
RODZAJE MATERIAŁÓW

TECHNIKA FREZOWANIA I GIĘCIA 

TOLERANCJE WYMIAROWE
Technologia produkcji zakłada przemieszczenie się blachy aluminiowej maksy-
malnie do 2 mm
Grubość: ± 0,2 mm (nielakierowany | lakierowany | anodowany)
Szerokość: - 0 / + 4 mm
Długość: 2000 – 4000 mm; - 0 / + 6 mm
Długość: 4001 – 6800 mm; - 0 / + 10 mm

 Na zapytanie * Anodowanie zgodne z normą DIN 17611. Wszystkie anodowane płyty posiadają na krótszych bokach linie kontaktowe około 25 mm, płyty powyżej 
długości 3500 mm mają także linie kontaktowe około 20 mm od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej na krótszych bokach znajdują się linie kontak-
towe około 35 mm. Maksymalna długość płyty wynosi 6500 mm. Proszę to uwzględnić podczas optymalizacji płyt.

** Wyjątek: ALUCOBOND® naturAL Powłoka lustrzana jest tylko dostępna w ALUCOBOND® PLUS (Szerokość 1250 mm).

KOLORY I POWIERZCHNIE
Inne kolory i powierzchnie dostępne są na zapytanie. 
Podlegają minimalnej ilości dostaw.

PRODUKT

Panele ALUCOBOND® również mogą być mocowane do podkonstrukcji wsporczej z drewna. Także na attykach, podsufitkach, obudowach słupów 
może być ALUCOBOND® zastosowany bez problemu. Dodatkowe techniczne informacje dostępne są na życzenie.

ALUCOBOND® PLUS
ALUCOBOND® PLUS  jest mater iałem, k tóry po -
siada klasyf ikację ogniową NRO i przez to speł-
nia wymagania przeciwpożarowe dotyczące okładzin 
elewacyjnych. Jest materiałem trudnopalnym, zachowu-
jącym jednocześnie wszystkie własności – typowe dla  
rodziny produktów ALUCOBOND®-takie jak: płaskość, 
formowalność, odporność na czynniki atmosferyczne oraz 
łatwą prefabrykację.

SYSTEMY MOCOWANIA

 ALUCOBOND® PLUS Grubość: 3 / 4 mm (6 mm na zapytanie)

Szerokość [mm]
Długość   [mm]

1 000
2 000 – 6 800

1 250
2 000 – 6800

1 500
2 000 – 6800

1 575
2 000 – 6800

1 750
2 000 – 6800

Kolory jednorodne & metaliczne

Spectra & Sparkling kolory --

Anodized Look --

NaturAL -- -- --

ALUCOBOND® legno – premium wood -- --

Vintage -- --

Façade design – individual décor -- --

Urban -- --

Terra & Rocca -- -- --

Anodowany* -- -- --

Nielakierowany -- --

ALUCOBOND® A2 Grubość: 3 / 4 mm

Szerokość [mm]
Długość   [mm]

1 000
2 000 – 6800

1 250
2 000 – 6800

1 500
2 000 – 6800

1 575
2 000 – 6800

1 650
2 000 – 6800

Kolory jednorodne & metaliczne -- --

Spectra & Sparkling kolory -- -- --

Anodized Look -- --

NaturAL** -- -- --

ALUCOBOND® legno – premium wood -- -- --

Vintage -- -- --

Façade design – individual décor -- -- --

Urban -- -- --

Terra & Rocca -- -- --

Nielakierowany -- -- --

Rdzeń mineralny, 
NRO
70% składu mineralnego

0,5 mm aluminium

ALUCOBOND® A2
ALUCOBOND® A2 to nasz niepalny aluminiowy panel 
kompozytowy stosowany w architekturze, która spełnia 
odpowiednie standardy na całym świecie. Dzięki 
rdzeniowi mineralnemu ALUCOBOND® A2 spełnia  
najbardziej rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe, co 
umożliwia wykorzystanie tego materiału bez ograniczeń.  
ALUCOBOND® A2, podobnie jak wszystkie wyroby z grupy 
ALUCOBOND®, jest łatwy do prefabrykacji, odporny na 
uderzenia i oddziaływanie czynników atmosferycznych, a 
przede wszystkim jest niepalny.

Rdzeń mineralny,  
niepalny
> 90% składu mineralnego

0,5 mm aluminium

KASETY SZ 20
układ poziomy paneli

KASETY
zawieszone na bolcach ze stali 
nierdzewnej, układ pionowy paneli

SYSTEM NITOWANY/ PRZYKRĘCANY  
do profili omega, układ pionowy paneli

NITOWANY
do podkonstrukcji wporczej

Płyty ALUCOBOND® mogą być prefabrykowane za pomocą 
prostych narzędzi. Rowek o przekroju trapezowym frezujemy 
wzdłuż krawędzi gięcia od strony wewnętrznej panelu przy 
pomocy frezu talerzowego lub palcowego. Niewielka część 
rdzenia od strony zewnętrznej pozostaje niewyfrezowana. 

Proces zaginania wykonywany jest ręcznie, bez użycia pras 
krawędziowych. Panele mogą być frezowane na maszynach 
stacjonarnych, CNC lub maszynach ręcznych. Frezowanie i 
zaginanie może być stosowane względem płyt kompozytowych 
ALUCOBOND® posiadających różne rodzaje powierzchni.

Frez 90°(V-Form) 90° Frez 135°(V-Form) do zagięć do 135°

Façade fascination. W SKRÓCIE
Wszystko co musisz wiedzieć o oryginalnym materiale kompozytowym
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PRZYDATNE INFORMACJE

APROBATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA

POWIERZCHNIE 
Powierzchnie płyt ALUCOBOND® są powlekane wyłącznie 
przy wykorzystaniu lakierów o wysokiej jakości, przyja-
znych dla środowiska naturalnego.
Powłoki cechuje wysoka odporność na czynniki atmos-
feryczne oraz na wpływ zanieczyszczeń przemysłowych. 
Własności te uzyskano przez zastosowanie składników 
wiążących odpornych na promieniowanie UV. Dla wymogów 
architektury stosujemy wysokiej jakości farby polimerowe, 
np. PVDF oraz FEVE, które sprawdziły się, jako optymalne 
powierzchnie lakiernicze. Jakość powłoki bada się zgod-
nie z normami ustanowionymi przez zrzeszenie E.C.C.A. 
(European Coil Coating Association).

MONTAŻ
Aby uniknąć potencjalnych różnic w odcieniu kolorów  
(z wyjątkiem kolorów jednorodnych) zaleca się, aby  
panele były montowane w tym samym kierunku, zgodnie 
z podanymi strzałkami na folii ochronnej. Mogą wystąpić 
pewne różnice odcieni paneli pochodzących z różnych 
partii produkcyjnych. Zgodność kolorów można zapewnić 
składając jednocześnie zamówienie na cały projekt.
Po montażu zaleca się jak najszybsze usunięcie folii 
ochronnej, ponieważ pozostawienie folii może utrudnić jej  
późniejsze usunięcie.
Układając płyty jedna na drugą, należy zwrócić uwagę, aby 
niczego nie było pomiędzy nimi, ponieważ mogą pojawić 
się uszkodzenia na powierzchni płyt.

GWARANCJA
ALUCOBOND® oznacza wysoką jakość i długotrwałość. 
Gwarancję zgodną z specyfikacją produktu i wymaganiami 
oraz zalecanym zakresem stosowania można otrzymać na 
życzenie.

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Dla 3A Composites skuteczna i ciągła ochrona środowiska 
jest głównym priorytetem. Jest sprawą najwyższej wagi, aby 
chronić, zasoby naturalne naszej ziemi. Jesteśmy w czołówce 
w propagowaniu ciągłych działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego, wiele z nich wdraża się prekursorsko 
w stosunku do rozporządzeń urzędowych, nieraz na skalę 
przewyższającą zalecane standardy- wprowadzając własne 
ulepszenia w tej dziedzinie. 3A Composites była jedną z 
pierwszych firm, która zastosowała swój własny system 
zarządzania ochrony środowiska, która regularnie jest 
nadzorowana poprzez zewnętrznych audytorów. Uzyskane 
z sukcesem certyfikaty zgodne z wymaganiami EN ISO 
14001 oraz EN ISO 50001 dokumentują to wyraźnie.
Do produkcji wytwarzanych w 100% w niemieckim Singen 
płyt ALUCOBOND® wykorzystujemy wyłącznie wysokiej 
jakości czyste gatunkowo surowce, jak np. taśmy aluminiowe 
ze stopu 5005 A.

RECYKLING
ALUCOBOND® jest materiałem w pełni nadającym się 
do recyklingu, zarówno rdzeń jak i aluminiowe blachy są 
ponownie wykorzystane do produkcji nowego materiału.

TRWAŁOŚĆ
Deklaracje Środowiskowe (EPDs) są ważną podstawą 
kompleksowych i przejrzystych informacji ekologicznych 
dla danych produktów budowlanych. Ponadto ocena w EPD 
jest sprawdzana przez niezależne kontrole osób trzecich. 
Deklaracja Środowiskowa EPD dla paneli kompozytowych 
ALUCOBOND zawiera wszelkie istotne informacje i jest 
dostępna na naszej stronie internetowej www.alucobond.pl.

INDYWIDUALNA WOLNOŚĆ TWORZENIA 

ALUCOBOND® PLUS ALUCOBOND® A2

Kraj Test według ... Klasyfikacja Test według ... Klasyfikacja

Unia Europejska EN 13501-1 Klasa B-s1, d0 EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Niemcy EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

Wielka Brytania

Anglia / Walia /

Szkocja
BR 135

Spełnia wymagania BR 135 Spełnia wymagania of LUL

Szwajcaria VKF RF2 VKF RF1

Polska PN-90/B-02867 NRO EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Rosja GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D2 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D1 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

Australia AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1

Group 1 material 

SMOGRA 1.385 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenienie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1(emisja dymu)

B-s1, d0

AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1 

Group 1 material 

SMOGRA 0.630 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenianie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1 (emisja dymu)

A2-s1, d0

Główna próba ogniowa Klasyfikacja Główna próba ogniowa Klasyfikacja

Austria ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania

Francja Lepir 2 Spełnia wymagania Lepir 2 Spełnia wymagania

Węgry MSZ 14800-6 Spełnia wymagania MSZ 14800-6 Spełnia wymagania

Wielka Brytania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania

Polska Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania

Rosja GOST 31251 Spełnia wymagania GOST 31251 Spełnia wymagania

Kraj Aprobata Nazwa Urząd wydający aprobatę

Czechy c. S-216/C5a/2019/0061 ALUCOBOND® PAVUS a.s., Praha

Francja n° 2/16-1730

n° 2/16-1730

ALUCOBOND® Riveté

ALUCOBOND® Cassette

CSTB, Paris

Niemcy Z-10.3-774 ALUCOBOND® Fassadensystem DIBt, Berlin

Wielka Brytania No 05/4214 ALUCOBOND® Cladding System British Board of Agrément (BBA), Garston

Polska ITB-KOT-2017/0044 wydanie 1 ALUCOBOND® Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Rosja TC No 4922-16 ALUCOBOND® Panels and cassettes elements ФЦС, Moskau 

Słowacja SK-TP-16/0143 ALUCOBOND® TSUS, Bratislava 

Hiszpania No 639/19 Sistema de revistimiento de exterior fachadas ventiladas Instituto Eduardo Toroja, Madrid 

Węgry A-171/2015 ALUCOBOND® composite panel EMI

Rumunia 001SC-04/729-2019 Aluminium Composites Panel ALUCOBOND®

Australia CM 30070 Rev 2

CM 30108 Rev 1

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® PLUS

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® A2

Global-Mark Pty Ltd

ARCHITEKTURA JAKO KREATYWNY REZONANS CIAŁA

Motywem nowego węzła komunikacyjnego było 
zbudowanie lekkiej, zawieszonej bryły. Powierzchnia 
1800 m² podsufitki dachu z paneli ALUCOBOND® jest 
wyrazistym elementem zmodernizowanego dworca 
autobusowego.

Nowa część dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel 
połączona jest kładką z przystankiem kolei miejskiej 
S-Bahn oraz parkingiem. 
Ze względu na swoją wysoką wartość rozpoznania, 
trójwymiarowa okładzina ALUCOBOND® jest szyldem 
urbanistyki centrum miasta. Stowarzyszenie architektów 
i inżynierów z Hamburga przyznało projektowi tytuł 

„Budowa roku 2009”. Jury szczególnie doceniło lekkość 
i przejrzystość formy budynku.

