
MATERIAŁY PRASOWE

Seria mocowań punktowych do szkła Piemonte to ponad 50

produktów przeznaczonych do mocowania szkła

hartowanego, w tym m.in. na elewacjach, balustradach

wewnętrznych i zewnętrznych, oraz przy szklanych ściankach.

Wśród produktów dostępnych w ramach kolekcji, wyróżnić

należy mocowania licujące się z taflą szklaną (np. mocowanie

CSQ) oraz płaskie, które wystają poza lico tafli.

Wyroby Piemonte, pochodzące z wrocławskiej linii produkcyjnej CDA Polska, wykonane są ze

stali nierdzewnej, która gwarantuje ich trwałość, a przede wszystkim pozostaje odporna na

warunki atmosferyczne. Ich wysoką jakość potwierdza znak budowlany B, przyznany na

podstawie krajowej oceny technicznej. Mocowania, w zależności od wybranego wariantu, są

odpowiednie dla szkła o grubości od 8 mm do 21,52 mm. Wśród produktów z kolekcji Piemonte

znajdziemy mocowania stożkowe oraz płaskie, dostępne są również mocowania regulowane,

do których można dobrać jeden z dystansów: 30mm, 45mm oraz 60mm. Katalog produktów

obejmuje również mocowania typu ściana szkło (MCN1) oraz szkłoszkło, odpowiednie do

montażu pod kątem 90° lub 180° (MCN2 i MCN3). Serię Piemonte cechuje nie tylko wysoka

jakość wykończenia, ale również elegancki, minimalistyczny design. Mocowania te, ze względu

na swoją różnorodność oraz wszechstronność zastosowania, mogą zostać wykorzystane

praktycznie w każdym obiekcie i umożliwią stworzenie zaawansowanych konstrukcji szklanych.
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Informacje o firmie:

CDA Polska to dostawca i producent okuć do szkła hartowanego oraz produktów i rozwiązań
systemowych dla szkła w budownictwie. Produkty oferowane przez CDA Polska znajdują swoje
zastosowanie zarówno w obiektach użyteczności publicznej: biurach, galeriach handlowych, hotelach,
restauracjach, jak i w domach prywatnych. CDA Polska posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, dzięki czemu produkty oferowane przez firmę oznaczone są,
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, znakiem budowlanym CE lub znakiem budowlanym B oraz
posiadają krajową deklarację zgodności produktów.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Tyrka
Communication Manager
Insight

@ magdalenatyrka@komunikujemykompleksowo.pl
tel. +48 570 007 921

DANE TECHNICZNE

Materiał: stal nierdzewna 1.4305 lub 1.4301

Wykończenie powierzchni: satyna, połysk

Grubość szkła: 8 mm  21,52 mm

Wymiar całkowity

Średnica otworu wycięcia 

w szkle:
min. 8 mm, max 45 mm

Dane dodatkowe

Zastosowanie: do mocowania punktowego szkła

Producent: CDA Polska

Normy, certyfikaty Krajowa Ocena Techniczna


