FRAGMAT d.o.o., februar 2016

KATALOG IZDELKOV

FRAGMAT d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju proizvodnje
izolacijskih materialov. Začetki podjetja segajo v leto 1991, ko je bilo v vasi
Metulje na Blokah podjetje ustanovljeno. FRAGMAT je bil že od samega
začetka usmerjen predvsem v proizvodno dejavnost; najprej v izdelavo
izolacij za hladilnice, pozneje pa je bila v program vključena tudi proizvodnja
in prodaja panelnih fasadnih izolacij.
Leta 1994, ko se je FRAGMAT preselil v Sodražico, je bila proizvodnja
hladilniških izolacij dopolnjena s proizvodnjo toplotno izoliranih hladilniških
vrat. V naslednjih letih je podjetje raslo in se širilo, v Sodražici pa se je
ohranjal hladilniški program. Nov razvoj in dodatni programi so se v zadnjih
letih začeli razvijati tudi v Sodražici, kjer je sedaj tudi proizvodnja ALU oken
in vrat, izdelkov iz INOX-a, izdelkov s področja ključavničarstva in strešnega
programa (kovinske strehe, obrobe, snegolovI) ter opažev.
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ALU OKNA IN VRATA
VHODNA VRATA
Vhodna vrata so izdelana iz kvalitetnih ALU proﬁlov priznanega proizvajalca
, ki omogočajo izdelavo različnih
konstrukcijskih tipologij primernih za vse vrste in estetske stile stanovanjskih, industrijskih in komercialnih zgradb. Zadovoljijo
različne stile moderne arhitekture.
Široka paleta ALU proﬁlov, polnil in okovja zadovolji vse vrste kupcev, tudi najbolj zahtevne.

KRILO
Krila so sestavljena iz ALU pločevine debeline 3 mm in izolativne sredice.
Oblikujemo jih lahko po vaših željah
z raznoraznimi gravurami,
dodatki iz nerjavečega jekla in
okrasnim steklom.
Krilo lahko prašno prebarvamo po RAL lestvici.

OPREMA
Serijska oprema:
zunanji ročaj iz nerjavečega jekla dolžine 500 mm
notranja kljuka iz nerjavečega jekla
3-točkovno zaklepanje
varnostni cilinder
Dodatna oprema:
zaklepanje na prstni odtis, kodno tipkovnico ali kartico
večtočkovno avtomatično zaklepanje in varnostni mehanizmi
zunanja držala iz nerjavečega jekla
tolkala
navadna in digitalna kukala
LED diode
nadstandardni cilindrični vložki
zaščitni proﬁli
vratna zapirala priznanega proizvajalca GEZE
poštni nabiralniki, pisemske reže
hišne številke iz nerjavečega jekla in lepljive folije
razširitveni elementi in podložnimi elementi

PREDNOSTI ALUMINIJASTIH VRAT:
visoka varnost zaradi kakovosti
proﬁlov in 3-točkovne zapore vrat
statična stabilnost vrat
izjemna toplotna izolativnost
dolga življenjska doba zaradi izredne
odpornosti na vremenske razmere
ekološko neoporečna
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ALU OKNA IN VRATA
OKNA in PREDELNE STENE
Okna in balkonska vrata izdelujemo iz kvalitetnih ALU proﬁlov, ki omogočajo izdelavo različnih konstrukcijskih tipologij primernih
za vse vrste in estetske stile stanovanjskih, industrijskih in komercialnih zgradb. Zadovoljijo različne stile moderne arhitekture. Na
voljo so okna s skritim okovjem in rustikalne oblike.
Široka paleta ALU proﬁlov in okovja zadovolji vse vrste kupcev, tudi najbolj zahtevne.

STEKLO
Osnovna zasteklitev se izvede iz trojnega stekla 4/14/4/14/4.
Na voljo so tudi druge kombinacije različnih vrst od
ornamentnih,
varnostnih,
zvočno izolativnih in
sončno zaščitnih stekel.
Vsa stekla so lahko v dvo- ali troslojni izvedbi.

