
Gdzie forma spotyka się z funkcją – fasady
tekstylne Schüco FACID

Tekstylne fasady Schüco oferują niespotykaną dotąd swobodę projektowania
lekkich powłok budynków, których indywidualny charakter można dodatkowo
podkreślić podświetleniem lub nadrukiem w technologii cyfrowej.
Innowacyjny system, który pozwala na łatwe wprowadzanie zmian w wyglądzie
budynku bez zakłócania jego normalnego funkcjonowania, to doskonała
propozycja dla obiektów komercyjnych i biurowych.

Unikatową zaletą nowatorskiego rozwiązania Schüco FACID jest możliwość niezwykle łatwej
realizacji tekstylnych powłok budynków o oryginalnej strukturze. Modułowa budowa systemu
złożonego z aluminiowych profili i tkaninowej membrany pozwala na indywidualne projektowanie
poszczególnych sekcji nawet w trzech wymiarach. Oprócz możliwości nadawania fasadzie
niespotykanych kształtów istnieje także opcja nanoszenia nadruków w postaci indywidualnie
dobranych grafik, haseł czy logotypów. Tekstylna powłoka może prezentować się bardzo efektownie
zwłaszcza w nocy, dzięki odpowiednio dobranemu podświetleniu lub projekcji multimedialnej, która
„ożywi” budynek i podkreśli jego kształty. Oprócz niespotykanej swobody projektowania system
FACID oferuje ponadto wiele praktycznych funkcji, dzięki którym doskonale sprawdzi się jako
transformowalna fasada prestiżowych obiektów np. o charakterze kulturalnym czy sportowym.



Elastyczne i wszechstronne rozwiązanie fasadowe
Najważniejszą cechą wyróżniającą fasady tekstylne FACID jest maksymalna swoboda
architektoniczna. Rozwiązanie to może być w każdym momencie zdemontowane lub zmodyfikowane,
bez zaburzania normalnego funkcjonowania obiektu. W zależności od potrzeb może ono pełnić
funkcję wentylowanej ściany osłonowej, zewnętrznej powłoki dekoracyjnej czy kombinowanej fasady.
Specjalne powłoki tekstylne są dostępne w wielu wariantach różniących się między sobą poziomem
transparentności, dzięki czemu w zależności od potrzeb mogą zapewniać ochronę prywatności,
pełnić funkcję osłony przeciwsłonecznej czy chronić wnętrze przed wpływem czynników
atmosferycznych. Fasada FACID zastosowana w roli np. wentylowanej ściany osłonowej od zewnątrz
może przesłaniać wnętrze obiektu, a od strony wewnętrznej zapewnia doskonały widok i optymalne
doświetlenie. Stabilna podkonstrukcja wykonana z profili może być stosowana również na
wielkopowierzchniowych fasadach. Siły poprzeczne membrany są równoważone przez profile
wzmacniające, dzięki czemu ściany budynku przenoszą jedynie ciężar ramy oraz normalne siły parcia
i ssania wiatru.

Trzy wersje dopasowane do indywidualnych potrzeb
System FACID pozwala na realizację kreatywnych koncepcji architektonicznych, a przy tym jest
bardzo łatwy w montażu. Dostępne są trzy systemowe warianty konstrukcji. Podstawowe rozwiązanie
FACID M bazuje na prefabrykowanej podkonstrukcji z profili aluminiowych, dzięki czemu
maksymalnie ułatwia realizację tekstylnej fasady. Innowacyjna konstrukcja FACID Freestyle 3D z
wykorzystaniem okrągłych rur pozwala na tworzenie bardzo modnych, organicznych i opływowych
form. Natomiast fasada FACID 65 zapewnia niezwykłą swobodę projektowania, dzięki możliwości
doboru kierunku układania tkaniny i swobodnego kształtowania krzywizn. W dwóch ostatnich
wariantach można ponadto zdecydować, czy miejsca, w których znajdują się okna mają być zakryte
tkaniną, czy odsłonięte. Każde z systemowych rozwiązań zapewnia perfekcyjny efekt estetyczny,
dzięki sprawdzonej technice zaciskowej, która eliminuje możliwość powstawania niepożądanych
sfałdowań materiału nawet w newralgicznych miejscach mocowania czy narożach. Całość
rozwiązania jest dostarczana na plac budowy w formie gotowej do instalacji wraz z kompletem
dedykowanych akcesoriów montażowych, co znacznie przyspiesza cały proces i gwarantuje
bezpieczeństwo wykonawstwa nawet w przypadku bardzo skomplikowanych kształtów czy dużych
powierzchni fasady.
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