pierwsze
modułowe
rozwiązania
przestrzenne

2007

Nowa forma
identyfikacji
wizualnej
Grupy Trimo

Innowacyjny
system fasadowy
Qbiss One
wchodzi na rynek

2008

Dostawa płyt
elewacyjnych
do budowy
pierwszego na
świecie budynku
neutralnego
węglowo

2009

2010

Unikalny projekt
wzorniczy elewacji
ArtMe wyróżniony
nagrodą Red Dot

2016

2019

Globalny debiut
innowacyjnej
metalowej elewacji
przeciwdeszczowej
Qbiss Screen
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USŁUGI

02
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WSPARCIE TECHNICZNE I
KONSULTACJE
Od pierwotnej idei do ostatecznego wdrożenia: Zespół Trimo wspiera Państwa
na każdym etapie inwestycji – od planowania i projektu architektonicznego po
wykonanie i przekazanie.

PROJEKT
KONCEPCYJNY

PROJEKT
WYKONAWCZY

EKSPLOATACJA

OFERUJEMY
PRZEKAZANIE I
ZAKOŃCZENIE

PROJEKT
TECHNICZNY

BUDOWA
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DESIGN
Zespół projektowy Trimo składa się z architektów,
projektantów, konstruktorów budowlanych i kierowników
technicznych projektu, którzy wspólnie opracowują
dokumentację projektową w szybki, efektywny i profesjonalny
sposób, wykazując zrozumienie dla potrzeb i oczekiwań
klientów.
Zespół ekspertów Trimo monitoruje globalny rynek, przyjmując
wymagania projektowe zgodnie z najnowszymi standardami
– europejskimi normami EN, niemieckimi, rosyjskimi SNIP,
amerykańskimi ASTM i różnymi innymi, i projektując zgodnie z
indywidualnymi i konkretnymi wymogami.
Trimo oferuje duży asortyment detali architektonicznych
i konstrukcyjnych dla elewacji, ścian i dachów z płyt
warstwowych. Nasz zespół oddanych specjalistów do spraw
wsparcia technicznego i rozwoju produktów znany jest z
profesjonalnego doradztwa w zakresie indywidualnych
projektów i rozwiązań dopasowanych do klienta.

BIM - MODELOWANIE
INFORMACJI O BUDYNKACH
Opracowaliśmy biblioteki BIM zawierające informacje o
naszych wyrobach dla najbardziej zaawansowanych programów
inżynierskich ArchiCAD i Revit, aby wspomóc i przyspieszyć
proces projektowania budynku.
Biblioteki BIM Trimo dostępne są na stronie
https://trimo-group.com/en/trimo/downloads/design-tools/bim/

WSPARCIE TECHNICZNE
Zespół konsultantów technicznych Trimo to partner, na którego
można liczyć, iż zapewni kompleksowe wsparcie przez cały
okres realizacji Państwa projektu.
Wsparcie techniczne obejmuje wizualizacje, rendering,
dobieranie rozwiązań konstrukcyjnych, bibliotekę BIM,
systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, zarządzanie
zmianami, informacjami i zasobami.
Nasz zespół konsultantów technicznych dostarcza też
specjalnych rozwiązań produktowych opracowanych z myślą o
idealnym dopasowaniu do Państwa projektu.

10

11

SYSTEMY
FASADOWE

03
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QBISS ONE
Qbiss One jest światowej klasy technicznym, prefabrykowanym systemem
fasadowym z metalu z izolacją z wełny mineralnej klasy A1, oferującym
montaż ścienny za pomocą jednoczęściowych elementów konstrukcyjnych.
Elementy fasadowe o zaokrąglonych narożnikach, idealnie płaskie
i zaawansowane technicznie stawiają Qbiss One wśród najlepszych
systemów elewacyjnych na świecie.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ŚCIENNE

•
•

Jednoczęściowy, prefabrykowany i gotowy do montażu
element konstrukcyjny
Samonośna montaż w poziomie od słupa do słupa lub w
pionie od stropu do strop

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI
PROJEKTOWE

•
•
•
•
•

Zaokrąglone narożniki systemowe
Szeroki wybór elementów adaptacyjnych i
niestandardowych
Prefabrykowane narożniki i elementy łukowe
Narożniki 3D
Zintegrowane okna, drzwi i systemy żaluzjowe

MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA

•
•
•
•
•

Niepalny rdzeń termoizolacyjny z wełny mineralnej klasy A1
Wysokie wartości izolacyjności cieplnej – do 0,15 W/m2K
Odporność ogniowa: klasa szczelności i izolacji ogniowej
do EI 120
Wodoszczelność do 1200 Pa
Elastyczna powłoka z gwarancją nawet do 30 lat i trwałość
użytkowa do 50 lat*

*w określonych warunkach
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PRZEŁOM W TECHNOLOGII
I PROJEKTOWANIU
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QBISS ONE –
ROZWIAZANIA
PROJEKTOWE

OPCJE ŁĄCZENIA
System Qbiss One umożliwia zastosowanie różnych kombinacji
spoin niepełnych i pełnych.

OPCJE ŁĄCZENIA W MONTAŻU POZIOMYM

Qbiss One i Qbiss Screen wyróżnia
unikalna zaokrąglona
krawędź
elementu, co
zapewnia
wyjątkową
estetykę
poprzez
brak nacięć,
zakładek czy
spawów.

QBISS ONE B-B

QBISS ONE B-BF

QBISS ONE BF-B

QBISS ONE BF-BF

QBISS ONE F-B

QBISS ONE F-BF

OPCJE ŁĄCZENIA W MONTAŻU PIONOWYM

QBISS ONE B-B

PALETA KOLORÓW
Zewnętrzne okładziny stalowe dostosowane
są do różnych środowisk korozyjnych do
kat. C5 włącznie (wg normy EN 12944)
i występują w różnych kolorach. Kolory
niestandardowe dostępne są na zamówienie.

KOLORY JEDNOLITE

Biały

RAL 9010

Biały karpacki
RAL 9002

Kremowy
RAL 1015

RAL 7012

RAL 5003

PIERWIASTKI*

Seren White

Seren Silver

RAL 3020

QBISS ONE BF-B

QBISS ONE BF-BF

SPECJALNE METALICZNE

Szary jasny Żółto-pomarańczowy
RAL 7035

Szary bazaltowy Niebieski szafirowy Czerwień kubańska Szary antracytowy
RAL 7016

NCS S 1070 Y10R

Srebrny jasny

Srebrny
RAL 9006

Srebrny ciemny Grafitowy jasny
RAL 9007

Czarny

RAL 9005

STAL NIERDZEWNA**

Seren Gold

Seren Copper

Sirius Sparkle Orion Sparkle Zeus Sparkle Anthracite Solet
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QBISS ONE B-BF

Seren Black

Quadro Lucido

Dots Lucido

5WL Lucido

Pelle Lucido

2WL Lucido

*Colorcoat Prisma i Seren są znakami towarowymi Tata Steel UK Limited
**Wykończenie w stali nierdzewnej jest indywidualnym rozwiązaniem do uzgodnienia z Działem Technicznym Trimo w ramach projektu na zamówienie i zależy od dostępności.
Rzeczywiste kolory mogą się różnić z uwagi na różnice wyświetlania barw na monitorach i w druku. Trimo może przesłać metalową próbkę na życzenie.

Wszystkie detale w formacie DWG i biblioteki BIM dostępne są na: https://www.trimo-group.com/pl/do-pobrania

TYPOWE DETALE MONTAŻOWE

ELEMENTY NAROŻNE

DETAL STRATOWY

DETAL ATTYKI

GOTOWY POZIOMY NAROŻNIK
Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI

OBRÓBKA NAROŻNIKA Z
OSTRYMI KRAWĘDZIAMI

DETAL OKIENNY

UKŁAD CEGIEŁKOWY

OBRÓBKA NAROŻNIKA
ZAOKRĄGLONEGO

GOTOWY NAROŻNIK 3D

25

23

STYK POPRZECZNY

STYK PODŁUŻNY

Element fasadowy Qbiss One składa się z dwóch ocynkowanych i powlekanych
fabrycznie blachy stalowej przyklejonych do rdzenia z niepalnej wełny
mineralnej A1. Wszystkie warstwy tworzą trwały element o grubości od 80 do
250 mm.
W skład systemu Qbiss One wchodzą:
•
Modułowe elementy fasadowe
•
Materiały montażowe i uszczelniające
•
Detale architektoniczne
•
Elementy narożne
•
Regulowane elementy podkonstrukcji (opcja)
•
Okna (opcja)