OKOVJE
Vgrajujemo kakovostno okovje, ki zagotavlja odpiranje kril okoli 2 osi. Vgradimo tudi okovje po želji kupca.
Aluminijasti proﬁli so prašno pobarvani, kar omogoča izbiro
želenega odtenka barve po RAL barvni lestvici ali v imitaciji lesa.

PREDNOST ALU PROFILOV:
velika izbira barv, kar omogoča kombiniranje
z notranjim ambientom in estetsko vez z
zunanjo fasado

Poleg standardnega okovja nudimo tudi dodatno opremo.
Dodatna oprema:
Ventus okovje
komarniki
senčila (rolete, žaluzije)
okenske police
obrobe iz standardnih elementov

PREDNOSTI ALU PREDELNIH STEN:
enostavna vgradnja in vzdrževanje
dolga življenjska doba
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ALU OKNA IN VRATA
DRSNE PREDELNE STENE
Program drsnih in zgibnih sten iz kakovostnih ALU proﬁlov nam omogoča izdelavo panoramskih sten, s čimer lahko v varnem
udobju dnevne sobe uživate v razgledu in sončni svetlobi.
Drsne panoramske stene odlikuje nemoteno odpiranje, drsenje in zapiranje kril, kar omogočajo štiri inox kolesa. Maksimalno
odprtost vrat omogoča vgradna oz. skrita kljuka, obenem pa je mogoč tudi poglobljen prag. Za vse vrste zasteklitev se uporabljajo
minimalistične notranje zasteklitvene letvice. Možna pa je tudi izbira zaobljenih zasteklitvenih letvic.

NOTRANJA VRATA

Notranja vrata
50PI zaznamujejo moderne linije, ki
izražajo in povezujejo sodobnost, estetiko in uporabnost. Paleta
izdelkov in materialov lahko s svojimi sestavnimi kombinacijami
zadovolji tudi najbolj zahtevne arhitekturne izzive.
Prilagodljivi ALU podboji v barvi po želji se dopolnjujejo z različnimi
krili vrat - tako lesenimi, steklenimi ali v ALU okvirju. Sistem dodatno
omogoča veliko izbiro barv in oblik okovja.
Serija omogoča uporabo različnih vrst zapiranj in je sestavljena iz
različic:
enokrilna in dvokrilna vrata
notranje in zunanje zidno vodilo vrat
vratno krilo v celoti iz stekla.

ZIMSKI VRTOVI
V naši ponudbi imamo tudi izdelavo zimskih vrtov, s katerimi lahko dodatno povečate udobje vašega bivalnega okolja. Zimski vrt
izdelamo po vaših željah.
Zimski vrt je narejen s sistemi

, ki zadovoljijo potrebe vseh zahtevnih strank na področju dizajna, detajlov in zmogljivosti.
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KLJUČAVNIČARSTVO
VARJENE KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Proizvodnja jeklenih konstrukcij nam omogoča izdelavo raznovrstnih objektov - od
velikih industrijskih objektov do manjših jeklenih izdelkov.
Proizvodne in skladiščne hale ter odprta zunanja skladišča so lahko v celoti zgrajeni
na osnovi jeklenih konstrukcij, varjeni strešni nosilci pa se lahko postavljajo tudi na
betonske stebre. V obeh primerih je treba prej pripraviti točkovne temelje. Razpon
strešnih nosilcev (brez vmesne opore) znaša do 30 m. Strehe imajo običajno
majhen nagib, saj se tako dosegajo dobri izkoristki materiala in enostavna oblika
nosilcev. Za prekrivanje takih streh so primerne lahke pločevinaste kritine.
Toplotna izolacija strehe se običajno vgradi tako, da varuje tudi nosilno konstrukcijo
(preprečevanje kondenziranja vlage na jeklenih nosilcih). Za gradnjo zunanjih sten
(oboda stavbe) kakor tudi predelnih sten so primerni izolativni fasadni paneli.
Manjše nadstreške se lahko konzolno prigradi na obstoječe objekte. Vsi deli
konstrukcij so po varjenju zaščiteni s protikorozijskim premazom ter pobarvani s
temeljno barvo in zaključnim lakom, manjši elementi pa so pred barvanjem lahko
tudi vroče pocinkani.