Płynne formy i krzywizny wewnętrznego audytorium są przeciwieństwem do surowej 
i kubistycznej formy zewnętrznej. Doniosłość betonu i szczotkowanej powie-
rzchni ALUCOBOND® nieustannie wzmacnia charakter wyglądu zewnętrznego jak 
i wewnętrznego.

Wiedeńskie biuro architektoniczne zaprojektowało Dom Muzyki jako kombinację szkoły 
z salą koncertową, której otwarty układ zachęca do wymiany między publicznością i 
artystami, między studentami i nauczycielami. ,,Na podstawie zewnętrznej formy można 
odczytać idee budynku: szkoła obejmuje salę koncertową. Nasza architektura jest jak 
rezonans dźwięku instrumentów, ponadto wzmacnia ona kreatywność w Domu Muzyki” 
wyjaśnia Wolf D. Prix, Design Principal und CEO von Coop Himmelb(l)au.

Trzon obiektu tworzy sala koncertowa na 1300 gości. Rozległy Foyer łączy pomieszcze-
nia i otwiera się poprzez okna na przylegający Plac Kultury. Pod pomieszczeniem Foyer 
uzupełniają się wzajemnie trzy różnej wielkości sale: intymna, rytmiczna i klasyczna. 
Poprzez wiele okien studenci jak i odwiedzający mogą zajrzeć do sali koncertowej, pod-
czas prób i koncertów. Rozmieszczenie siedzeń na sali oraz balkonów oferuje najlepsze 
możliwości akustyczne oraz widoki na scenę.

Foyer jest dynamiczną 
żywą przestrzenią.

Zawieszone skrzydło dachu dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel jest  
wykonane z paneli ALUCOBOND® PLUS koloru białego. | Zdjęcie: archimages

LEKKOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Fasada z paneli ALUCOBOND® PLUS, o powierzchni szczotkowanego aluminium nadaje 
budynkowi niepowtarzalny charakter. | Zdjęcia: Duccio Malagamba 

DWORZEC AUTOBUSOWY, NIEMCY – BLUNCK+MORGEN ARCHITEKCI

DOM MUZYKI, DANIA – COOP HIMMELB(L)AU

Oprócz powierzchni w kolorach jednorodnych i metalicznych i Spectra & Sparkling dostępne są:

W sercu pagórkowatej doliny Limmat leży 
nowa dzielnica miasta Dietikon: Limmatfeld. 
Najbardziej charakterystycznym jej punktem 
jest mierzący 80 metrów wysokości wieżowiec 
Limmat Tower. 

Monolityczny budynek wyraźnie odstaje od standar-
dowych szklanych wieżowców. Mieści on nie tylko 
biura, ale również apartamenty mieszkalne. „Wieża, 
która jak kościół w średniowiecznym mieście, 
stanowi centrum dzielnicy Limmatfeld”, wyjaśnia 
architekt Lukas Huggenberger. Charakterystycznym 
rysem elewacji jest jej pionowe zwężenie. Oznacza 
to, że cokół jest masywny, u góry natomiast budynek 
jest węższy, przez co przybiera formę korony spójnie 
stapiającej się z niebem. Uskoki w elewacji modulują 
bryłę wieżowca, reliefy strukturyzują elewację z 
płyt ALUCOBOND®, nadając jej elegancji.

Mieniąca się matowo elewacja z płyt ALUCOBOND® PLUS Anodized Look C31 w ciepłej, 
neutralnej kolorystyce zmienia się subtelnie pod wpływem światła. | Zdjęcie: Florian Licht

LIMMAT TOWER, SZWAJCARIA – HUGGENBERGERFRIES ARCHITEKTEN AG

anodized look roccanaturAL ALUCOBOND® legno vintage urban terra

Create the difference.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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ANODIZED LOOK
The natural beauty of satin-smooth metal Die natürliche Schönheit von mattem, samtigem Metall

FOR HIGH DEMANDS ON QUALITY AND OPTICS
FÜR HOHE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT UND OPTIK

We recommend that ALUCOBOND® Anodized Look panels are 

always taken from the same production batch, e. g. only one 

batch should be used to clad a complete building elevation. 

ALUCOBOND® panels should always be installed in the direction 

shown by the arrows on the protective peel-off foil.

For more information about our products, please contact your 

local ALUCOBOND® distributor or visit us at www.alucobond.com.

Wir empfehlen ALUCOBOND® Anodized Look Platten stets aus 

einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 

nur mit einer Charge zu bekleiden. ALUCOBOND® Platten 

sollten entsprechend den Richtungspfeilen auf der Schutzfolie 

montiert werden.

Für mehr Informationen über unsere Produkte kontaktieren Sie 

ihren zuständigen ALUCOBOND® Vertreter oder besuchen Sie 

uns unter www.alucobond.com.

English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
www.alucobond.com 01
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RUGGED, ENDURING BEAUTY
RAUE SCHÖNHEIT, DIE BLEIBT

ROCCA
Purity. Light. Stone. Pur. Licht. Stein. English Deutsch

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® rocca is available in ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. 

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the panels in the same direction as  
marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary  
slightly in colour. To ensure colour consistency, we strongly  
recommend ordering the total material requirement for a project 
in one order. 

AUCOBOND® rocca uses high-grade polymer coating systems. 

We would be glad to offer you more information about the special 
characteristics of ALUCOBOND® rocca surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® rocca Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungs-
pfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung 
von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu 
Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen 
Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer 
Bestellung erfolgen. 

ALUCOBOND® rocca verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

Exciting classic design: contours and strong sculptural relief instead of colour. Rocca for buildings which endure. | So geht ein spannender 

Klassiker: Ohne Farbe, aber mit Höhen und Tiefen. Rocca für Bauwerke, die bleiben. 

© LOSYS GmbH

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND ® naturAL is avai lable as ALUCOBOND ® PLUS  
(ALUCOBOND® A2 on request). Minimum order quantities apply. Please 
contact us for more information and available specifications.     

APPLICATION INFORMATION
To avoid possible reflection differences, panels must be installed in the 
same direction as marked on the protective peel-off foil. All aluminium 
alloys have minute variations that occur during the production process. 
Additionally, the rolling direction of the ALUCOBOND® naturAL sur-
face structure effects how light is reflected. Such effects cause subtle 
differences in colour and sheen and are common for all natural, non-coil 
coated metal surfaces. In order to minimize these variations in colour 
and appearance, all ALUCOBOND® naturAL aluminium composite 
panels for a project respectively an elevation of a project should originate 
from the same batch (see labels on the pallets). Furthermore, panels 
should be installed in the same direction as marked on the protective 
peel-off foil. However, 100 % uniformity in colour and brightness of such 
surfaces is not feasible. The ALUCOBOND® naturAL Reflect surface is 
not comparable to a conventional glass mirror. Due to the aluminium 
rolling process slight distortions of the reflected image may occur under 
different viewing angles.
We will be pleased to advise you regarding special characteristics of 
ALUCOBOND® naturAL surfaces.  

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® naturAL Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2 auf Anfrage). Es gelten Min-
destbestellmengen. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen 
erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflexionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind.
ALUCOBOND® naturAL hat herstellungsbedingt eine Varianz in der 
Legierungszusammensetzung, die Farbton- bzw. Reflexionsschwankun-
gen bedingen können. Zusätzlich beeinflusst die Orientierung der Walz-
struktur die wahrgenommene Helligkeit der Oberfläche. Wir empfehlen, 
projektbezogen ALUCOBOND® naturAL Aluminiumverbundplatten, 
stets aus einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 
nur mit einer Charge zu bekleiden. Eine 100 % Farb- oder Helligkeits-
übereinstimmung ist jedoch bei diesen Oberflächen nie gegeben. Die  
Oberfläche ALUCOBOND® naturAL Reflect ist nicht vergleichbar mit einer 
konventionellen Glasspiegeloberfläche. Aufgrund des oben beschrie-
benen Walzprozesses sind leichte optische Effekte unter bestimmten 
Betrachtungswinkeln nicht auszuschließen. 
Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen. 

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

NATURAL
Metallic surfaces with personality Metallische Oberflächen mit Charakter English Deutsch

Wyndham Harbour, Australia I Architect: Fender Katsalidis I Material: ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper | © Angus Martin

SURFACES OF NATURAL BEAUTY
NATÜRLICH SCHÖNE OBERFLÄCHEN
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3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
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DESIGN HIGHLIGHTS
AKZENTUIERT GESTALTEN

VINTAGE
A touch of nostalgia for modern architecture Ein Hauch von Nostalgie für moderne Architektur English Deutsch

ADVANTAGES 

- lightweight

- excellent flatness and high flexural strength

- ideal material for geometric shapes and free forms

- 1.5 m x 5 m pattern without repetition

- fire behaviour classification:

 B-s1, d0 or A2-s1, d0 acc. to EN13501-1

- easy and versatile processing options using routing and 

 folding techniques

- highly complex and high-grade polymer coating systems

- easy clean surface

- excellent light and UV resistance

- ALUCOBOND® is 100 % recyclable

ALUCOBOND® vintage is available as ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. Do not hesitate to contact us for more 
information about the special properties of ALUCOBOND® vintage 
surfaces.

VORTEILE

- geringes Eigengewicht

- exzellente Planheit und hohe Biegesteifigkeit

- ideales Material für geometrische Formen und Freiformen

- 1,5 m x 5 m Dekorgröße ohne Wiederholung

- Klassifizierung des Brandverhaltens:

 B-s1, d0 oder A2-s1, d0 nach EN13501-1

- leichte und vielseitige Bearbeitung durch Fräskanttechnik

- sehr komplexes und hochwertiges Polymerlacksystem 

- einfache Reinigung der Oberflächen

- sehr gute Licht- und UV-Beständigkeit

- ALUCOBOND® lässt sich zu 100 % rezyklieren

ALUCOBOND® vintage Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. Gerne 
beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften dieser 
Oberflächen.

Stein 2 Office, Slovakia | Material: ALUCOBOND® PLUS vintage Coracero | Architect: Ateliér Ivan Kubík | Fabricator: ALUSTEEL | © Martin Viazanko

Next & Beyond.Façade fascination.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

Nature-loving: Excellent CO2 balance and sophisticated wood look in ALUCOBOND® composite panels at the NU-Office in Munich. I Der Natur  
verbunden: Das NU-Office in München überzeugt mit einer hervorragenden CO2-Bilanz und mit der edlen Holzoptik von ALUCOBOND® Verbundplatten. 
Architect: Architecture Office Falk von Tettenborn I Photo: Katzer

NATURAL, VERSATILE, DURABLE
NATÜRLICH, VIELSEITIG, LANGLEBIG

English Deutsch

We love wood. And we also love sophisticated architecture.  

That was our reason for developing top-quality structured  

ALUCOBOND® legno cladding panels, which combine all the  

natural beauty of wood and all the benefits of ALUCOBOND® 

aluminium composite panels.

ALUCOBOND® legno advantages: 

- low weight

- fire protection class A2 (non-combustible)

- excellent flatness and high flexural strength

- high level of flexural strength for both complex and tight bends,

  as well as three-dimensional and amorphous curvature

- versatile processing options using routing and folding techniques

- large variety of panel formats from very large to very small 

- natural-looking, varied wood look with grainy structured feel

- easy clean surface

- light and UV resistance without losing colour

- resistance to fungus, moss, decay and weathering light and UV 

- extreme durability

- complete recyclability

Receive further information from your ALUCOBOND® sales manager 

or on www.alucobond.com.

Wir lieben Holz. Und wir lieben anspruchsvolle Architektur. Daher 

entwickelten wir ALUCOBOND® legno, hochwertige strukturierte 

Fassadenplatten mit der natürlichen Schönheit von Holz und dem  

guten Materialcharakter von ALUCOBOND® Aluminium Verbund-

platten.

ALUCOBOND® legno überzeugt mit:

- einem geringen Eigengewicht

- der Brandschutzklasse A2 (nicht brennbar)

- einer exzellenten Planheit und hohen Biegesteifigkeit

- einer sehr guten Biegbarkeit in komplexe und enge, auch drei- 

  dimensionale und amorphe Krümmungen

- einer vielseitigen Bearbeitung durch die Fräßkanttechnik

- einem variablen, auch sehr großen oder schmalen Plattenformat 

- einer natürlich anmutenden, abwechslungsreichen Holzoptik    

  mit Struktur

- einer einfachen Reinigung der Oberflächen

- einer Licht- und UV-Beständigkeit ohne Farbverluste

- einer Resistenz gegen Pilzbefall, Moos, Fäulnis und Verwitterung

- einer extremen Langlebigkeit

- einer vollständigen Rezyklierbarkeit

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ALUCOBOND® 

Verkaufsleiter oder auf www.alucobond.com.
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Aluminium composite material with a structured feel Aluminiumverbundplatten mit fühlbarer Struktur

PREMIUM WOOD

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® terra is available as ALUCOBOND® plus. Minimum 
order quantities apply. Please contact us for more information and 
available specifications.

