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Systémové fasády SCALEO a MODULO 
od FunderMax

Představujeme unikátní, vysoce odolný fasádní obkladový systém 
SCALEO a MODULO od společnosti FunderMax pro jednoduché, 
robustní a moderní fasády. Obkladové desky, upevňovací systém 
a všechny potřebné komponenty z jedné ruky.

Základním materiálem obou fasád jsou 
stálobarevné fasádní kompaktní desky 
Max Exterior. Jedná se o duromerové 
vysokotlaké lamináty (HPL), které jsou 
vyrobeny lisováním pod velkým tlakem 
a při vysoké teplotě. Dvojitě tvrzené 
akrylové a polyuretanové pryskyřice 
zajišťují vysoce účinnou ochranu proti 
povětrnostním vlivům, UV záření i me-
chanickému poškození.
Prefabrikované panely se pomocí spe-
ciálního upevňovacího systému montují 
na dřevěnou nebo hliníkovou základní 
konstrukci. Systém SCALEO se mon-
tuje jako překládaná fasáda, systém 
MODULO jako uzavřená rovinná fasáda 
s nepřiznaným mechanickým upevně-
ním. Díky svému modernímu dekorativ-
nímu vzhledu s úzkými spárami (2 mm) 
je MODULO ideální systém také pro 
řešení interiérů. Vybírat lze až ze 100 
různých dekorů barev, dřevin, kamene, 
betonu atd. Hlavní výhody obkladových systémů 

SCALEO a MODULO:
 kompletní systémy
 bez nutnosti řezání
 CNC opracování přímo od výrobce
 snadná manipulace a přeprava
 dodání včetně veškerého příslušenství
 nepotřebujete žádné složité nástroje
 ultra rovné spoje a spáry
 široká barevná a dekorová škála
 léty ověřená kvalita materiálu
 možnost výběru hliníkové nebo dře-
věné podkonstrukce

 zabalený a připravený na skladě pro 
rychlé dodání

 startovací systém bez rizika
Standardní příslušenství pro montáž:

 upevňovací příchytky včetně návodu 
k montáži

 vertikální podkladové spárovací pro-
fily

 vnitřní a vnější rohové profily v přírodní 
nebo eloxované variantě

Systém MODULO slouží v interiéru jako designová a současně funkční stěna, za 
kterou je možné vést různou instalaci

http://www.fundermax.at


R 8582 PE - Aluminium
P 8582 PE - Aluminium

Nejdůležitější je 

Vášeň.

Vášeň pro tvorbu.

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR
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                            nábytkové hrany                           dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám
by

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií – dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám.
Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny od výrobce                Industry Group. 
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