PREDNOSTI:
manjša teža konstrukcije na
enoto površine
enostavna in hitra gradnja
enostavna gradnja obodnih in
predelnih sten z izolacijskimi
paneli
možna demontaža in prestavitev
na drugo lokacijo
velika potresna varnost objekta
nizki stroški gradnje

NADSTREŠKI
Nadstrešek zaščiti vaše imetje pred vremenskimi pojavi, drugimi vplivi okolja in poškodbami. Po vaših željah lahko izdelamo
nadstreške za avtomobile, prekritje teras in balkonov, gostinske lokale, kolesarnice in industrijske površine.
Pri kritini lahko izbirate med trapezno jekleno kritino, ploščami Lexan in kaljenim steklom. Nadstrešek je lahko barvan, pocinkan ali
oboje.
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OSTALI PROGRAMI
OGRAJE
Iz kovinskih proﬁlov in polnilom po želji izdelujemo kovinska dvoriščna vrata in ograje. Možna je izbira med polnili iz:
pločevine, ki je barvana po vaših željah ali
v imitaciji lesa,
plastike,
železa.
Lahko pa naročite samo okvir in zapolnite ograjo sami. Ograjo vam lahko prebarvamo ali vroče cinkamo in tudi zmontiramo.
Po vaših željah zasnujemo, izdelamo in zmontiramo tudi vse vrste INOX ograj.
Ograje so izdelane iz okroglih ali kvadratnih INOX cevi. Možne so kombinacije s steklom, INOX pletenicami in lesenim ročajem.

STOPNICE
Glede na vaše potrebe in želje izdelamo stopnice različnih vrst in namembnosti: notranje, zunanje, jeklene, požarne.

DROGOVI ZA ZASTAVE, OSTALI JEKLENI IN INOX IZDELKI
Izdelujemo drogove za zastave, ki so lahko v nerjaveči
(INOX), pocinkani ali barvani izvedbi. Opremljeni so z
vrtečim vpetjem za enostavno montažo zastave.
Izdelujemo tudi druge raznovrstne izdelke. Po naročilu
tako med drugim nudimo oljne jaške, peskolove in
rešetke, ki so lahko v INOX, pocinkani ali barvani
izvedbi. Priporoča se INOX izvedba.
Po naročilu je možna tudi izdelava reklamnih panojev
različnih dimenzij.
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STREHE in OBROBE
KOVINSKE KRITINE
Pri kovinskih kritinah lahko zbirate med kritino brez ﬁlca in kritino s ﬁlcem. Na voljo so debeline 0,55 in 0,60 mm.
Kritina je lahko v različnih barvah, in sicer:
rjava (RAL 8017)
bela (RAL 9002)
rdeča (RAL 3009)
PREDNOSTI KRITINE S FILCEM:
siva - aluminij (RAL 9006)
preprečuje kapljanje kondezata s strehe
antracit (RAL7016)
siva (RAL 7037),
primerna je za gospodarska poslopja, nadstreške
zelena (RAL 6005),
in zapiranje sten
opečna (RAL 8004),
rdeča (RAL 3000) ali
črna (RAL 9005).