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the composite panels in the same direction 
as marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary slightly 
in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend 
ordering the total material requirement for a project in one order. 

ALUCOBOND® terra uses high-grade polymer coating systems. 

We are happy to provide more customised information about the 
special characteristics of ALUCOBOND® terra surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® terra Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® plus. Es gelten Mindestbestellmengen. Nähere Einzel-
heiten und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten  
aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabwei- 
chungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte 
deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.  

ALUCOBOND® terra verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

THE TEXTURE OF PRECIOUS EARTH
MIT DER STRUKTUR EDLER ERDE

SWATHED IN A MELLOW SHEEN
IN SANFTES SCHIMMERN GEHÜLLT

Stone and crystal stand for endurance, authenticity and 

intrinsic value. They reflect light in a magical, vibrant way 

and their texture is unexpectedly varied: ranging from 

rough to smooth. ALUCOBOND® terra is inspired by  

iridescent stone. The décor’s surface refracts the daylight 

creating a matt sheen and lustrous hues, sometimes 

elegant and sometimes earthy. ALUCOBOND® terra 

unites the typical crystalline surface and velvety feel 

found in natural stone with many of the advantages of  

ALUCOBOND® composite panels. Unlike most natural 

stone, ALUCOBOND® composite panels are both very 

thin and light, but offer at the same time a high level of  

flexural and tensile strength. Large format panels can be 

easily and accurately fabricated, processed, transported, 

installed, and, in addition, three-dimensionally shaped by 

using folding and roll bending techniques. Unlike many 

stone surfaces, ALUCOBOND® terra is also weather- 

resistant and colour fast.

Beständigkeit, Ursprünglichkeit und Wertigkeit, dafür  

stehen Steine und Kristalle. Sie zaubern lebendige Licht-

reflexe und überraschen mit unterschiedlicher Haptik von 

rau bis glatt. ALUCOBOND® terra ist inspiriert vom Schil-

lern der Gesteine. Die Oberflächen der Dekore brechen 

das Tageslicht mit mattem Schimmer und zaubern so mal 

eine elegante, mal eine erdig changierende Farbigkeit. 

ALUCOBOND® terra verbindet die für Steinplatten typi-

sche, kristalline Oberfläche und samtige Haptik mit vie-

len Vorteilen der ALUCOBOND®-Verbundplatten: Anders 

als die meisten Natursteinplatten sind ALUCOBOND®-

Verbundplatten sehr dünn und leicht, haben aber gleich- 

zeitig eine hohe Biegesteifigkeit sowie Bruchfestigkeit.  

Große Plattenformate lassen sich einfach und pass- 

genau herstellen, bearbeiten, transportieren, montieren 

sowie durch Abkanten und Rundbiegen mehrdimen- 

sional verformen. Dazu weist ALUCOBOND® terra, im 

Gegensatz zu vielen Steinoberflächen, eine sehr hohe 

Witterungs- und Farbbeständigkeit auf. 

TERRA
Glistening envelope, earthy hues Schimmernd verhüllt, erdig getönt English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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For façades with an elegant sheen. | Für Fassaden mit dem feinen Schimmer.

Characteristic of ALUCOBOND® terra is the crystalline matt sheen of the surface which changes with the light. | Charakteristisch für  

ALUCOBOND® terra ist die kristalline Oberfläche, deren Farbigkeit mit dem Lichteinfall matt changiert.
Developed in cooperation with 
Beckers Germany.

Create the difference.URBAN
Muted mat surfaces with big city flair Gedeckte, matte Oberflächen mit Großstadtflair English Deutsch



PRZYDATNE INFORMACJE

APROBATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA

POWIERZCHNIE 
Powierzchnie płyt ALUCOBOND® są powlekane wyłącznie 
przy wykorzystaniu lakierów o wysokiej jakości, przyja-
znych dla środowiska naturalnego.
Powłoki cechuje wysoka odporność na czynniki atmos-
feryczne oraz na wpływ zanieczyszczeń przemysłowych. 
Własności te uzyskano przez zastosowanie składników 
wiążących odpornych na promieniowanie UV. Dla wymogów 
architektury stosujemy wysokiej jakości farby polimerowe, 
np. PVDF oraz FEVE, które sprawdziły się, jako optymalne 
powierzchnie lakiernicze. Jakość powłoki bada się zgod-
nie z normami ustanowionymi przez zrzeszenie E.C.C.A. 
(European Coil Coating Association).

MONTAŻ
Aby uniknąć potencjalnych różnic w odcieniu kolorów  
(z wyjątkiem kolorów jednorodnych) zaleca się, aby  
panele były montowane w tym samym kierunku, zgodnie 
z podanymi strzałkami na folii ochronnej. Mogą wystąpić 
pewne różnice odcieni paneli pochodzących z różnych 
partii produkcyjnych. Zgodność kolorów można zapewnić 
składając jednocześnie zamówienie na cały projekt.
Po montażu zaleca się jak najszybsze usunięcie folii 
ochronnej, ponieważ pozostawienie folii może utrudnić jej  
późniejsze usunięcie.
Układając płyty jedna na drugą, należy zwrócić uwagę, aby 
niczego nie było pomiędzy nimi, ponieważ mogą pojawić 
się uszkodzenia na powierzchni płyt.

GWARANCJA
ALUCOBOND® oznacza wysoką jakość i długotrwałość. 
Gwarancję zgodną z specyfikacją produktu i wymaganiami 
oraz zalecanym zakresem stosowania można otrzymać na 
życzenie.

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Dla 3A Composites skuteczna i ciągła ochrona środowiska 
jest głównym priorytetem. Jest sprawą najwyższej wagi, aby 
chronić, zasoby naturalne naszej ziemi. Jesteśmy w czołówce 
w propagowaniu ciągłych działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego, wiele z nich wdraża się prekursorsko 
w stosunku do rozporządzeń urzędowych, nieraz na skalę 
przewyższającą zalecane standardy- wprowadzając własne 
ulepszenia w tej dziedzinie. 3A Composites była jedną z 
pierwszych firm, która zastosowała swój własny system 
zarządzania ochrony środowiska, która regularnie jest 
nadzorowana poprzez zewnętrznych audytorów. Uzyskane 
z sukcesem certyfikaty zgodne z wymaganiami EN ISO 
14001 oraz EN ISO 50001 dokumentują to wyraźnie.
Do produkcji wytwarzanych w 100% w niemieckim Singen 
płyt ALUCOBOND® wykorzystujemy wyłącznie wysokiej 
jakości czyste gatunkowo surowce, jak np. taśmy aluminiowe 
ze stopu 5005 A.

RECYKLING
ALUCOBOND® jest materiałem w pełni nadającym się 
do recyklingu, zarówno rdzeń jak i aluminiowe blachy są 
ponownie wykorzystane do produkcji nowego materiału.

TRWAŁOŚĆ
Deklaracje Środowiskowe (EPDs) są ważną podstawą 
kompleksowych i przejrzystych informacji ekologicznych 
dla danych produktów budowlanych. Ponadto ocena w EPD 
jest sprawdzana przez niezależne kontrole osób trzecich. 
Deklaracja Środowiskowa EPD dla paneli kompozytowych 
ALUCOBOND zawiera wszelkie istotne informacje i jest 
dostępna na naszej stronie internetowej www.alucobond.pl.

INDYWIDUALNA WOLNOŚĆ TWORZENIA 

ALUCOBOND® PLUS ALUCOBOND® A2

Kraj Test według ... Klasyfikacja Test według ... Klasyfikacja

Unia Europejska EN 13501-1 Klasa B-s1, d0 EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Niemcy EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

Wielka Brytania

Anglia / Walia /

Szkocja
BR 135

Spełnia wymagania BR 135 Spełnia wymagania of LUL

Szwajcaria VKF RF2 VKF RF1

Polska PN-90/B-02867 NRO EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Rosja GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D2 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D1 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

Australia AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1

Group 1 material 

SMOGRA 1.385 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenienie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1(emisja dymu)

B-s1, d0

AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1 

Group 1 material 

SMOGRA 0.630 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenianie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1 (emisja dymu)

A2-s1, d0

Główna próba ogniowa Klasyfikacja Główna próba ogniowa Klasyfikacja

Austria ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania

Francja Lepir 2 Spełnia wymagania Lepir 2 Spełnia wymagania

Węgry MSZ 14800-6 Spełnia wymagania MSZ 14800-6 Spełnia wymagania

Wielka Brytania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania

Polska Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania

Rosja GOST 31251 Spełnia wymagania GOST 31251 Spełnia wymagania

Kraj Aprobata Nazwa Urząd wydający aprobatę

Czechy c. S-216/C5a/2019/0061 ALUCOBOND® PAVUS a.s., Praha

Francja n° 2/16-1730

n° 2/16-1730

ALUCOBOND® Riveté

ALUCOBOND® Cassette

CSTB, Paris

Niemcy Z-10.3-774 ALUCOBOND® Fassadensystem DIBt, Berlin

Wielka Brytania No 05/4214 ALUCOBOND® Cladding System British Board of Agrément (BBA), Garston

Polska ITB-KOT-2017/0044 wydanie 1 ALUCOBOND® Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Rosja TC No 4922-16 ALUCOBOND® Panels and cassettes elements ФЦС, Moskau 

Słowacja SK-TP-16/0143 ALUCOBOND® TSUS, Bratislava 

Hiszpania No 639/19 Sistema de revistimiento de exterior fachadas ventiladas Instituto Eduardo Toroja, Madrid 

Węgry A-171/2015 ALUCOBOND® composite panel EMI

Rumunia 001SC-04/729-2019 Aluminium Composites Panel ALUCOBOND®

Australia CM 30070 Rev 2

CM 30108 Rev 1

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® PLUS

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® A2

Global-Mark Pty Ltd

ARCHITEKTURA JAKO KREATYWNY REZONANS CIAŁA

Motywem nowego węzła komunikacyjnego było 
zbudowanie lekkiej, zawieszonej bryły. Powierzchnia 
1800 m² podsufitki dachu z paneli ALUCOBOND® jest 
wyrazistym elementem zmodernizowanego dworca 
autobusowego.

Nowa część dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel 
połączona jest kładką z przystankiem kolei miejskiej 
S-Bahn oraz parkingiem. 
Ze względu na swoją wysoką wartość rozpoznania, 
trójwymiarowa okładzina ALUCOBOND® jest szyldem 
urbanistyki centrum miasta. Stowarzyszenie architektów 
i inżynierów z Hamburga przyznało projektowi tytuł 

„Budowa roku 2009”. Jury szczególnie doceniło lekkość 
i przejrzystość formy budynku.

Płynne formy i krzywizny wewnętrznego audytorium są przeciwieństwem do surowej 
i kubistycznej formy zewnętrznej. Doniosłość betonu i szczotkowanej powie-
rzchni ALUCOBOND® nieustannie wzmacnia charakter wyglądu zewnętrznego jak 
i wewnętrznego.

Wiedeńskie biuro architektoniczne zaprojektowało Dom Muzyki jako kombinację szkoły 
z salą koncertową, której otwarty układ zachęca do wymiany między publicznością i 
artystami, między studentami i nauczycielami. ,,Na podstawie zewnętrznej formy można 
odczytać idee budynku: szkoła obejmuje salę koncertową. Nasza architektura jest jak 
rezonans dźwięku instrumentów, ponadto wzmacnia ona kreatywność w Domu Muzyki” 
wyjaśnia Wolf D. Prix, Design Principal und CEO von Coop Himmelb(l)au.

Trzon obiektu tworzy sala koncertowa na 1300 gości. Rozległy Foyer łączy pomieszcze-
nia i otwiera się poprzez okna na przylegający Plac Kultury. Pod pomieszczeniem Foyer 
uzupełniają się wzajemnie trzy różnej wielkości sale: intymna, rytmiczna i klasyczna. 
Poprzez wiele okien studenci jak i odwiedzający mogą zajrzeć do sali koncertowej, pod-
czas prób i koncertów. Rozmieszczenie siedzeń na sali oraz balkonów oferuje najlepsze 
możliwości akustyczne oraz widoki na scenę.

