
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FC-julkisivujärjestelmä 
Edistyksellinen julkisivuverhousratkaisu 



FC-julkisivujärjestelmä 
FC-julkisivuverhous koostuu kevyistä, matalaprofiilisista julkisivukaseteista. Julkisivu voidaan asentaa erittäin 
nopeasti ja seinärakennetta rikkomatta. Arkkitehtien ja suunnittelijoiden näkökulmasta FC-järjestelmä on 
joustava ja helposti koottava rakennustuote, joka sopii erinomaisesti uudis- ja korjausrakentamisen tarpeisiin. 

 

FC-julkisivujärjestelmän edut: 
n Patentoidun pikakiinnityksen ansiosta asennus on helppoa, nopeaa ja turvallista 
n Esimerkiksi saumalistojen ja kasettien paikkaa on helppo säätää myös 
asennuksen jälkeen n Kasettien asennus voi edetä ylhäältä alas tai alhaalta ylös n 
Runsaasti erilaisia kasettivaihtoehtoja erilaisten muotoiluratkaisujen 
toteuttamiseen 
n Laadukkaat ja pitkäikäiset maalipinnoitteet ja pintakäsittelyvaihtoehdot, kuten AluPlusPatina 
n Laaja leveysvalikoima erilaisiin projektikohtaisiin tarpeisiin 
n Toimivaksi todettu lukuisissa rakennuksissa ympäri maailman 
n Vastuullinen ja vaativia sääolosuhteita kestävä tuote 
n Vahingoittuneet julkisivukasetit on helppo vaihtaa 

 
 

 

   
Résidence Hôtelière du Rail, Rennes, Ranska 
Tuote: FC 30/250, 30/500, rei’itys: Rv 6/8 

Rahtiterminaali, Wolfurt, Itävalta 
Tuote: FC 30/300 

Gondoliasema, Lenzerheide, Sveitsi 
Tuotteet: FC 30/400 sekä rei’itetty FC 30/400 

 
 
 
 
 

 
 

Julkisivukasetit 
Toimitusvaihtoehdot 
1 FC-kasetti 
2 FC-kulmakasetti 
3 Mikroprofiilipinta (vain 30/400) 
4 Rei’itys Rv 3/5 

5 Rei’itys Rv 6/8 
6 FC-valaisinkasetti Kiinnitys eri tausta- 

rakenteisiin 
7 Pikakisko SEL 
8 Pikakisko NE (vain pyynnöstä) 
9 Modulaarinen pikakisko SE 

Järjestelmän asennustarvikkeet, 
komponentit ja työkalut 
10 Kiintokannake 
11 Kohdistushaka 
12 Listakulma 
13 Muovisovitteet (valmiina) 
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14 Jatkostyökalu 
15 Irrotustyökalut 
16 Muovikiilat 

17 Sovite, SE 
18 Sovite, SEL 
19 Kiintokannakkeen 

kuusiokoloavain 
20 Kantava pohjakisko 

(kulmaprofiili) 
21 Kiskon kiinnike 
22 Sandwich-paneeli, 

FischerTHERM 



FC-julkisivun edut suunnittelussa 
 
 
 
 
 

   
 

1. Edistyksellinen 
pikakiinnitysjärjestelmä 
FC-julkisivujärjestelmässä julkisivusta saadaan 

suora yksinkertaisesti rakentamalla suora 

taustarakenne. Kun taustarakenne on 

kunnossa, julkisivukasetit vain napsautetaan 

kannakkeisiin ja lukitaan paikoilleen 

kiintokannakkeistaan. 

 
 
 

 
 

4. Joustava järjestelmä 
Järjestelmässä voidaan käyttää erilevyisiä 

kasetteja, räätälöityjä julkisivuprofiileja ja 

saumakasetteja ilman erillisiä taustarakenteita 

tai kiinnikkeitä. FC-julkisivujärjestelmän 

yhteensopivuus ja monipuolisuus tuo 

joustomahdollisuuksia suunnittelijoiden ja 

urakoitsijoiden työhön. 

2. Joustava asennus 
Jos esimerkiksi rakennustelineen ankkuri on 

tiellä tai kasetit eivät vielä ole saapuneet 

kohteeseen, kasetit voidaan asentaa myös 

jälkikäteen ilman merkittäviä lisätöitä. 

Rakennustyö sujuu aikataulussa, eivätkä 

viivästykset pääse paisuttamaan 

telinekustannuksia. 
 

 
 

5. Helppo purkaa 
FC-järjestelmä eroaa muista 

julkisivujärjestelmistä sillä, että julkisivukasetit 

voidaan irrottaa yksittäin ja kiinnittää takaisin 

paikoilleen kasettia vahingoittamatta ja koko 

julkisivua purkamatta. Suurimpia etuja on se, 

että julkisivussa voidaan käyttää myös 

säännöllistä kunnossapitoa vaativia 

komponentteja. 

3. Helppo asentaa 
Jos saumakuvio ei työn valmistuttua vastaa 

rakennuttajan tai arkkitehdin vaatimuksia, 

kasettien paikkaa voidaan muuttaa asennuksen 

jälkeen. Tarvittavat säädöt tehdään suoraan 

sauman läpi. 



 

www.normek.fi 
 
 

Normek kuuluu Donges Groupiin 
 

 
www.donges-group.com 

 

FC-julkisivujärjestelmä on Kalzip GmbH:n tuote. Pohjoismaissa järjestelmää 
myy ja valmistaa Normek Oy. 
Normek Oy ja Kalzip GmbH kuuluvat Donges Groupiin. 

 
Donges Group on johtava täyden valikoiman silta- ja teräsrakenteiden sekä katto- ja 
julkisivujärjestelmien toimittaja Euroopassa. Donges Group luo asiakkailleen merkittävää 
lisäarvoa laaja-alaisella tuotevalikoimallaan. Kokeneet insinöörimme tarjoavat kattavia, 
räätälöityjä teräsrakenne-, julkisivu- ja kattojärjestelmäratkaisuja. 
Yhdistämme perinteet, luovuuden ja innovaatiot asiakkaan yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen. 

 
 
 
 
 

Asiakirjan laadinnassa on pyritty varmistamaan, että 
siinä kuvatut tiedot ovat paikkansa pitäviä. Normek, 
Kalzip tai yksikään kummankaan yrityksen edustajista 
ei kuitenkaan vastaa asiakirjassa mahdollisesti 
olevista virheellisistä, puutteellisista tai 
harhaanjohtavista tiedoista. Asiakkaan on itse 
todettava Normekin toimittamien tai tuottamien 
tuotteiden ja palveluiden soveltuvuus ennen 
niiden käyttöä. 

 
Copyright ©2019 
Normek Oy & Kalzip GmbH 

 
Normek Oy 
Tuurintie 21 
63400 Alavus 

 
Puhelin: +358 20 420 7000 
Sähköposti: palaute@normek.fi 
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