DODATKI
OBROBE in SNEGOLOVI
Ponujamo vse vrste obrob v cinkani, bakreni in barvani izvedbi. Obrobe so standardne ali po naročilu.
Za različne vrste streh izdelujmo snegolove v različnih barvah.
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OPAŽI
OPAŽI
OPAŽI ZA BETONIRANJE STEBROV
Sistem opažnih stebrov služi kot enostavno in hitro postavljiv opaž za betoniranje stebrov valjastih in drugih oblik prereza. Opaž
enostavno namestimo v enem kosu, in to brez zamudnega sestavljanja na licu mesta, kot to velja pri izvedbah klasičnih opažev. S
tem prihranimo čas in stroške. Namenjeni so za enkratno uporabo pri gradnji nosilnih stebrov tako za mostove in viadukte kot tudi
pri gradnji nosilnih ter okrasnih stebrov v gradbeništvu.
Uporaba opažev za betoniranje stebrov ima veliko prednosti:
enostavna uporaba
hitro odstranjevanje
popolna nepropustnost za vodo, sveži beton ali cementno mleko
odpornost na mehanske poškodbe
po naročilu lahko z vložkom iz stiropora izdelamo različne oblike prerezov stebrov
hitra in enostavna montaža − lahko ga poljubno režemo in spajamo po dolžini
natančna izdelava opaža in enakomerna porazdelitev sil, ki nastopajo med vlivanjem, zagotavljata pravilno geometrijo stebra
sušenje betona je enakomerno po celotnem prerezu stebra tudi v zahtevnih razmerah, kot so visoka temperatura in povečana
vlažnost
zaradi izredno gladke površine opaža je tudi površina stebra gladka, brez razpok in izboklin, ter ne potrebuje dodatne obdelave z
izravnalnimi nanosi
opaži so izredno lahki, saj tehta opaž za steber s kvadratnim prerezom 400 × 400 mm in višino 4 m okoli 25 kg, opaž za okrogel
steber premera 500 mm enake višine pa le 16 kg
postavljanje opažev je hitro in enostavno; za lažje nameščanje opornih drogov služijo posebni vpenjalni elementi
zaradi tenkočutnega odnosa do okolja je velik del sestavin iz recikliranih materialov

OPAŽ SPIRAL
Opaži Spiral se uporabljajo za betoniranje okroglih stebrov.
Na voljo opaži z notranjim premerom od 150 mm do 500 mm.

RELTEC KROG
Opaže Reltec krog uporabljamo za betoniranje okroglih stebrov z lomljeno
površino mnogokotnika.
Na voljo opaži z notranjim premerom od 150 mm do 500 mm.

RELTEC KVADRAT
Opaže Reltec kvadrat uporabljamo za betoniranje stebrov pravokotnega
prereza s posnetimi robovi. Površina stebrov je gladka.
Na voljo opaži z notranjim premerom od 200 × 200 mm do 300 × 500 mm.
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HLADILNICE
HLADILNICE
Nudimo celovite rešitve na področju gradnje hladilnih in zamrzovalnih komor,
vključno z vso dodatno opremo, kot so transportni tiri, regali, kljuke itd.
Hladilnice so toplotno izolirani prostori, opremljeni z napravami za vzdrževanje
primerne temperature in ostalih mikroklimatskih pogojev. Uporabljajo se za
shranjevanje blaga v:
mesno-predelovalni industriji
ribarnicah
mlekarnah
pekarnah
gostinstvu
skladiščih zmrznjenih živil
skladiščih sadja in zelenjave
cvetličarnah ter
farmaciji in kozmetični industriji.
Glede na vrsto blaga je temperatura skladiščenja med – 25 in + 15 °C. Hladilna
oz. zamrzovalna komora je lahko vgrajena v objekt ali pa postavljena kot
samostojna enota ali mobilni kontejner. Toplotna izolacija je izvedena s paneli
ustrezne debeline z jedrom iz trde EPS pene in oblogo iz nerjaveče, barvane
cinkane ali barvane aluminijaste pločevine. Vstopne odprtine zapirajo izolirana
vrata iz nerjavne pločevine krilne ali drsne izvedbe, slednja so lahko opremljena z
električnim pogonom.
Opravljamo tudi vzdrževanje in obnovo hladilniških objektov.