Foyer jest dynamiczną 
żywą przestrzenią.

Zawieszone skrzydło dachu dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel jest  
wykonane z paneli ALUCOBOND® PLUS koloru białego. | Zdjęcie: archimages

LEKKOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Fasada z paneli ALUCOBOND® PLUS, o powierzchni szczotkowanego aluminium nadaje 
budynkowi niepowtarzalny charakter. | Zdjęcia: Duccio Malagamba 

DWORZEC AUTOBUSOWY, NIEMCY – BLUNCK+MORGEN ARCHITEKCI

DOM MUZYKI, DANIA – COOP HIMMELB(L)AU

Oprócz powierzchni w kolorach jednorodnych i metalicznych i Spectra & Sparkling dostępne są:

W sercu pagórkowatej doliny Limmat leży 
nowa dzielnica miasta Dietikon: Limmatfeld. 
Najbardziej charakterystycznym jej punktem 
jest mierzący 80 metrów wysokości wieżowiec 
Limmat Tower. 

Monolityczny budynek wyraźnie odstaje od standar-
dowych szklanych wieżowców. Mieści on nie tylko 
biura, ale również apartamenty mieszkalne. „Wieża, 
która jak kościół w średniowiecznym mieście, 
stanowi centrum dzielnicy Limmatfeld”, wyjaśnia 
architekt Lukas Huggenberger. Charakterystycznym 
rysem elewacji jest jej pionowe zwężenie. Oznacza 
to, że cokół jest masywny, u góry natomiast budynek 
jest węższy, przez co przybiera formę korony spójnie 
stapiającej się z niebem. Uskoki w elewacji modulują 
bryłę wieżowca, reliefy strukturyzują elewację z 
płyt ALUCOBOND®, nadając jej elegancji.

Mieniąca się matowo elewacja z płyt ALUCOBOND® PLUS Anodized Look C31 w ciepłej, 
neutralnej kolorystyce zmienia się subtelnie pod wpływem światła. | Zdjęcie: Florian Licht

LIMMAT TOWER, SZWAJCARIA – HUGGENBERGERFRIES ARCHITEKTEN AG

anodized look roccanaturAL ALUCOBOND® legno vintage urban terra

Create the difference.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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ANODIZED LOOK
The natural beauty of satin-smooth metal Die natürliche Schönheit von mattem, samtigem Metall

FOR HIGH DEMANDS ON QUALITY AND OPTICS
FÜR HOHE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT UND OPTIK

We recommend that ALUCOBOND® Anodized Look panels are 

always taken from the same production batch, e. g. only one 

batch should be used to clad a complete building elevation. 

ALUCOBOND® panels should always be installed in the direction 

shown by the arrows on the protective peel-off foil.

For more information about our products, please contact your 

local ALUCOBOND® distributor or visit us at www.alucobond.com.

Wir empfehlen ALUCOBOND® Anodized Look Platten stets aus 

einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 

nur mit einer Charge zu bekleiden. ALUCOBOND® Platten 

sollten entsprechend den Richtungspfeilen auf der Schutzfolie 

montiert werden.

Für mehr Informationen über unsere Produkte kontaktieren Sie 

ihren zuständigen ALUCOBOND® Vertreter oder besuchen Sie 

uns unter www.alucobond.com.

English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
www.alucobond.com 01
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RUGGED, ENDURING BEAUTY
RAUE SCHÖNHEIT, DIE BLEIBT

ROCCA
Purity. Light. Stone. Pur. Licht. Stein. English Deutsch

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® rocca is available in ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. 

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the panels in the same direction as  
marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary  
slightly in colour. To ensure colour consistency, we strongly  
recommend ordering the total material requirement for a project 
in one order. 

AUCOBOND® rocca uses high-grade polymer coating systems. 

We would be glad to offer you more information about the special 
characteristics of ALUCOBOND® rocca surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® rocca Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungs-
pfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung 
von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu 
Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen 
Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer 
Bestellung erfolgen. 

ALUCOBOND® rocca verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

Exciting classic design: contours and strong sculptural relief instead of colour. Rocca for buildings which endure. | So geht ein spannender 

Klassiker: Ohne Farbe, aber mit Höhen und Tiefen. Rocca für Bauwerke, die bleiben. 

© LOSYS GmbH

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND ® naturAL is avai lable as ALUCOBOND ® PLUS  
(ALUCOBOND® A2 on request). Minimum order quantities apply. Please 
contact us for more information and available specifications.     

APPLICATION INFORMATION
To avoid possible reflection differences, panels must be installed in the 
same direction as marked on the protective peel-off foil. All aluminium 
alloys have minute variations that occur during the production process. 
Additionally, the rolling direction of the ALUCOBOND® naturAL sur-
face structure effects how light is reflected. Such effects cause subtle 
differences in colour and sheen and are common for all natural, non-coil 
coated metal surfaces. In order to minimize these variations in colour 
and appearance, all ALUCOBOND® naturAL aluminium composite 
panels for a project respectively an elevation of a project should originate 
from the same batch (see labels on the pallets). Furthermore, panels 
should be installed in the same direction as marked on the protective 
peel-off foil. However, 100 % uniformity in colour and brightness of such 
surfaces is not feasible. The ALUCOBOND® naturAL Reflect surface is 
not comparable to a conventional glass mirror. Due to the aluminium 
rolling process slight distortions of the reflected image may occur under 
different viewing angles.
We will be pleased to advise you regarding special characteristics of 
ALUCOBOND® naturAL surfaces.  

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® naturAL Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2 auf Anfrage). Es gelten Min-
destbestellmengen. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen 
erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflexionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind.
ALUCOBOND® naturAL hat herstellungsbedingt eine Varianz in der 
Legierungszusammensetzung, die Farbton- bzw. Reflexionsschwankun-
gen bedingen können. Zusätzlich beeinflusst die Orientierung der Walz-
struktur die wahrgenommene Helligkeit der Oberfläche. Wir empfehlen, 
projektbezogen ALUCOBOND® naturAL Aluminiumverbundplatten, 
stets aus einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 
nur mit einer Charge zu bekleiden. Eine 100 % Farb- oder Helligkeits-
übereinstimmung ist jedoch bei diesen Oberflächen nie gegeben. Die  
Oberfläche ALUCOBOND® naturAL Reflect ist nicht vergleichbar mit einer 
konventionellen Glasspiegeloberfläche. Aufgrund des oben beschrie-
benen Walzprozesses sind leichte optische Effekte unter bestimmten 
Betrachtungswinkeln nicht auszuschließen. 
Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen. 

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

NATURAL
Metallic surfaces with personality Metallische Oberflächen mit Charakter English Deutsch

Wyndham Harbour, Australia I Architect: Fender Katsalidis I Material: ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper | © Angus Martin

SURFACES OF NATURAL BEAUTY
NATÜRLICH SCHÖNE OBERFLÄCHEN
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3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
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DESIGN HIGHLIGHTS
AKZENTUIERT GESTALTEN

VINTAGE
A touch of nostalgia for modern architecture Ein Hauch von Nostalgie für moderne Architektur English Deutsch

ADVANTAGES 

- lightweight

- excellent flatness and high flexural strength

- ideal material for geometric shapes and free forms

- 1.5 m x 5 m pattern without repetition

- fire behaviour classification:

 B-s1, d0 or A2-s1, d0 acc. to EN13501-1

- easy and versatile processing options using routing and 

 folding techniques

- highly complex and high-grade polymer coating systems

- easy clean surface

- excellent light and UV resistance

- ALUCOBOND® is 100 % recyclable

ALUCOBOND® vintage is available as ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. Do not hesitate to contact us for more 
information about the special properties of ALUCOBOND® vintage 
surfaces.

VORTEILE

- geringes Eigengewicht

- exzellente Planheit und hohe Biegesteifigkeit

- ideales Material für geometrische Formen und Freiformen

- 1,5 m x 5 m Dekorgröße ohne Wiederholung

- Klassifizierung des Brandverhaltens:

 B-s1, d0 oder A2-s1, d0 nach EN13501-1

- leichte und vielseitige Bearbeitung durch Fräskanttechnik

- sehr komplexes und hochwertiges Polymerlacksystem 

- einfache Reinigung der Oberflächen

- sehr gute Licht- und UV-Beständigkeit

- ALUCOBOND® lässt sich zu 100 % rezyklieren

ALUCOBOND® vintage Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. Gerne 
beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften dieser 
Oberflächen.

Stein 2 Office, Slovakia | Material: ALUCOBOND® PLUS vintage Coracero | Architect: Ateliér Ivan Kubík | Fabricator: ALUSTEEL | © Martin Viazanko

Next & Beyond.Façade fascination.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

Nature-loving: Excellent CO2 balance and sophisticated wood look in ALUCOBOND® composite panels at the NU-Office in Munich. I Der Natur  
verbunden: Das NU-Office in München überzeugt mit einer hervorragenden CO2-Bilanz und mit der edlen Holzoptik von ALUCOBOND® Verbundplatten. 
Architect: Architecture Office Falk von Tettenborn I Photo: Katzer

NATURAL, VERSATILE, DURABLE
NATÜRLICH, VIELSEITIG, LANGLEBIG

English Deutsch

We love wood. And we also love sophisticated architecture.  

That was our reason for developing top-quality structured  

ALUCOBOND® legno cladding panels, which combine all the  

natural beauty of wood and all the benefits of ALUCOBOND® 

aluminium composite panels.

ALUCOBOND® legno advantages: 

- low weight

- fire protection class A2 (non-combustible)

- excellent flatness and high flexural strength

- high level of flexural strength for both complex and tight bends,

  as well as three-dimensional and amorphous curvature

- versatile processing options using routing and folding techniques

- large variety of panel formats from very large to very small 

- natural-looking, varied wood look with grainy structured feel

- easy clean surface

- light and UV resistance without losing colour

- resistance to fungus, moss, decay and weathering light and UV 

- extreme durability

- complete recyclability

Receive further information from your ALUCOBOND® sales manager 

or on www.alucobond.com.

Wir lieben Holz. Und wir lieben anspruchsvolle Architektur. Daher 

entwickelten wir ALUCOBOND® legno, hochwertige strukturierte 

Fassadenplatten mit der natürlichen Schönheit von Holz und dem  

guten Materialcharakter von ALUCOBOND® Aluminium Verbund-

platten.

ALUCOBOND® legno überzeugt mit:

- einem geringen Eigengewicht

- der Brandschutzklasse A2 (nicht brennbar)

- einer exzellenten Planheit und hohen Biegesteifigkeit

- einer sehr guten Biegbarkeit in komplexe und enge, auch drei- 

  dimensionale und amorphe Krümmungen

- einer vielseitigen Bearbeitung durch die Fräßkanttechnik

- einem variablen, auch sehr großen oder schmalen Plattenformat 

- einer natürlich anmutenden, abwechslungsreichen Holzoptik    

  mit Struktur

- einer einfachen Reinigung der Oberflächen

- einer Licht- und UV-Beständigkeit ohne Farbverluste

- einer Resistenz gegen Pilzbefall, Moos, Fäulnis und Verwitterung

- einer extremen Langlebigkeit

- einer vollständigen Rezyklierbarkeit

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ALUCOBOND® 

Verkaufsleiter oder auf www.alucobond.com.
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Aluminium composite material with a structured feel Aluminiumverbundplatten mit fühlbarer Struktur

PREMIUM WOOD

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® terra is available as ALUCOBOND® plus. Minimum 
order quantities apply. Please contact us for more information and 
available specifications.

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the composite panels in the same direction 
as marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary slightly 
in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend 
ordering the total material requirement for a project in one order. 

ALUCOBOND® terra uses high-grade polymer coating systems. 

We are happy to provide more customised information about the 
special characteristics of ALUCOBOND® terra surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® terra Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® plus. Es gelten Mindestbestellmengen. Nähere Einzel-
heiten und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten  
aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabwei- 
chungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte 
deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.  

ALUCOBOND® terra verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

THE TEXTURE OF PRECIOUS EARTH
MIT DER STRUKTUR EDLER ERDE

SWATHED IN A MELLOW SHEEN
IN SANFTES SCHIMMERN GEHÜLLT

Stone and crystal stand for endurance, authenticity and 

intrinsic value. They reflect light in a magical, vibrant way 

and their texture is unexpectedly varied: ranging from 

rough to smooth. ALUCOBOND® terra is inspired by  

iridescent stone. The décor’s surface refracts the daylight 

creating a matt sheen and lustrous hues, sometimes 

elegant and sometimes earthy. ALUCOBOND® terra 

unites the typical crystalline surface and velvety feel 

found in natural stone with many of the advantages of  

ALUCOBOND® composite panels. Unlike most natural 

stone, ALUCOBOND® composite panels are both very 

thin and light, but offer at the same time a high level of  

flexural and tensile strength. Large format panels can be 

easily and accurately fabricated, processed, transported, 

installed, and, in addition, three-dimensionally shaped by 

using folding and roll bending techniques. Unlike many 

stone surfaces, ALUCOBOND® terra is also weather- 

resistant and colour fast.