Grubość (mm)
80 - 250

Szerokość modułu (mm)

Długość (mm)

600 - 1200

530 - 6500

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DO EI 120
ZAKRZYWIONY ELEMENT
FASADOWY

PŁASKI ELEMENT
FASADOWY

WSPÓŁCZYNNIK U DO 0.15 W/m²K
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY DO 1200 Pa
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QBISS SCREEN
Innowacyjna metalowa okładzina przeciwdeszczowa przeznaczona do
wykonywania elewacji wentylowanych w nowych i modernizowanych
obiektach. Składa się z aluminiowego rdzenia o strukturze plastra
miodu przyklejonego do dwóch metalowych okładzin o zaokrąglonych
brzegach.
Nadaje się zarówno do ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz
podbitek, nadając jednolitą strukturę przegrodom budowlanym obiektu.
Dzięki niezwykłej płaskości Qbiss Screen spełnia techniczne wymogi
klasyfikacji ogniowej dla A2-s1, d0 i wytrzymałości na duże obciążenie
wiatrem na większych odcinkach niż w konwencjonalnych elewacjach
wentylowanych.

WYSOKIEJ JAKOŚCI ELEWACJA
PRZECIWDESZCZOWA

•
•
•

Kompletne prefabrykowane, samonośne elementy
Zaokrąglone krawędzie bez nacięć, zakładek i spawów
Wyjątkowa płaskość elementów

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI
PROJEKTOWE

•
•
•

Kompatybilna z elementami systemu Qbiss One
Różne sposoby montażu i łączenia
Szeroki zakres kolorów i materiałów wykończeniowych

MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA

•
•

•
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Ograniczona klasa palności A2
Szybka instalacja ze zmniejszonym do 60%
wykorzystaniem podkonstrukcji
Lekkie elementy umożliwiające łatwe przenoszenie
i montaż

INNOWACYJNA ELEWACJA
PRZECIWDESZCZOWA
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QBISS SCREEN
- ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWE
SYSTEM QBISS SCREEN:

Qbiss One i Qbiss Screen wyróżnia
unikalna zaokrąglona
krawędź elementu,
co zapewnia
wyjątkową
estetykę
poprzez
brak nacięć,
zakładek czy
spawów.

•
•
•
•

Modułowa okładzina przeciwdeszczowa
Materiały montażowe i uszczelniające
Detale architektoniczne
Elementy narożne

OPCJE ŁĄCZENIA
System Qbiss Screen umożliwia różne kombinacje połączeń
pełnych i niepełnych w montażu poziomym i pionowym.

MONTAŻ W POZIOMIE
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QBISS SCREEN HR B-B

QBISS SCREEN HR F-B

MONTAŻ W PIONIE

QBISS SCREEN HR B-B

TYPOWE DETALE MONTAŻOWE

DETAL ATTYKI

DETAL POŁĄCZENIA

DETAL OKAPNIKA

ELEMENTY NAROŻNE

GOTOWY POZIOMY NAROŻNIK
Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI

OBRÓBKA NAROŻNIKA Z
OSTRYMI KRAWĘDZIAMI

OBRÓBKA NAROŻNIKA
ZAOKRĄGLONEGO

Grubość (mm)
50

Długość (mm)
Moduł (mm)
600 - 1200

530 - 6500

REAKCJA NA OGIEŃ – ELEMENT (EN 13501-1)
A2*
*Zgodnie z raportem klasyfikacyjnym nr P 1150/17-530-4 (ZAG, 2018)

Wszystkie detale w formacie DWG i biblioteki BIM dostępne są na: https://www.trimo-group.com/pl/do-pobrania

