Icopal utemiljø

Uterommet blir en stadig
viktigere del av boligen
HER ER TRE VERKTØY SOM GIR ARKITEKTEN NYE MULIGHETER UTENDØRS

Utnytt uterommet på nye måter

Icopal Utemiljø

Moderne løsninger – bygd på tradisjoner
Norske arkitekter har lange og stolte tradisjoner i å formgi vår felles fremtid.
Icopal har like lange tradisjoner for å levere fremtidsrettede byggprodukter
og løsninger.

Det fleksible og elegante glassrekk
Glassrekkverk på terrasse eller balkong gir fullt utbytte av utsikten samtidig
som det bidrar til å øke romfølelsen, både ute og inne. Med Icopals fleksible,
modulbaserte løsning får du på en enkel måte et høykvalitets glassrekkverk
som er både elegant og sikkert.

• Kan toppmonteres eller frontmonteres
• Sstolper i syrefast stål (A121 316) med glassklemmer
• Herdet laminert sikkerhetsglass, tykkelse 8,76 mm
• Trygg montering av glasset
• Høyde 1 meter over ferdig gulv
(Veggfester til glass og håndløper gjør tilpasningen enklere)
• Godkjent for montering inntil 10 meter over terreng

Icopal Utemiljø

kverket

Icopal Glassrekkverk
leveres ferdig pakket til
prosjekt i bredder for
c/c 1200 mm, 1100 mm,
1000 mm, 900 mm,
800 mm, 700 mm, 600 mm,
500 mm, 400 mm, 300 mm
og 200 mm, som gir
fleksibilitet.

Høy kvalitet på alle komponenter sørger for meget god stabilitet, høy sikkerhet
og lang levetid.

Den geniale sokkelen som åpner fo
Icopal Plot Zoom er et råsterkt, justerbart sokkel-system for avretting og
understøtting av fliser, heller og bjelkelag ved bygging av f.eks terrasser,
takterasser og uteområder.

• Enkel montering
• Stabil, selv ved store høyder
• Tåler høy belastning
• Prisgunstig
• Tilnærmet vedlikeholdsfrie
• Mekanisme sørger for konstant nøyaktig posisjon
• Kan justeres både fra side og topp
• Kan skjøtes i høyden med inntil seks skjøteringer

Justerbart
sokkelsystem

Icopal Utemiljø

or nye muligheter

Plot Zoom leveres i tre standard størrelser
med mulighet for byggehøyde fra 40 mm
og helt opp til 380 mm (inkl. skjøteringer).
Finjustering av høydenivå kan foretas
både fra side og topp.

Grønne tak gir fantastiske
uterom og bedre miljø
Grønne tak gir både miljømessige, økonomiske og sosiale fordeler. I byer og
tettsteder blir det stadig vanligere å anlegge grønne tak på nybygg. Eksempelvis
er det i reguleringsplanen for Opera-kvarteret i Bjørvika i Oslo sentrum vedtatt
at minst halvparten av takene skal være grønne med sedumplanter og andre
vekster. Grønne tak er en verdiøkende utnyttelse av takflaten til glede for byggets
brukere. Icopal har produktene, ekspertisen og erfaringen som sikrer et trygt
underlag for alle typer grønne takprosjekter.

• Verdifull rekreasjonsflate
(“takpark”)
• Demper trafikkstøy
• Absorberer CO2
• Fanger opp svevestøv
• Demper soloppvarming,
minsker kjølebehov
• Fordrøyning av overvann ved
store nedbørsmengder

Sedum
Icopal Geoplex (knasteplate m/fiberduk)
Icopal Membran 4 mm + Base (som en 2-lags membran)
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