Beständigkeit, Ursprünglichkeit und Wertigkeit, dafür  

stehen Steine und Kristalle. Sie zaubern lebendige Licht-

reflexe und überraschen mit unterschiedlicher Haptik von 

rau bis glatt. ALUCOBOND® terra ist inspiriert vom Schil-

lern der Gesteine. Die Oberflächen der Dekore brechen 

das Tageslicht mit mattem Schimmer und zaubern so mal 

eine elegante, mal eine erdig changierende Farbigkeit. 

ALUCOBOND® terra verbindet die für Steinplatten typi-

sche, kristalline Oberfläche und samtige Haptik mit vie-

len Vorteilen der ALUCOBOND®-Verbundplatten: Anders 

als die meisten Natursteinplatten sind ALUCOBOND®-

Verbundplatten sehr dünn und leicht, haben aber gleich- 

zeitig eine hohe Biegesteifigkeit sowie Bruchfestigkeit.  

Große Plattenformate lassen sich einfach und pass- 

genau herstellen, bearbeiten, transportieren, montieren 

sowie durch Abkanten und Rundbiegen mehrdimen- 

sional verformen. Dazu weist ALUCOBOND® terra, im 

Gegensatz zu vielen Steinoberflächen, eine sehr hohe 

Witterungs- und Farbbeständigkeit auf. 

TERRA
Glistening envelope, earthy hues Schimmernd verhüllt, erdig getönt English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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For façades with an elegant sheen. | Für Fassaden mit dem feinen Schimmer.

Characteristic of ALUCOBOND® terra is the crystalline matt sheen of the surface which changes with the light. | Charakteristisch für  

ALUCOBOND® terra ist die kristalline Oberfläche, deren Farbigkeit mit dem Lichteinfall matt changiert.
Developed in cooperation with 
Beckers Germany.

Create the difference.URBAN
Muted mat surfaces with big city flair Gedeckte, matte Oberflächen mit Großstadtflair English Deutsch



PRZYDATNE INFORMACJE

APROBATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA

POWIERZCHNIE 
Powierzchnie płyt ALUCOBOND® są powlekane wyłącznie 
przy wykorzystaniu lakierów o wysokiej jakości, przyja-
znych dla środowiska naturalnego.
Powłoki cechuje wysoka odporność na czynniki atmos-
feryczne oraz na wpływ zanieczyszczeń przemysłowych. 
Własności te uzyskano przez zastosowanie składników 
wiążących odpornych na promieniowanie UV. Dla wymogów 
architektury stosujemy wysokiej jakości farby polimerowe, 
np. PVDF oraz FEVE, które sprawdziły się, jako optymalne 
powierzchnie lakiernicze. Jakość powłoki bada się zgod-
nie z normami ustanowionymi przez zrzeszenie E.C.C.A. 
(European Coil Coating Association).

MONTAŻ
Aby uniknąć potencjalnych różnic w odcieniu kolorów  
(z wyjątkiem kolorów jednorodnych) zaleca się, aby  
panele były montowane w tym samym kierunku, zgodnie 
z podanymi strzałkami na folii ochronnej. Mogą wystąpić 
pewne różnice odcieni paneli pochodzących z różnych 
partii produkcyjnych. Zgodność kolorów można zapewnić 
składając jednocześnie zamówienie na cały projekt.
Po montażu zaleca się jak najszybsze usunięcie folii 
ochronnej, ponieważ pozostawienie folii może utrudnić jej  
późniejsze usunięcie.
Układając płyty jedna na drugą, należy zwrócić uwagę, aby 
niczego nie było pomiędzy nimi, ponieważ mogą pojawić 
się uszkodzenia na powierzchni płyt.

GWARANCJA
ALUCOBOND® oznacza wysoką jakość i długotrwałość. 
Gwarancję zgodną z specyfikacją produktu i wymaganiami 
oraz zalecanym zakresem stosowania można otrzymać na 
życzenie.

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Dla 3A Composites skuteczna i ciągła ochrona środowiska 
jest głównym priorytetem. Jest sprawą najwyższej wagi, aby 
chronić, zasoby naturalne naszej ziemi. Jesteśmy w czołówce 
w propagowaniu ciągłych działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego, wiele z nich wdraża się prekursorsko 
w stosunku do rozporządzeń urzędowych, nieraz na skalę 
przewyższającą zalecane standardy- wprowadzając własne 
ulepszenia w tej dziedzinie. 3A Composites była jedną z 
pierwszych firm, która zastosowała swój własny system 
zarządzania ochrony środowiska, która regularnie jest 
nadzorowana poprzez zewnętrznych audytorów. Uzyskane 
z sukcesem certyfikaty zgodne z wymaganiami EN ISO 
14001 oraz EN ISO 50001 dokumentują to wyraźnie.
Do produkcji wytwarzanych w 100% w niemieckim Singen 
płyt ALUCOBOND® wykorzystujemy wyłącznie wysokiej 
jakości czyste gatunkowo surowce, jak np. taśmy aluminiowe 
ze stopu 5005 A.

RECYKLING
ALUCOBOND® jest materiałem w pełni nadającym się 
do recyklingu, zarówno rdzeń jak i aluminiowe blachy są 
ponownie wykorzystane do produkcji nowego materiału.

TRWAŁOŚĆ
Deklaracje Środowiskowe (EPDs) są ważną podstawą 
kompleksowych i przejrzystych informacji ekologicznych 
dla danych produktów budowlanych. Ponadto ocena w EPD 
jest sprawdzana przez niezależne kontrole osób trzecich. 
Deklaracja Środowiskowa EPD dla paneli kompozytowych 
ALUCOBOND zawiera wszelkie istotne informacje i jest 
dostępna na naszej stronie internetowej www.alucobond.pl.

INDYWIDUALNA WOLNOŚĆ TWORZENIA 

ALUCOBOND® PLUS ALUCOBOND® A2

Kraj Test według ... Klasyfikacja Test według ... Klasyfikacja

Unia Europejska EN 13501-1 Klasa B-s1, d0 EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Niemcy EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

Wielka Brytania

Anglia / Walia /

Szkocja
BR 135

Spełnia wymagania BR 135 Spełnia wymagania of LUL

Szwajcaria VKF RF2 VKF RF1

Polska PN-90/B-02867 NRO EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Rosja GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D2 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D1 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

Australia AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1

Group 1 material 

SMOGRA 1.385 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenienie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1(emisja dymu)

B-s1, d0

AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1 

Group 1 material 

SMOGRA 0.630 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenianie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1 (emisja dymu)

A2-s1, d0

Główna próba ogniowa Klasyfikacja Główna próba ogniowa Klasyfikacja

Austria ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania

Francja Lepir 2 Spełnia wymagania Lepir 2 Spełnia wymagania

Węgry MSZ 14800-6 Spełnia wymagania MSZ 14800-6 Spełnia wymagania

Wielka Brytania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania

Polska Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania

Rosja GOST 31251 Spełnia wymagania GOST 31251 Spełnia wymagania

Kraj Aprobata Nazwa Urząd wydający aprobatę

Czechy c. S-216/C5a/2019/0061 ALUCOBOND® PAVUS a.s., Praha

Francja n° 2/16-1730

n° 2/16-1730

ALUCOBOND® Riveté

ALUCOBOND® Cassette

CSTB, Paris

Niemcy Z-10.3-774 ALUCOBOND® Fassadensystem DIBt, Berlin

Wielka Brytania No 05/4214 ALUCOBOND® Cladding System British Board of Agrément (BBA), Garston

Polska ITB-KOT-2017/0044 wydanie 1 ALUCOBOND® Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Rosja TC No 4922-16 ALUCOBOND® Panels and cassettes elements ФЦС, Moskau 

Słowacja SK-TP-16/0143 ALUCOBOND® TSUS, Bratislava 

Hiszpania No 639/19 Sistema de revistimiento de exterior fachadas ventiladas Instituto Eduardo Toroja, Madrid 

Węgry A-171/2015 ALUCOBOND® composite panel EMI

Rumunia 001SC-04/729-2019 Aluminium Composites Panel ALUCOBOND®

Australia CM 30070 Rev 2

CM 30108 Rev 1

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® PLUS

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® A2

Global-Mark Pty Ltd

ARCHITEKTURA JAKO KREATYWNY REZONANS CIAŁA

Motywem nowego węzła komunikacyjnego było 
zbudowanie lekkiej, zawieszonej bryły. Powierzchnia 
1800 m² podsufitki dachu z paneli ALUCOBOND® jest 
wyrazistym elementem zmodernizowanego dworca 
autobusowego.

Nowa część dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel 
połączona jest kładką z przystankiem kolei miejskiej 
S-Bahn oraz parkingiem. 
Ze względu na swoją wysoką wartość rozpoznania, 
trójwymiarowa okładzina ALUCOBOND® jest szyldem 
urbanistyki centrum miasta. Stowarzyszenie architektów 
i inżynierów z Hamburga przyznało projektowi tytuł 

„Budowa roku 2009”. Jury szczególnie doceniło lekkość 
i przejrzystość formy budynku.

Płynne formy i krzywizny wewnętrznego audytorium są przeciwieństwem do surowej 
i kubistycznej formy zewnętrznej. Doniosłość betonu i szczotkowanej powie-
rzchni ALUCOBOND® nieustannie wzmacnia charakter wyglądu zewnętrznego jak 
i wewnętrznego.

Wiedeńskie biuro architektoniczne zaprojektowało Dom Muzyki jako kombinację szkoły 
z salą koncertową, której otwarty układ zachęca do wymiany między publicznością i 
artystami, między studentami i nauczycielami. ,,Na podstawie zewnętrznej formy można 
odczytać idee budynku: szkoła obejmuje salę koncertową. Nasza architektura jest jak 
rezonans dźwięku instrumentów, ponadto wzmacnia ona kreatywność w Domu Muzyki” 
wyjaśnia Wolf D. Prix, Design Principal und CEO von Coop Himmelb(l)au.

Trzon obiektu tworzy sala koncertowa na 1300 gości. Rozległy Foyer łączy pomieszcze-
nia i otwiera się poprzez okna na przylegający Plac Kultury. Pod pomieszczeniem Foyer 
uzupełniają się wzajemnie trzy różnej wielkości sale: intymna, rytmiczna i klasyczna. 
Poprzez wiele okien studenci jak i odwiedzający mogą zajrzeć do sali koncertowej, pod-
czas prób i koncertów. Rozmieszczenie siedzeń na sali oraz balkonów oferuje najlepsze 
możliwości akustyczne oraz widoki na scenę.

Foyer jest dynamiczną 
żywą przestrzenią.

Zawieszone skrzydło dachu dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel jest  
wykonane z paneli ALUCOBOND® PLUS koloru białego. | Zdjęcie: archimages

LEKKOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Fasada z paneli ALUCOBOND® PLUS, o powierzchni szczotkowanego aluminium nadaje 
budynkowi niepowtarzalny charakter. | Zdjęcia: Duccio Malagamba 

DWORZEC AUTOBUSOWY, NIEMCY – BLUNCK+MORGEN ARCHITEKCI

DOM MUZYKI, DANIA – COOP HIMMELB(L)AU

Oprócz powierzchni w kolorach jednorodnych i metalicznych i Spectra & Sparkling dostępne są:

W sercu pagórkowatej doliny Limmat leży 
nowa dzielnica miasta Dietikon: Limmatfeld. 
Najbardziej charakterystycznym jej punktem 
jest mierzący 80 metrów wysokości wieżowiec 
Limmat Tower. 

Monolityczny budynek wyraźnie odstaje od standar-
dowych szklanych wieżowców. Mieści on nie tylko 
biura, ale również apartamenty mieszkalne. „Wieża, 
która jak kościół w średniowiecznym mieście, 
stanowi centrum dzielnicy Limmatfeld”, wyjaśnia 
architekt Lukas Huggenberger. Charakterystycznym 
rysem elewacji jest jej pionowe zwężenie. Oznacza 
to, że cokół jest masywny, u góry natomiast budynek 
jest węższy, przez co przybiera formę korony spójnie 
stapiającej się z niebem. Uskoki w elewacji modulują 
bryłę wieżowca, reliefy strukturyzują elewację z 
płyt ALUCOBOND®, nadając jej elegancji.