20

PONADCZASOWA INNOWACJA
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TRIMOTERM
Ognioodporny system fasadowy Trimoterm jest wysokiej jakości,
uniwersalnym i przyjaznym dla środowiska wyrobem budowlanym
do zastosowań tam, gdzie wymagana jest odporność ogniowa oraz
izolacyjność akustyczna i cieplna. Oferuje doskonałe połączenie
funkcjonalności i trwałości, jednocześnie umożliwiając pełnię realizacji
architektonicznej.
Dostępny z kompletnym zestawem dopasowanych komponentów,
spełniający krajowe przepisy i wymogi, Trimoterm nadaje się do
szerokiego zakresu zastosowań jako zewnętrzna okładzina fasadowa,
dachu lub ścian działowych, wewnętrznych ścian pożarowych i sufitów.
Poza różnymi zastosowaniami w obiektach handlowych, przemysłowych
i logistycznych, płyty Trimoterm mogą być z powodzeniem stosowane w
większości wymagających środowisk, takich jak branża przetwórstwa
spożywczego, farmaceutyczna, energetyczna, naftowa i wiele innych.

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
DACHOWE I ŚCIENNE

•
•
•

Szeroki asortyment profili wykończeniowych i
zastosowań
Wybór akcesoriów montażowych, indywidualnych
rozwiązań, prefabrykowanych narożników, aluminiowych
profili tłoczonych i detali architektonicznych
Wszechstronny system wolnostojący lub jako ściana
konstrukcyjna dla zewnętrznej okładziny wg wybranego
rozwiązania architektonicznego

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

•
•
•
•

Niepalny rdzeń termoizolacyjny z wełny mineralnej klasy
A1
Wyjątkowa odporność ogniowa zapewniająca klasyfikację
do EI 240 szczelności i izolacji
Wysokie parametry izolacyjności cieplnej i akustycznej
oraz duże rozpiętości konstrukcyjne
Niezwykle wysoki poziom hermetyczności i
wodoszczelności
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ASORTYMENT PRODUKTÓW
TRIMOTERM
TRIMOTERM POWER T

Trimoterm Power T to płyty fasadowe i dachowe o wyjątkowej
izolacyjności cieplnej pozwalające na uzyskanie współczynnika
U rzędu 0,16 W/m2K.

TRIMOTERM POWER S

Trimoterm Power S to płyty fasadowe i dużych rozpiętościach, co
zmniejsza potrzebę stosowania pomocniczych konstrukcji stalowych

TRIMOTERM SOUND

Płyty Trimoterm Sound służą jako wyjątkowa ochrona przed hałasem
i przyczyniają się do dobrego samopoczucia wszystkich w okolicy.
Oprócz standardowych cech płyt Trimoterm, płyty akustyczne
charakteryzują się też doskonałym pochłanianiem dźwięku.

TRIMOTERM BACKING

Płyty konstrukcyjne Trimoterm Backing przeznaczone są do szerokich
zastosowań w niskich i wysokich budynkach mieszkalnych i innych.
Płyty warstwowe Trimoterm stosowane są tu jako zasadnicza nośna
ściana konstrukcyjna o doskonałych parametrach izolacyjności
cieplnej, akustycznej i szczelności. Stanowi zamiennik tradycyjnych
stalowych konstrukcji szkieletowych. Tworzą wysokiej jakości,
niezawodną ścianę nośną z prefabrykowanych elementów i podstawę dla
przeciwdeszczowych okładzin wykończeniowych.

TRIMOTERM BLAST

Wzmacniane płyty Trimoterm Blast wytrzymują obciążenia podmuchami
do 1,0 bar i nadają się do zastosowań w budownictwie morskim. Płyty
zaliczyły testy dla klas A60 i H120 i są certyfikowanymi wyrobami
odpornymi na ogień i wybuchy.

ŚCIANY DZIAŁOWE I SUFITY

Płyty Trimoterm nadają się do budowy ścian działowych, przegród
pożarowych i sufitów.
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TRIMOTERM – ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
OPCJE ŁĄCZENIA
TRIMOTERM FTV
(POŁĄCZENIE STANDARDOWE)
Standardowy system łączenia Trimoterm FTV stanowi podstawową
metodę mocowania płyt odpowiednią do montażu poziomego,
pionowego i segmentowego.

