
JINÉ MOŽNOSTI A MATERIÁLY

Magazín pro architekty, 
designéry

FASÁDA JAKO KABÁT DOMU



Dřevo je bezpochyby krásný přírodní 
materiál, který lidé používají již od nepaměti. 

Hlavním úkolem finální povrchové úpravy pláště 
domu je ochrana před povětrnostními vlivy, 

neoddiskutovatelným je však i její estetická funkce. 

Dřevo samo o sobě budí dojem elegance a 
přátelskosti - takového domu se nebojíme, naopak 

mu rádi věnujeme pohled, možná i dva. Navíc ... 
dřevěná fasáda domu opravdu sluší. Je krásná, ale 

pokud nejste příznivcem přirozeného zešednutí 
dřeva, je její údržba velmi náročná.

Společnost NMC Czech, s.r.o 
přichází s materiálem NOMAWOOD®, 
který imituje všechny vizuální prvky 
dřeva, ale má nové úžasné funkce, které 
majiteli ušetří do budosnosti náklady na 
údržbu a ošetřování.

NOMAWOOD® je certifikovaný 
materiál, který je recyklovatelný a tedy 
šetrný k životnímu prostředí. Díky svému 
původu a způsobu výroby je možná přes-
ná a rychlá montáž, nehrozí žádné třísky, 
materiál není nutné natírat, údržba fasá-
dy spočívá v občasném omytí 
pomocí zahradní hadice nebo tlakovou 
myčkou.
Technologický pokrok, který používáme 
při výrobě NOMAWOOD®, nabízí 100% 
odolnost proti vodě ve srovnání s 
kompozitními materiály.



NOMAWOOD® A JEHO
ROZMANITÉ MOŽNOSTI

Nomawood přináší na trh různé možnosti 
fasádního obložení. První možností jsou 

profilové desky, které jsou v různých 
rozměrech a odstínech. Samozřejmostí 

je použití profilů do exteriéru i interiéru. 
Druhou možností, která je i esteticky velmi 
zajímavá a moderní je použití hranolových 

profilů pod názvem CJ1. 
Fasádní profily umožňují dostatečnou 

cirkulaci vzduchu a tím pádem je případná 
vlhkost odváděna pryč. 

Profily mohou být instalovány jak vodorov-
ně, tak i svisle a jsou vhodné pro využití jak 

u novostaveb, tak i při rekonstrukci.
Ani nejnepříznivější počasí neuškodí 

profilům, které mají jako jediné na trhu 100% 
odolnost vůči vodě a vlhkosti.

vysoká barevná stálost a 
vysoká ochrana vůči UV

100% odolnost vůči vodě 
a vlhkosti 

žádné nátěry a
ošetřování

vysoká kvalita, vyrobeno v Belgii
neobsahuje dřevěnou moučku

minimální údržba a
snadné čištění

10 let záruka
nejen na profily, ale i na příslušenství

CJ1 Columbia



Ideální materiál pro projetky
Široká paleta odstínů a profilů dává zákazníkovi 
volnost při rozhodování. Fasádní profily se můžou 
kombinovat a vytvořit úžasné a designové tvary 
fasády, které splní fukce ochrany domu a zároveň 
poskytnou moderní estetické řešení. 
Závisí pouze na fantazii projektanta, architekta 
nebo samotného zákazníka. Materiál je tak rozmani-
tý, že se dá jednoduše sladit exteriér domu s tera-
sou, oplocením a dalšími prvky v okolí domu. 
Instalace fasád je jednoduchá, ale vyžaduje přesné 
postupy, které je nezbytné dodržet.

NOMAWOOD® je také spolehlivým technickým 
řešením pro izolaci fasády, protože výrobky jsou 
kompatibilní s různými úrovněmi tloušťky izolace. 
Fasády jsou certifikovány vyráběny v Belgii a jejich 
výroba se neustále vyvíjí a zlešuje, aby plnily i ty 
nejnáročnější přání zákazníků.



Z čeho si můžete vybrat?

Profily CJ1

ALASKA COLUMBIA BLACK STEPPE

Profily CJ1 možnost
použití : variabilní otočení 
profilu podle potřeby. 
Délka:  4m. 
Do interiéru i exteriéru.
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Screw for cladding
Inox A2
6.5x80mm
øwasher = 22

CJ1 13 m/m²
DBJ1 ±5m/m²

±15kg/m²



Profily TGF
Profily v různých 
rozměrech.
Délka:  2,44m. 
Do interiéru i exteriéru.

TGF1 Dark grey

TGF1 Teak

Š: 78 mm, V: 10 m

Profily BL

Š: 92 mm, V: 15 m

Délka: 4,6m

TGF2 

Columbia

Montana

NMC vytvořila speciální profily 
BL6, BL11 a BL12, které lze použít s 

ocelovou výztuží nebo i bez ní. 
Profily do sebe zcela zapadnou a 

nejsou vidět žádné šrouby. 

Pokud je potřeba profil zpevnit, 
týká se to spíše u dělících stěn, 

plotů nebo zahradního nábytku, 
jednoduše se do profilu vloží 

ocelová výztuž a profily se tímto 
způsobem zpevní.

BL4 BL6 BL11 BL12

Š: 116 mm, V: 22 mm Š: 100 mm, V: 22 mm Š: 87,5 mm, V: 22 mm Š: 107 mm, V: 22 mm

Bílá Dark green Grey

Antles green Dark brown Riviera blue

Medium brown Ocean blue Golden oak

Lavender Red

Odstíny pro 
BL profily

www.nomawood.cz
www.nomawood.sk

Délka: 4,6m



Technické dotazy na montáž je mož-
né konzultovat s našimi odborníky na 
projekty, kteří Vám poradí s výběrem 

vhodného profilu a zkonzultují s Vámi 
uchycení profilů na fasádu. 

Možností je opravdu hodně a 
materiál NOMAWOOD® je skutečně 

rozmanitý a dá se použít skoro všude 
kolem Vašeho domu.

Profily lze použít i do interiéru.
Další informace a fotografie projektů 

najdete na našich stránkách, které 
Vám pomohou při výběru profilů.

Při výběru fasády by jste měli přihlížet k vzhledu, aby se dům nejen hodil do okolního prostředí, ale také, aby vaše 
volba ladila s již použitým materiálem na domě - ať už si vyberete jakýkoliv materiál na fasádu.
Jestliže máte plechovou střechu a moderní tvar domu, hodí se jak i kovová fasáda, tak dřevěná. Naopak pokud 
jste již na domě použili klasické tašky a balkón a okna máte dřevěná, nebylo by použití kovové fasády nejlepší. 
U ostatních materiálů můžete volit z různých vzhledů, tudíž jste pak limitováni už jen cenou.

Jeden materiál - mnohé využití



NMC Czech, s.r.o.
Spořická 4949
CZ - 430 01 Chomutov
Tel.:+420 474 63 87 81, +420 474 63 87 84
Mob.: +420 775 331 700
e mail.: info@nmc-czech.cz

In
fo

 m
ag

az
ín

 N
om

aw
oo

d 
C

Z 
10

/2
01

9,
 V

yd
al

a 
sp

ol
. N

M
C

 C
ze

ch
 2

01
9

www.nomawood.cz 
www.nomawood.sk