Mieniąca się matowo elewacja z płyt ALUCOBOND® PLUS Anodized Look C31 w ciepłej, 
neutralnej kolorystyce zmienia się subtelnie pod wpływem światła. | Zdjęcie: Florian Licht

LIMMAT TOWER, SZWAJCARIA – HUGGENBERGERFRIES ARCHITEKTEN AG

anodized look roccanaturAL ALUCOBOND® legno vintage urban terra

Create the difference.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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ANODIZED LOOK
The natural beauty of satin-smooth metal Die natürliche Schönheit von mattem, samtigem Metall

FOR HIGH DEMANDS ON QUALITY AND OPTICS
FÜR HOHE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT UND OPTIK

We recommend that ALUCOBOND® Anodized Look panels are 

always taken from the same production batch, e. g. only one 

batch should be used to clad a complete building elevation. 

ALUCOBOND® panels should always be installed in the direction 

shown by the arrows on the protective peel-off foil.

For more information about our products, please contact your 

local ALUCOBOND® distributor or visit us at www.alucobond.com.

Wir empfehlen ALUCOBOND® Anodized Look Platten stets aus 

einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 

nur mit einer Charge zu bekleiden. ALUCOBOND® Platten 

sollten entsprechend den Richtungspfeilen auf der Schutzfolie 

montiert werden.

Für mehr Informationen über unsere Produkte kontaktieren Sie 

ihren zuständigen ALUCOBOND® Vertreter oder besuchen Sie 

uns unter www.alucobond.com.

English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
www.alucobond.com 01
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RUGGED, ENDURING BEAUTY
RAUE SCHÖNHEIT, DIE BLEIBT

ROCCA
Purity. Light. Stone. Pur. Licht. Stein. English Deutsch

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® rocca is available in ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. 

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the panels in the same direction as  
marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary  
slightly in colour. To ensure colour consistency, we strongly  
recommend ordering the total material requirement for a project 
in one order. 

AUCOBOND® rocca uses high-grade polymer coating systems. 

We would be glad to offer you more information about the special 
characteristics of ALUCOBOND® rocca surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® rocca Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungs-
pfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung 
von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu 
Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen 
Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer 
Bestellung erfolgen. 

ALUCOBOND® rocca verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

Exciting classic design: contours and strong sculptural relief instead of colour. Rocca for buildings which endure. | So geht ein spannender 

Klassiker: Ohne Farbe, aber mit Höhen und Tiefen. Rocca für Bauwerke, die bleiben. 

© LOSYS GmbH

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND ® naturAL is avai lable as ALUCOBOND ® PLUS  
(ALUCOBOND® A2 on request). Minimum order quantities apply. Please 
contact us for more information and available specifications.     

APPLICATION INFORMATION
To avoid possible reflection differences, panels must be installed in the 
same direction as marked on the protective peel-off foil. All aluminium 
alloys have minute variations that occur during the production process. 
Additionally, the rolling direction of the ALUCOBOND® naturAL sur-
face structure effects how light is reflected. Such effects cause subtle 
differences in colour and sheen and are common for all natural, non-coil 
coated metal surfaces. In order to minimize these variations in colour 
and appearance, all ALUCOBOND® naturAL aluminium composite 
panels for a project respectively an elevation of a project should originate 
from the same batch (see labels on the pallets). Furthermore, panels 
should be installed in the same direction as marked on the protective 
peel-off foil. However, 100 % uniformity in colour and brightness of such 
surfaces is not feasible. The ALUCOBOND® naturAL Reflect surface is 
not comparable to a conventional glass mirror. Due to the aluminium 
rolling process slight distortions of the reflected image may occur under 
different viewing angles.
We will be pleased to advise you regarding special characteristics of 
ALUCOBOND® naturAL surfaces.  

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® naturAL Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2 auf Anfrage). Es gelten Min-
destbestellmengen. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen 
erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflexionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind.
ALUCOBOND® naturAL hat herstellungsbedingt eine Varianz in der 
Legierungszusammensetzung, die Farbton- bzw. Reflexionsschwankun-
gen bedingen können. Zusätzlich beeinflusst die Orientierung der Walz-
struktur die wahrgenommene Helligkeit der Oberfläche. Wir empfehlen, 
projektbezogen ALUCOBOND® naturAL Aluminiumverbundplatten, 
stets aus einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 
nur mit einer Charge zu bekleiden. Eine 100 % Farb- oder Helligkeits-
übereinstimmung ist jedoch bei diesen Oberflächen nie gegeben. Die  
Oberfläche ALUCOBOND® naturAL Reflect ist nicht vergleichbar mit einer 
konventionellen Glasspiegeloberfläche. Aufgrund des oben beschrie-
benen Walzprozesses sind leichte optische Effekte unter bestimmten 
Betrachtungswinkeln nicht auszuschließen. 
Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen. 

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

NATURAL
Metallic surfaces with personality Metallische Oberflächen mit Charakter English Deutsch

Wyndham Harbour, Australia I Architect: Fender Katsalidis I Material: ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper | © Angus Martin

SURFACES OF NATURAL BEAUTY
NATÜRLICH SCHÖNE OBERFLÄCHEN
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Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
www.alucobond.com 03

 / 
20

20
 P

rin
te

d
 in

 G
er

m
an

y 
A

LU
C

O
B

O
N

D
®
 v

in
ta

g
e 

EN
 | 

D

DESIGN HIGHLIGHTS
AKZENTUIERT GESTALTEN

VINTAGE
A touch of nostalgia for modern architecture Ein Hauch von Nostalgie für moderne Architektur English Deutsch

ADVANTAGES 

- lightweight

- excellent flatness and high flexural strength

- ideal material for geometric shapes and free forms

- 1.5 m x 5 m pattern without repetition

- fire behaviour classification:

 B-s1, d0 or A2-s1, d0 acc. to EN13501-1

- easy and versatile processing options using routing and 

 folding techniques

- highly complex and high-grade polymer coating systems

- easy clean surface

- excellent light and UV resistance

- ALUCOBOND® is 100 % recyclable

ALUCOBOND® vintage is available as ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. Do not hesitate to contact us for more 
information about the special properties of ALUCOBOND® vintage 
surfaces.

VORTEILE

- geringes Eigengewicht

- exzellente Planheit und hohe Biegesteifigkeit

- ideales Material für geometrische Formen und Freiformen

- 1,5 m x 5 m Dekorgröße ohne Wiederholung

- Klassifizierung des Brandverhaltens:

 B-s1, d0 oder A2-s1, d0 nach EN13501-1

- leichte und vielseitige Bearbeitung durch Fräskanttechnik

- sehr komplexes und hochwertiges Polymerlacksystem 

- einfache Reinigung der Oberflächen

- sehr gute Licht- und UV-Beständigkeit

- ALUCOBOND® lässt sich zu 100 % rezyklieren

ALUCOBOND® vintage Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. Gerne 
beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften dieser 
Oberflächen.

Stein 2 Office, Slovakia | Material: ALUCOBOND® PLUS vintage Coracero | Architect: Ateliér Ivan Kubík | Fabricator: ALUSTEEL | © Martin Viazanko

Next & Beyond.Façade fascination.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

Nature-loving: Excellent CO2 balance and sophisticated wood look in ALUCOBOND® composite panels at the NU-Office in Munich. I Der Natur  
verbunden: Das NU-Office in München überzeugt mit einer hervorragenden CO2-Bilanz und mit der edlen Holzoptik von ALUCOBOND® Verbundplatten. 
Architect: Architecture Office Falk von Tettenborn I Photo: Katzer

NATURAL, VERSATILE, DURABLE
NATÜRLICH, VIELSEITIG, LANGLEBIG

English Deutsch

We love wood. And we also love sophisticated architecture.  

That was our reason for developing top-quality structured  

ALUCOBOND® legno cladding panels, which combine all the  

natural beauty of wood and all the benefits of ALUCOBOND® 

aluminium composite panels.

ALUCOBOND® legno advantages: 

- low weight

- fire protection class A2 (non-combustible)

- excellent flatness and high flexural strength

- high level of flexural strength for both complex and tight bends,

  as well as three-dimensional and amorphous curvature

- versatile processing options using routing and folding techniques

- large variety of panel formats from very large to very small 

- natural-looking, varied wood look with grainy structured feel

- easy clean surface

- light and UV resistance without losing colour

- resistance to fungus, moss, decay and weathering light and UV 

- extreme durability

- complete recyclability

Receive further information from your ALUCOBOND® sales manager 

or on www.alucobond.com.

Wir lieben Holz. Und wir lieben anspruchsvolle Architektur. Daher 

entwickelten wir ALUCOBOND® legno, hochwertige strukturierte 

Fassadenplatten mit der natürlichen Schönheit von Holz und dem  

guten Materialcharakter von ALUCOBOND® Aluminium Verbund-

platten.

ALUCOBOND® legno überzeugt mit:

- einem geringen Eigengewicht

- der Brandschutzklasse A2 (nicht brennbar)

- einer exzellenten Planheit und hohen Biegesteifigkeit

- einer sehr guten Biegbarkeit in komplexe und enge, auch drei- 

  dimensionale und amorphe Krümmungen

- einer vielseitigen Bearbeitung durch die Fräßkanttechnik

- einem variablen, auch sehr großen oder schmalen Plattenformat 

- einer natürlich anmutenden, abwechslungsreichen Holzoptik    

  mit Struktur

- einer einfachen Reinigung der Oberflächen

- einer Licht- und UV-Beständigkeit ohne Farbverluste

- einer Resistenz gegen Pilzbefall, Moos, Fäulnis und Verwitterung

- einer extremen Langlebigkeit

- einer vollständigen Rezyklierbarkeit

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ALUCOBOND® 

Verkaufsleiter oder auf www.alucobond.com.
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Aluminium composite material with a structured feel Aluminiumverbundplatten mit fühlbarer Struktur

PREMIUM WOOD

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® terra is available as ALUCOBOND® plus. Minimum 
order quantities apply. Please contact us for more information and 
available specifications.

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the composite panels in the same direction 
as marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary slightly 
in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend 
ordering the total material requirement for a project in one order. 

ALUCOBOND® terra uses high-grade polymer coating systems. 

We are happy to provide more customised information about the 
special characteristics of ALUCOBOND® terra surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® terra Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® plus. Es gelten Mindestbestellmengen. Nähere Einzel-
heiten und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten  
aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabwei- 
chungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte 
deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.  

ALUCOBOND® terra verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

THE TEXTURE OF PRECIOUS EARTH
MIT DER STRUKTUR EDLER ERDE

SWATHED IN A MELLOW SHEEN
IN SANFTES SCHIMMERN GEHÜLLT

Stone and crystal stand for endurance, authenticity and 

intrinsic value. They reflect light in a magical, vibrant way 

and their texture is unexpectedly varied: ranging from 

rough to smooth. ALUCOBOND® terra is inspired by  

iridescent stone. The décor’s surface refracts the daylight 

creating a matt sheen and lustrous hues, sometimes 

elegant and sometimes earthy. ALUCOBOND® terra 

unites the typical crystalline surface and velvety feel 

found in natural stone with many of the advantages of  

ALUCOBOND® composite panels. Unlike most natural 

stone, ALUCOBOND® composite panels are both very 

thin and light, but offer at the same time a high level of  

flexural and tensile strength. Large format panels can be 

easily and accurately fabricated, processed, transported, 

installed, and, in addition, three-dimensionally shaped by 

using folding and roll bending techniques. Unlike many 

stone surfaces, ALUCOBOND® terra is also weather- 

resistant and colour fast.

Beständigkeit, Ursprünglichkeit und Wertigkeit, dafür  

stehen Steine und Kristalle. Sie zaubern lebendige Licht-

reflexe und überraschen mit unterschiedlicher Haptik von 

rau bis glatt. ALUCOBOND® terra ist inspiriert vom Schil-

lern der Gesteine. Die Oberflächen der Dekore brechen 

das Tageslicht mit mattem Schimmer und zaubern so mal 

eine elegante, mal eine erdig changierende Farbigkeit. 

ALUCOBOND® terra verbindet die für Steinplatten typi-

sche, kristalline Oberfläche und samtige Haptik mit vie-

len Vorteilen der ALUCOBOND®-Verbundplatten: Anders 

als die meisten Natursteinplatten sind ALUCOBOND®-

Verbundplatten sehr dünn und leicht, haben aber gleich- 

zeitig eine hohe Biegesteifigkeit sowie Bruchfestigkeit.  