IZOLACIJSKI PANELI (STIROPAN)
Panel sestavljata jedro iz stiropora in obojestranska obloga; t.i. polpanel ima oblogo samo na vidni strani, na drugi strani pa je
prevlečen s tanko ALU folijo, ki služi kot parna zapora. Obloga je lahko iz barvane aluminijaste, pocinkane ali barvane jeklene
pločevine, možna pa je tudi izbira armirane plastične mase (Glasbord). Paneli se spajajo po širini s pomočjo vložnih letev iz
stiropora; spoj pločevine se tesni z elastično tesnilno maso, pri panelih z oblogo Glasbord pa so spoji pokriti s tesnilnimi letvicami.
NAMEN
Toplotnoizolacijski polpaneli so namenjeni za oblaganje zidanih sten, paneli pa služijo za gradnjo samostoječih sten in spuščenih
stropov, in sicer največ v hladilniških objektih. Poleg tega so primerni tudi za gradnjo lahkih montažnih sten v poslovnih in
industrijskih objektih.
STANDARDNE MERE
Širina: 980 mm / Dolžina: max 6 m / Debelina: 60, 80, 100, 160 in 200 mm

PREDNOSTI IZOLACIJSKIH
PANELOV:
higienska neoporočenost
enostavna vgradnja
majhna teža
dobra toplotna izolativnost
širok izbor debelin
možnost izbire različnih oblog
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HLADILNICE
INOX VRATA
Izdelujemo drsna, enokrilna in dvokrilna hladilniška vrata.
Vrata so izdelana iz krožno polirane nerjavne pločevine in toplotno izolirana: krilo z vložkom iz trde EPS pene, podboj pa s PU
peno. Tesnilo iz silikonske gume je primerno za temperature od – 40 do + 200 °C. Vrata za zamrzovalne komore imajo večjo
debelino krila in so opremljena z dvojnim tesnilom, zaradi preprečevanja zmrzovanja tesnila pa je podboj električno ogrevan.
Tekalni mehanizem je izdelan iz korozijsko odpornih materialov. Med odpiranjem, ki ga olajšata zunanja in notranja vzvodna
ročica, se krilo odmakne od podboja in tlaka. Z notranjo ročico se lahko odpre tudi zaklenjena vrata (varnostni sistem za izhod v
sili). Možna je naknadna vgradnja elektromotornega pogona.
NAMEN
Služijo za zapiranje večjih vstopnih odprtin v hlajene prostore v dejavnostih kot so predelava mesa in rib, mlekarstvo, shranjevanje
sadja in zelenjave, vinarstvo, pekarstvo in testeninarstvo, skladiščenje globoko zmrznjene hrane, gostinstvo, farmacija in
industrija kozmetike, cvetličarstvo.
VGRADNJA
Vrata so primerna za vgradnjo v zidano ali panelno steno. V prvem primeru je treba pri pripravi gradbene odprtine upoštevati tudi
debelino toplotne izolacije prehoda.
STANDARDNE MERE
Širina odprtine: 120, 150, 180 in 200 cm / Višina odprtine: 200, 220 in 240 cm / Debelina krila: 8, 13 in 18 cm

ZAVESE IZ PVC TRAKOV
Ponujamo izdelavo zaves iz PVC trakov, pri čemer je ogrodje iz nerjavečega jekla. Vgradnja zaves
je možna na zid ali strop.
Zavese iz PVC trakov se uporabljajo
pri prehodih z veliko frekvenco prehodnosti, kjer ni potrebno tesnjenje,
pri prehodih iz različnih toplotnih režimov, da ne prihaja do nepotrebnih energijskih izgub.
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FRAGMAT d.o.o.,
Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica,
www.fragmat-s.si

Za naročila pokličite:
Zvone Zakrajšek:
T. + 386 (0)1 835 03 14, M. + 386 (0)41 962 548,
E. zvone.zakrajsek@fragmat.si
Peter Benčina:
T. + 386 (0)1 835 03 10, M. + 386 (0)31 451 147,
E. peter.bencina@fragmat.si
Rok Turk:
T. + 386 (0)1 835 03 10, M. + 386 (0)31 248 875,
E. rok.turk@fragmat.si