TRIMOTERM FTV
(POŁĄCZENIE STANDARDOWE)

TRIMOTERM FTV HL
(POŁĄCZENIE UKRYTE)
Trimoterm FTV HL jest systemem niewidocznego łączenia płyt
oferującym gładki wygląd elewacji bez widocznych mocowań.
Płyty Trimoterm z ukrytym połączeniem przeznaczone są
zasadniczo do montażu w pionie, lecz w pewnych warunkach i
przy pewnych ograniczeniach mogą być wykorzystywane również
w różnych zastosowaniach z poziomym układem elementów
okładzinowych.

TRIMOTERM FTV HL
(POŁĄCZENIE UKRYTE)

PALETA KOLORÓW*
Blachy stalowe w systemie Trimoterm są
cynkowane ogniowo zgodnie z normą EN 10346
i dodatkowo zabezpieczone powłoką organiczną
w procesie powlekania kręgów (DIN EN 10169/1).
Stosowane są następujące podstawowe rodzaje
powłok organicznych arkuszy blachy:
•
•
•
•

25

Poliester SP
Polifluorek winylidenu PVDF
Poliuretan PUR
Polichlorek winylu PVC – powłoka lub folia

Dla każdego budynku dostępny jest szeroki asortyment kolorów,
opracowanych po to, aby zapewnić perfekcyjny wygląd obiektu z
zewnątrz i w środku.

Biały

RAL 9010

Srebrny

RAL 9006

Biały karpacki

Szary jasny

Szary agatowy Szary ciemniejszy

Srebrny ciemny Czerwień kubańska Zielony mech

Niebieski Chagall Szary antracytowy

RAL 9002

RAL 9007

Kremowy
RAL 1015

RAL 3020

RAL 7035

RAL 6005

RAL 7038

RAL 5010

RAL 7046

RAL 7016

*Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić z uwagi na różnice wyświetlania barw na monitorach i w druku. Trimo może przesłać metalową próbkę na życzenie.

PROFILE

SYSTEM

Płyty ognioodporne Trimoterm wyróżnia szeroki asortyment
profilowań, co umożliwia projektowanie wielu różnych rozwiązań
architektonicznych dopasowanych do poszczególnych budynków.

Trimoterm oferuje szeroki wybór uniwersalnych
akcesoriów, w tym łączników do mocowania płyt i
obróbek, uszczelnień, aluminiowych profili tłoczonych i
obróbek blacharskich.

PROFIL GŁADKI (G)

PROFIL S (S)

PROFIL MIKROLINIOWY (M)

Zaokrąglone lub ostre krawędzie prefabrykowanych
narożników z katalogu elementów wykończeniowych
Trimo – dzięki możliwości kreatywnego łączenia z płytami
elewacyjnymi – zapewniają szczególne walory estetyczne.
Mogą być stosowane z płytami montowanymi pionowo
lub w połączeniu z poziomo zamontowanymi płytami
elewacyjnymi i pionowymi narożnikami.

PROFIL V (V)

Pełen asortyment dostępny na:
https://www.trimo-group.com/pl/produkty/fasady-i-sciany/trimoterm/Profilowanie

GOTOWY NAROŻNIK Z OSTRYMI
KRAWĘDZIAMI

GOTOWY NAROŻNIK
Z ZAOKRĄGLONYMI
KRAWĘDZIAMI

Grubość (mm)
50 - 250

Szerokość modułu (mm)
600 - 1200

Długość (mm)
do 14000

NIEPALNA WEŁNA MINERALNA KLASY A1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DO EI 240
WSPÓŁCZYNNIK U DO 0,16 W/m²K
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ARTME
Obróbka powierzchni ArtMe umożliwia uzyskanie dowolnych
kształtów, wzorów i efektów wizualnych, które można wyrazić
na fasadzie w celu uzyskania pełnych emocji, indywidualnie
dopasowanych i kreatywnych rezultatów. Od wzorów i rysunków po
napisy, logotypy, marki i projekty na indywidualne zamówienie.
ArtMe wykorzystuje ściśle kontrolowaną technologię formowania
3D, używaną po raz pierwszy na kompletnych elementach
fasadowych z fabrycznie powlekanymi powierzchniami z blachy
stalowej. Rozwiązanie to nie obniża w żadnym stopniu właściwości
funkcjonalnych, integralności i pierwotnych parametrów elementów
fasadowych.
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DACHY
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TRIMOTERM SNV
(PŁYTY DACHOWE)
Ognioodporne dachy Trimoterm są znakomitym rozwiązaniem dla dachów
dwuspadowych. Dzięki doskonałej specyfikacji technicznej i kompletnemu
asortymentowi rozwiązań i elementów system dachowy Trimoterm
zapewnia niezwyklą ochronę w trudnych warunkach pogodowych. Systemy
dachowe Trimoterm są idealnym produktem zapewniającym ochronę przed
wpływami atmosferycznymi i klimatycznymi.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