Große Plattenformate lassen sich einfach und pass- 

genau herstellen, bearbeiten, transportieren, montieren 

sowie durch Abkanten und Rundbiegen mehrdimen- 

sional verformen. Dazu weist ALUCOBOND® terra, im 

Gegensatz zu vielen Steinoberflächen, eine sehr hohe 

Witterungs- und Farbbeständigkeit auf. 

TERRA
Glistening envelope, earthy hues Schimmernd verhüllt, erdig getönt English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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For façades with an elegant sheen. | Für Fassaden mit dem feinen Schimmer.

Characteristic of ALUCOBOND® terra is the crystalline matt sheen of the surface which changes with the light. | Charakteristisch für  

ALUCOBOND® terra ist die kristalline Oberfläche, deren Farbigkeit mit dem Lichteinfall matt changiert.
Developed in cooperation with 
Beckers Germany.

Create the difference.URBAN
Muted mat surfaces with big city flair Gedeckte, matte Oberflächen mit Großstadtflair English Deutsch



PRZYDATNE INFORMACJE

APROBATY

KLASYFIKACJA OGNIOWA

POWIERZCHNIE 
Powierzchnie płyt ALUCOBOND® są powlekane wyłącznie 
przy wykorzystaniu lakierów o wysokiej jakości, przyja-
znych dla środowiska naturalnego.
Powłoki cechuje wysoka odporność na czynniki atmos-
feryczne oraz na wpływ zanieczyszczeń przemysłowych. 
Własności te uzyskano przez zastosowanie składników 
wiążących odpornych na promieniowanie UV. Dla wymogów 
architektury stosujemy wysokiej jakości farby polimerowe, 
np. PVDF oraz FEVE, które sprawdziły się, jako optymalne 
powierzchnie lakiernicze. Jakość powłoki bada się zgod-
nie z normami ustanowionymi przez zrzeszenie E.C.C.A. 
(European Coil Coating Association).

MONTAŻ
Aby uniknąć potencjalnych różnic w odcieniu kolorów  
(z wyjątkiem kolorów jednorodnych) zaleca się, aby  
panele były montowane w tym samym kierunku, zgodnie 
z podanymi strzałkami na folii ochronnej. Mogą wystąpić 
pewne różnice odcieni paneli pochodzących z różnych 
partii produkcyjnych. Zgodność kolorów można zapewnić 
składając jednocześnie zamówienie na cały projekt.
Po montażu zaleca się jak najszybsze usunięcie folii 
ochronnej, ponieważ pozostawienie folii może utrudnić jej  
późniejsze usunięcie.
Układając płyty jedna na drugą, należy zwrócić uwagę, aby 
niczego nie było pomiędzy nimi, ponieważ mogą pojawić 
się uszkodzenia na powierzchni płyt.

GWARANCJA
ALUCOBOND® oznacza wysoką jakość i długotrwałość. 
Gwarancję zgodną z specyfikacją produktu i wymaganiami 
oraz zalecanym zakresem stosowania można otrzymać na 
życzenie.

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ
Dla 3A Composites skuteczna i ciągła ochrona środowiska 
jest głównym priorytetem. Jest sprawą najwyższej wagi, aby 
chronić, zasoby naturalne naszej ziemi. Jesteśmy w czołówce 
w propagowaniu ciągłych działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego, wiele z nich wdraża się prekursorsko 
w stosunku do rozporządzeń urzędowych, nieraz na skalę 
przewyższającą zalecane standardy- wprowadzając własne 
ulepszenia w tej dziedzinie. 3A Composites była jedną z 
pierwszych firm, która zastosowała swój własny system 
zarządzania ochrony środowiska, która regularnie jest 
nadzorowana poprzez zewnętrznych audytorów. Uzyskane 
z sukcesem certyfikaty zgodne z wymaganiami EN ISO 
14001 oraz EN ISO 50001 dokumentują to wyraźnie.
Do produkcji wytwarzanych w 100% w niemieckim Singen 
płyt ALUCOBOND® wykorzystujemy wyłącznie wysokiej 
jakości czyste gatunkowo surowce, jak np. taśmy aluminiowe 
ze stopu 5005 A.

RECYKLING
ALUCOBOND® jest materiałem w pełni nadającym się 
do recyklingu, zarówno rdzeń jak i aluminiowe blachy są 
ponownie wykorzystane do produkcji nowego materiału.

TRWAŁOŚĆ
Deklaracje Środowiskowe (EPDs) są ważną podstawą 
kompleksowych i przejrzystych informacji ekologicznych 
dla danych produktów budowlanych. Ponadto ocena w EPD 
jest sprawdzana przez niezależne kontrole osób trzecich. 
Deklaracja Środowiskowa EPD dla paneli kompozytowych 
ALUCOBOND zawiera wszelkie istotne informacje i jest 
dostępna na naszej stronie internetowej www.alucobond.pl.

INDYWIDUALNA WOLNOŚĆ TWORZENIA 

ALUCOBOND® PLUS ALUCOBOND® A2

Kraj Test według ... Klasyfikacja Test według ... Klasyfikacja

Unia Europejska EN 13501-1 Klasa B-s1, d0 EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Niemcy EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

EN 1187 (method 1) /

DIN 4102-7
Spełnia wymagania

Wielka Brytania

Anglia / Walia /

Szkocja
BR 135

Spełnia wymagania BR 135 Spełnia wymagania of LUL

Szwajcaria VKF RF2 VKF RF1

Polska PN-90/B-02867 NRO EN 13501-1 Klasa A2-s1, d0

Rosja GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D2 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

GOST 30244-94

GOST 30402-95

GOST 12.1.044-89

GOST 12.1.044-89

G1 (palność)

W1 (zapalność)

D1 (emisja dymu)

T1 (toksyczności)

Australia AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1

Group 1 material 

SMOGRA 1.385 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenienie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1(emisja dymu)

B-s1, d0

AS ISO 9705 

AS 1530.3 Indices 

EN 13501-1 

Group 1 material 

SMOGRA 0.630 m2 / s2

0 (zapalność)

0 (rozprzestrzenianie ognia)

0 (wzrost temperatury)

0 – 1 (emisja dymu)

A2-s1, d0

Główna próba ogniowa Klasyfikacja Główna próba ogniowa Klasyfikacja

Austria ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania ÖNORM B 3800-5 Spełnia wymagania

Francja Lepir 2 Spełnia wymagania Lepir 2 Spełnia wymagania

Węgry MSZ 14800-6 Spełnia wymagania MSZ 14800-6 Spełnia wymagania

Wielka Brytania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania BS 8414 part 1 & 2 Spełnia wymagania

Polska Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania Zgodnie z wytycznymi ITB Spełnia wymagania

Rosja GOST 31251 Spełnia wymagania GOST 31251 Spełnia wymagania

Kraj Aprobata Nazwa Urząd wydający aprobatę

Czechy c. S-216/C5a/2019/0061 ALUCOBOND® PAVUS a.s., Praha

Francja n° 2/16-1730

n° 2/16-1730

ALUCOBOND® Riveté

ALUCOBOND® Cassette

CSTB, Paris

Niemcy Z-10.3-774 ALUCOBOND® Fassadensystem DIBt, Berlin

Wielka Brytania No 05/4214 ALUCOBOND® Cladding System British Board of Agrément (BBA), Garston

Polska ITB-KOT-2017/0044 wydanie 1 ALUCOBOND® Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Rosja TC No 4922-16 ALUCOBOND® Panels and cassettes elements ФЦС, Moskau 

Słowacja SK-TP-16/0143 ALUCOBOND® TSUS, Bratislava 

Hiszpania No 639/19 Sistema de revistimiento de exterior fachadas ventiladas Instituto Eduardo Toroja, Madrid 

Węgry A-171/2015 ALUCOBOND® composite panel EMI

Rumunia 001SC-04/729-2019 Aluminium Composites Panel ALUCOBOND®

Australia CM 30070 Rev 2

CM 30108 Rev 1

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® PLUS

Certificate of Conformity – ALUCOBOND® A2

Global-Mark Pty Ltd

ARCHITEKTURA JAKO KREATYWNY REZONANS CIAŁA

Motywem nowego węzła komunikacyjnego było 
zbudowanie lekkiej, zawieszonej bryły. Powierzchnia 
1800 m² podsufitki dachu z paneli ALUCOBOND® jest 
wyrazistym elementem zmodernizowanego dworca 
autobusowego.

Nowa część dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel 
połączona jest kładką z przystankiem kolei miejskiej 
S-Bahn oraz parkingiem. 
Ze względu na swoją wysoką wartość rozpoznania, 
trójwymiarowa okładzina ALUCOBOND® jest szyldem 
urbanistyki centrum miasta. Stowarzyszenie architektów 
i inżynierów z Hamburga przyznało projektowi tytuł 

„Budowa roku 2009”. Jury szczególnie doceniło lekkość 
i przejrzystość formy budynku.

Płynne formy i krzywizny wewnętrznego audytorium są przeciwieństwem do surowej 
i kubistycznej formy zewnętrznej. Doniosłość betonu i szczotkowanej powie-
rzchni ALUCOBOND® nieustannie wzmacnia charakter wyglądu zewnętrznego jak 
i wewnętrznego.

Wiedeńskie biuro architektoniczne zaprojektowało Dom Muzyki jako kombinację szkoły 
z salą koncertową, której otwarty układ zachęca do wymiany między publicznością i 
artystami, między studentami i nauczycielami. ,,Na podstawie zewnętrznej formy można 
odczytać idee budynku: szkoła obejmuje salę koncertową. Nasza architektura jest jak 
rezonans dźwięku instrumentów, ponadto wzmacnia ona kreatywność w Domu Muzyki” 
wyjaśnia Wolf D. Prix, Design Principal und CEO von Coop Himmelb(l)au.

Trzon obiektu tworzy sala koncertowa na 1300 gości. Rozległy Foyer łączy pomieszcze-
nia i otwiera się poprzez okna na przylegający Plac Kultury. Pod pomieszczeniem Foyer 
uzupełniają się wzajemnie trzy różnej wielkości sale: intymna, rytmiczna i klasyczna. 
Poprzez wiele okien studenci jak i odwiedzający mogą zajrzeć do sali koncertowej, pod-
czas prób i koncertów. Rozmieszczenie siedzeń na sali oraz balkonów oferuje najlepsze 
możliwości akustyczne oraz widoki na scenę.

Foyer jest dynamiczną 
żywą przestrzenią.

Zawieszone skrzydło dachu dworca autobusowego Hamburg Poppenbuttel jest  
wykonane z paneli ALUCOBOND® PLUS koloru białego. | Zdjęcie: archimages

LEKKOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

Fasada z paneli ALUCOBOND® PLUS, o powierzchni szczotkowanego aluminium nadaje 
budynkowi niepowtarzalny charakter. | Zdjęcia: Duccio Malagamba 

DWORZEC AUTOBUSOWY, NIEMCY – BLUNCK+MORGEN ARCHITEKCI

DOM MUZYKI, DANIA – COOP HIMMELB(L)AU

Oprócz powierzchni w kolorach jednorodnych i metalicznych i Spectra & Sparkling dostępne są:

W sercu pagórkowatej doliny Limmat leży 
nowa dzielnica miasta Dietikon: Limmatfeld. 
Najbardziej charakterystycznym jej punktem 
jest mierzący 80 metrów wysokości wieżowiec 
Limmat Tower. 

Monolityczny budynek wyraźnie odstaje od standar-
dowych szklanych wieżowców. Mieści on nie tylko 
biura, ale również apartamenty mieszkalne. „Wieża, 
która jak kościół w średniowiecznym mieście, 
stanowi centrum dzielnicy Limmatfeld”, wyjaśnia 
architekt Lukas Huggenberger. Charakterystycznym 
rysem elewacji jest jej pionowe zwężenie. Oznacza 
to, że cokół jest masywny, u góry natomiast budynek 
jest węższy, przez co przybiera formę korony spójnie 
stapiającej się z niebem. Uskoki w elewacji modulują 
bryłę wieżowca, reliefy strukturyzują elewację z 
płyt ALUCOBOND®, nadając jej elegancji.