•

Znakomita odporność ogniowa do 180 minut

NAJLEPSZE PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
JAKOŚĆ

•

Wyjątkowa jakość i rozwiązania funkcjonalne na długie
lata

IZOLACJA
•

Doskonała izolacja cieplna i akustyczna

Grubość (mm)
60 - 200

Szerokość modułu (mm)
1000

31

Długość (mm)
do 14000

WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ
I TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA
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MODUŁOWE ROZWIĄZANIA
PRZETRZENNE
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MODUŁOWE ROZWIĄZANIA
PRZETRZENNE
Trimo jest jednym z liderów w dziedzinie modułowych rozwiązań
aranżacji przestrzeni, mając na koncie ponad 30-letnie doświadczenie
i dotychczas ponad 100 tys. modułów wyprodukowanych i
dostarczonych na całym świecie.
Modułowe rozwiązania przestrzenne Trimo wykorzystywane są
szeroko przez prywatne i publiczne podmioty jako tymczasowe lub
stałe, łatwe do postawienia i efektywne obiekty mieszkalne, biura,
obiekty wystawowe, salony, hotele, szkoły i przedszkola, budynki
infrastrukturalne i inne.
Moduły Trimo charakteryzują się efektywnością, innowacyjnością i
trwałością; są produkowane z naturalnych materiałów i niemal w
100% nadają się do ponownego przetworzenia. Moduły mogą być
dostarczane w stanie złożonym lub – aby zredukować do minimum
koszty transportu – w płaskich opakowaniach do montażu na miejscu
za pomocą minimalnej ilości narzędzi. Można je również z łatwością
rozłożyć po użyciu i przenieść do innej lokalazacji.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

•

30 lat doświadczenia

ELASTYCZNE WYMIARY

•

Długość do 9,14 m, szerokość do 3 m, wysokość do
3,66 m Dostępne są także niestandardowe wymiary
modułów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

•

Wartości współczynnika przewodności cieplnej (U) dla
ścian, podłogi i sufitu wynosi jedynie 0,16 W/m2K

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

•

Płyty ścienne są certyfikowane dla klas
ognioodporności EI (EI 30 – EI 240)

ŁATWY TRANSPORT

•

Pakowane w płaskie opakowania lub kompletnie
złożone fabrycznie, całkowiciezamienne płyty ścienne

DŁUGOFALOWE KORZYŚCI
EKONOMICZNE

•

Łatwe do wybudowania i montażu, przeznaczone do użytku
w wielu kolejnych projektach przez długi okres czasu

Więcej informacji o modułowych rozwiązaniach przestrzennych Trimo:
www.trimo-mss.com
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SZYBKO, BEZPIECZNIE
I NIEZAWODNIE
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ELEMENTY MOCUJĄCE I
DEKORACYJNE
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OLŚNIEWAJĄCE WYKOŃCZENIE
Elementy dekoracyjne Trimo podkreślają wybraną
linię fasady, zakrywają widoczne łączenia płyt i nadają
budynkowi szczyptę elegancji. Można wybierać spośród
różnorodnych elementów wyprodukowanych z tłoczonego
i malowanego proszkowo aluminium.
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30

20

ELEMENTY MOCUJĄCE

45
35

32

45

60
150

35

102

12

21

HF 6 – DEKORACYJNY PROFIL
OMEGA

HF 102 – PROFIL OMEGA

55

30

35

55

HF 140 – DEKORACYJNY
PROFIL OMEGA
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60
130

140

HF 4 – DEKORACYJNY PROFIL
OMEGA
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ELEMENTY DEKORACYJNE

90

200

HF 5 – DEKORACYJNY PROFIL
OKIENNY

HF1 – PROFIL T

56

160

90

85

90

180

HF2 - PROFIL TRAPEZOWY

HF 8 – PROFIL ELIPTYCZNY

HF 7 – PROFIL TRÓJKĄTNY
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MATERIAŁY
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WSZYSTKIE PRODUKTY TRIMO WYTWARZANE SĄ
Z MATERIAŁÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. DZIĘKI
WYJĄTKOWYM PARAMETROM TECHNICZNYM I
UDOSKONALONEJ ESTETYCE PRODUKTY TRIMO
ZAPEWNIAJĄ DOSKONAŁY DESIGN I WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE.
43

WEŁNA MINERALNA
•
•
•
•
•
•
•

Klasa A1 - niepalna w klasyfikacji reakcji na ogień
Wysoka gęstość 90-120 kg/m3 zapewnia niezwykłą wytrzymałość konstrukcyjną
Przyjazna dla środowiska – utylizowana jako odpad inny niż niebezpieczny
Koszty recyklingu nawet 5 razy mniejsze niż w przypadku izolacji PIR/PUR
Nie wchłania wody
Zachowuje skuteczność izolacji cieplnej i parametry strukturalne przez cały okres użytkowania
Nie tworzy środowiska sprzyjającego bakteriom i gryzoniom, więc nadaje się jako element budowlany w
branży spożywczej i farmaceutycznej, pomieszczeniach czystych itp.

WYBÓR BLACH STALOWYCH I POWŁOK
•
•
•

Grubość zewnętrznych arkuszy blachy stalowej od 0,50 do 0,70 mm
Grubość wewnętrznych arkuszy blachy stalowej od 0,50 do 0,60 mm
Podłoże ocynkowane (Zn, ZnMg, ZnAl)

RODZAJE POWŁOK LAKIERNICZYCH
•
•
•
•

Standardowa farba poliestrowa SP 25 mikronów (dla środowisk korozyjnych C2-C3)
Farba z polifluorkiem winylidenu PVDF 25 – 42 mikrony (dla środowisk korozyjnych C3-C4)
Farba poliuretanowa PUR 50 – 65 mikronów (dla środowisk korozyjnych C4-C5)
Powłoka z laminatu PVC 120 – 150 mikronów (dla zamkniętych środowisk korozyjnych C3-C4)

Okres gwarancji bezpośrednio uzależniony jest od wybranej
powłoki lakierniczej i środowiska korozyjnego.
Budowa:
15µm dodatkowa warstwa
powłoki ochronnej
25µm kolorowa warstwa z
siatką poliamidową
25µm odporny na korozję
podkład
Warstwa podkładowa

Podłoże stalowe
Galvaloy® powłoka metaliczna
Wasrtwa podkładowa
Wysokiej jakości powłoka
wykończeniowa

Galvalloy® powłoka metaliczna
COLORCOAT PRISMA* PUR
- STRUKTURA WARSTW

*Colorcoat Prisma jest znakiem towarowymi Tata Steel UK Limited

Ryzyko korozji – Klasyfikacja warunków otoczenia zgodnie z normą EN ISO 12994-2
Klasa zagrożenia korozją
C1 – bardzo małe
C2 – małe

C3 – średnie

C4 – duże
C5 I – bardzo duże
C5 M – bardzo duże

Przykłady typowych środowisk
Na zewnątrz
Atmosfera w nieznacznym stopniu
zanieczyszczona, suchy klimat, np.
obszary wiejskie
Atmosfery miejskie i przemysłowe o
niskim stopniu zanieczyszczenia CO2
lub obszary nadmorskie o małym
zasoleniu
Atmosfery przemysłowe lub
nadmorskie o małym zasoleniu
Atmosfery przemysłowe o znacznej
wilgotności i atmosfery agresywne
Obszary nadmorskie o dużym
zasoleniu

Wewnątrz
Budynki izolowane. Wilgotność
względna powietrza: poniżej 60%
Budynki nieizolowane z okresowym
występowaniem kondensacji,
np. magazyny, hale sportowe
Obiekty charakteryzujące się wysoką
wilgotnością względną powietrza i
zanieczyszczeniami, np. browary,
pralnie, mleczarnie
Baseny, zakłady chemiczne
Budynki lub obszary o niemal ciągłej
kondensacji i wysokim stopniu
zanieczyszczenia
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PROJEKTY ZREALIZOWANE
NA ŚWIECIE
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SALON SAMOCHODOWY PORSCHE
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LOKALIZACJA
SZWAJCARIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2017
ARCHITEKT
GOLDBECK RHOMBERG AG
PRODUKT
QBISS ONE
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CENTRUM DANYCH EQUINIX LD6
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LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2015
ARCHITEKT
ARUP ASSOCIATES
PRODUKT
QBISS ONE
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CENTRUM HANDLOWE MANGO
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LOKALIZACJA
HISZPANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2015
ARCHITEKT
GCA ARQUITECTURA
PRODUKT
QBISS ONE
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CENTRUM HANDLOWE HOME
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LOKALIZACJA
WIELKA BRYTANIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2015
ARCHITEKT
MECANOO ARCHITECTEN B.V.
PRODUKT
QBISS ONE
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INSTYTUT BADAWCZY ELI-ALPS
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LOKALIZACJA
WĘGRY
ROK ZAKOŃCZENIA
2017
PRODUKT
QBISS ONE
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BRECON CLEANROOM SYSTEMS B.V.
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LOKALIZACJA
HOLANDIA
ROK ZAKOŃCZENIA
2017
PRODUKT
QBISS ONE
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CENTRUM LOGISTYCZNE ORTERER GRUPPE
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LOKALIZACJA
NIEMCY
ROK ZAKOŃCZENIA
2016
ARCHITEKT
KEHRBACH PLANWERK
PRODUKT
QBISS ONE
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GŁÓWNA SIEDZIBA HEKA HERZOG
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LOKALIZACJA
NIEMCY
ROK ZAKOŃCZENIA
2018
PRODUKT
QBISS ONE
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CENTRUM LOGISTYCZNE PARTYRENT
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LOKALIZACJA
NIEMCY
ROK ZAKOŃCZENIA
2013
ARCHITEKT
JAROSCH ARCHITEKTUR DARMSTADT
PRODUKT
QBISS ONE
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CENTRALA
TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SŁOWENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 127
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO-GROUP.COM

NA ŚWIECIE
Znajdź swój lokalny punkt kontaktowy

DO POBRANIA
KATALOGI
- Systemy fasadowe
- Systemy dachowe
- Ogólne

DOKUMENTACJE TECHNICZNE
- Systemy fasadowe
- Systemy dachowe
-Parametry konstrukcyjne

Grupa Trimo jest właścicielem wszystkich praw autorskich do informacji i rysunków zawartych w tym dokumencie. Nieuprawnione powielanie i rozpowszechnianie jest surowo zabronione. Dołożono wszelkiej
staranności, aby zapewnić dokładność, poprawność, jednoznaczność i kompletność przedstawionych informacji i rysunków. Jednakże Trimo i podmioty zależne nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za błędy lub
informacje, które mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje/rysunki przeznaczone są wyłącznie do celów ogólnych. Obowiązkiem użytkownika jest potwierdzenie
ich zgodności z lokalnymi przepisami prawa. Za wszelkie odstępstwa w rysunkach i rozwiązaniach projektowych odpowiada użytkownik. W żadnym wypadku Trimo nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody,
w tym - bez ograniczenia – straty i szkody pośrednie i następcze, wszelkiego rodzaju szkody i straty powstałe wskutek utraty zysków w wyniku lub w związku z wykorzystaniem niniejszego dokumentu. Wszelkie
informacje przekazane przez Grupę Trimo podlegają ciągłemu rozwojowi, a informacje/rysunki zawarte w tym dokumencie przedstawiają stan obowiązujący w dniu wydania. Obowiązkiem użytkownika jest
uzyskanie najbardziej aktualnych informacji od Trimo w przypadku wykorzystania tych informacji/rysunków w projekcie.
Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie:
Najnowsza wersja dokumentu opublikowanego w wersji angielskiej jest nadrzędna względem jej tłumaczeń. Aby uzyskać informacje na temat dostaw płyt, prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami handlowymi
Trimo (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).
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NARZĘDZIA PROJEKTOWE
- Rysunki CAD
- Biblioteki produktów BIM