Mieniąca się matowo elewacja z płyt ALUCOBOND® PLUS Anodized Look C31 w ciepłej, 
neutralnej kolorystyce zmienia się subtelnie pod wpływem światła. | Zdjęcie: Florian Licht

LIMMAT TOWER, SZWAJCARIA – HUGGENBERGERFRIES ARCHITEKTEN AG

anodized look roccanaturAL ALUCOBOND® legno vintage urban terra

Create the difference.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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ANODIZED LOOK
The natural beauty of satin-smooth metal Die natürliche Schönheit von mattem, samtigem Metall

FOR HIGH DEMANDS ON QUALITY AND OPTICS
FÜR HOHE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT UND OPTIK

We recommend that ALUCOBOND® Anodized Look panels are 

always taken from the same production batch, e. g. only one 

batch should be used to clad a complete building elevation. 

ALUCOBOND® panels should always be installed in the direction 

shown by the arrows on the protective peel-off foil.

For more information about our products, please contact your 

local ALUCOBOND® distributor or visit us at www.alucobond.com.

Wir empfehlen ALUCOBOND® Anodized Look Platten stets aus 

einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 

nur mit einer Charge zu bekleiden. ALUCOBOND® Platten 

sollten entsprechend den Richtungspfeilen auf der Schutzfolie 

montiert werden.

Für mehr Informationen über unsere Produkte kontaktieren Sie 

ihren zuständigen ALUCOBOND® Vertreter oder besuchen Sie 

uns unter www.alucobond.com.

English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
www.alucobond.com 01
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RUGGED, ENDURING BEAUTY
RAUE SCHÖNHEIT, DIE BLEIBT

ROCCA
Purity. Light. Stone. Pur. Licht. Stein. English Deutsch

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® rocca is available in ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. 

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the panels in the same direction as  
marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary  
slightly in colour. To ensure colour consistency, we strongly  
recommend ordering the total material requirement for a project 
in one order. 

AUCOBOND® rocca uses high-grade polymer coating systems. 

We would be glad to offer you more information about the special 
characteristics of ALUCOBOND® rocca surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® rocca Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungs-
pfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung 
von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu 
Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen 
Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer 
Bestellung erfolgen. 

ALUCOBOND® rocca verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

Exciting classic design: contours and strong sculptural relief instead of colour. Rocca for buildings which endure. | So geht ein spannender 

Klassiker: Ohne Farbe, aber mit Höhen und Tiefen. Rocca für Bauwerke, die bleiben. 

© LOSYS GmbH

Next & Beyond.

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND ® naturAL is avai lable as ALUCOBOND ® PLUS  
(ALUCOBOND® A2 on request). Minimum order quantities apply. Please 
contact us for more information and available specifications.     

APPLICATION INFORMATION
To avoid possible reflection differences, panels must be installed in the 
same direction as marked on the protective peel-off foil. All aluminium 
alloys have minute variations that occur during the production process. 
Additionally, the rolling direction of the ALUCOBOND® naturAL sur-
face structure effects how light is reflected. Such effects cause subtle 
differences in colour and sheen and are common for all natural, non-coil 
coated metal surfaces. In order to minimize these variations in colour 
and appearance, all ALUCOBOND® naturAL aluminium composite 
panels for a project respectively an elevation of a project should originate 
from the same batch (see labels on the pallets). Furthermore, panels 
should be installed in the same direction as marked on the protective 
peel-off foil. However, 100 % uniformity in colour and brightness of such 
surfaces is not feasible. The ALUCOBOND® naturAL Reflect surface is 
not comparable to a conventional glass mirror. Due to the aluminium 
rolling process slight distortions of the reflected image may occur under 
different viewing angles.
We will be pleased to advise you regarding special characteristics of 
ALUCOBOND® naturAL surfaces.  

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® naturAL Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS (ALUCOBOND® A2 auf Anfrage). Es gelten Min-
destbestellmengen. Nähere Einzelheiten und verfügbare Spezifikationen 
erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflexionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind.
ALUCOBOND® naturAL hat herstellungsbedingt eine Varianz in der 
Legierungszusammensetzung, die Farbton- bzw. Reflexionsschwankun-
gen bedingen können. Zusätzlich beeinflusst die Orientierung der Walz-
struktur die wahrgenommene Helligkeit der Oberfläche. Wir empfehlen, 
projektbezogen ALUCOBOND® naturAL Aluminiumverbundplatten, 
stets aus einer Produktionscharge einzusetzen bzw. Gebäudeansichten 
nur mit einer Charge zu bekleiden. Eine 100 % Farb- oder Helligkeits-
übereinstimmung ist jedoch bei diesen Oberflächen nie gegeben. Die  
Oberfläche ALUCOBOND® naturAL Reflect ist nicht vergleichbar mit einer 
konventionellen Glasspiegeloberfläche. Aufgrund des oben beschrie-
benen Walzprozesses sind leichte optische Effekte unter bestimmten 
Betrachtungswinkeln nicht auszuschließen. 
Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen. 

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

NATURAL
Metallic surfaces with personality Metallische Oberflächen mit Charakter English Deutsch

Wyndham Harbour, Australia I Architect: Fender Katsalidis I Material: ALUCOBOND® PLUS naturAL Copper | © Angus Martin

SURFACES OF NATURAL BEAUTY
NATÜRLICH SCHÖNE OBERFLÄCHEN
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3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info@alucobond.com
www.alucobond.com 03
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DESIGN HIGHLIGHTS
AKZENTUIERT GESTALTEN

VINTAGE
A touch of nostalgia for modern architecture Ein Hauch von Nostalgie für moderne Architektur English Deutsch

ADVANTAGES 

- lightweight

- excellent flatness and high flexural strength

- ideal material for geometric shapes and free forms

- 1.5 m x 5 m pattern without repetition

- fire behaviour classification:

 B-s1, d0 or A2-s1, d0 acc. to EN13501-1

- easy and versatile processing options using routing and 

 folding techniques

- highly complex and high-grade polymer coating systems

- easy clean surface

- excellent light and UV resistance

- ALUCOBOND® is 100 % recyclable

ALUCOBOND® vintage is available as ALUCOBOND® PLUS and A2. 
Minimum order quantities apply. Do not hesitate to contact us for more 
information about the special properties of ALUCOBOND® vintage 
surfaces.

VORTEILE

- geringes Eigengewicht

- exzellente Planheit und hohe Biegesteifigkeit

- ideales Material für geometrische Formen und Freiformen

- 1,5 m x 5 m Dekorgröße ohne Wiederholung

- Klassifizierung des Brandverhaltens:

 B-s1, d0 oder A2-s1, d0 nach EN13501-1

- leichte und vielseitige Bearbeitung durch Fräskanttechnik

- sehr komplexes und hochwertiges Polymerlacksystem 

- einfache Reinigung der Oberflächen

- sehr gute Licht- und UV-Beständigkeit

- ALUCOBOND® lässt sich zu 100 % rezyklieren

ALUCOBOND® vintage Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® PLUS und A2. Es gelten Mindestbestellmengen. Gerne 
beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften dieser 
Oberflächen.

Stein 2 Office, Slovakia | Material: ALUCOBOND® PLUS vintage Coracero | Architect: Ateliér Ivan Kubík | Fabricator: ALUSTEEL | © Martin Viazanko

Next & Beyond.Façade fascination.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com

Nature-loving: Excellent CO2 balance and sophisticated wood look in ALUCOBOND® composite panels at the NU-Office in Munich. I Der Natur  
verbunden: Das NU-Office in München überzeugt mit einer hervorragenden CO2-Bilanz und mit der edlen Holzoptik von ALUCOBOND® Verbundplatten. 
Architect: Architecture Office Falk von Tettenborn I Photo: Katzer

NATURAL, VERSATILE, DURABLE
NATÜRLICH, VIELSEITIG, LANGLEBIG

English Deutsch

We love wood. And we also love sophisticated architecture.  

That was our reason for developing top-quality structured  

ALUCOBOND® legno cladding panels, which combine all the  

natural beauty of wood and all the benefits of ALUCOBOND® 

aluminium composite panels.

ALUCOBOND® legno advantages: 

- low weight

- fire protection class A2 (non-combustible)

- excellent flatness and high flexural strength

- high level of flexural strength for both complex and tight bends,

  as well as three-dimensional and amorphous curvature

- versatile processing options using routing and folding techniques

- large variety of panel formats from very large to very small 

- natural-looking, varied wood look with grainy structured feel

- easy clean surface

- light and UV resistance without losing colour

- resistance to fungus, moss, decay and weathering light and UV 

- extreme durability

- complete recyclability

Receive further information from your ALUCOBOND® sales manager 

or on www.alucobond.com.

Wir lieben Holz. Und wir lieben anspruchsvolle Architektur. Daher 

entwickelten wir ALUCOBOND® legno, hochwertige strukturierte 

Fassadenplatten mit der natürlichen Schönheit von Holz und dem  

guten Materialcharakter von ALUCOBOND® Aluminium Verbund-

platten.

ALUCOBOND® legno überzeugt mit:

- einem geringen Eigengewicht

- der Brandschutzklasse A2 (nicht brennbar)

- einer exzellenten Planheit und hohen Biegesteifigkeit

- einer sehr guten Biegbarkeit in komplexe und enge, auch drei- 

  dimensionale und amorphe Krümmungen

- einer vielseitigen Bearbeitung durch die Fräßkanttechnik

- einem variablen, auch sehr großen oder schmalen Plattenformat 

- einer natürlich anmutenden, abwechslungsreichen Holzoptik    

  mit Struktur

- einer einfachen Reinigung der Oberflächen

- einer Licht- und UV-Beständigkeit ohne Farbverluste

- einer Resistenz gegen Pilzbefall, Moos, Fäulnis und Verwitterung

- einer extremen Langlebigkeit

- einer vollständigen Rezyklierbarkeit

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ALUCOBOND® 

Verkaufsleiter oder auf www.alucobond.com.
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Aluminium composite material with a structured feel Aluminiumverbundplatten mit fühlbarer Struktur

PREMIUM WOOD

PURCHASE INFORMATION
ALUCOBOND® terra is available as ALUCOBOND® plus. Minimum 
order quantities apply. Please contact us for more information and 
available specifications.

APPLICATION INFORMATION
We recommend installing the composite panels in the same direction 
as marked on the protective peel-off-foil to avoid potential reflection 
differences. Panels from different production batches may vary slightly 
in colour. To ensure colour consistency, we strongly recommend 
ordering the total material requirement for a project in one order. 

ALUCOBOND® terra uses high-grade polymer coating systems. 

We are happy to provide more customised information about the 
special characteristics of ALUCOBOND® terra surfaces.

BESTELLINFORMATION
ALUCOBOND® terra Oberflächen sind verfügbar in der Ausführung 
ALUCOBOND® plus. Es gelten Mindestbestellmengen. Nähere Einzel-
heiten und verfügbare Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

ANWENDUNGSHINWEIS 
Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten 
in der selben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile 
auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten  
aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabwei- 
chungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte 
deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.  

ALUCOBOND® terra verwendet hochwertige Polymerlacksysteme. 

Gerne beraten wir Sie individuell über die besonderen Eigenschaften 
dieser Oberflächen.

THE TEXTURE OF PRECIOUS EARTH
MIT DER STRUKTUR EDLER ERDE

SWATHED IN A MELLOW SHEEN
IN SANFTES SCHIMMERN GEHÜLLT

Stone and crystal stand for endurance, authenticity and 

intrinsic value. They reflect light in a magical, vibrant way 

and their texture is unexpectedly varied: ranging from 

rough to smooth. ALUCOBOND® terra is inspired by  

iridescent stone. The décor’s surface refracts the daylight 

creating a matt sheen and lustrous hues, sometimes 

elegant and sometimes earthy. ALUCOBOND® terra 

unites the typical crystalline surface and velvety feel 

found in natural stone with many of the advantages of  

ALUCOBOND® composite panels. Unlike most natural 

stone, ALUCOBOND® composite panels are both very 

thin and light, but offer at the same time a high level of  

flexural and tensile strength. Large format panels can be 

easily and accurately fabricated, processed, transported, 

installed, and, in addition, three-dimensionally shaped by 

using folding and roll bending techniques. Unlike many 

stone surfaces, ALUCOBOND® terra is also weather- 

resistant and colour fast.

Beständigkeit, Ursprünglichkeit und Wertigkeit, dafür  

stehen Steine und Kristalle. Sie zaubern lebendige Licht-

reflexe und überraschen mit unterschiedlicher Haptik von 

rau bis glatt. ALUCOBOND® terra ist inspiriert vom Schil-

lern der Gesteine. Die Oberflächen der Dekore brechen 

das Tageslicht mit mattem Schimmer und zaubern so mal 

eine elegante, mal eine erdig changierende Farbigkeit. 

ALUCOBOND® terra verbindet die für Steinplatten typi-

sche, kristalline Oberfläche und samtige Haptik mit vie-

len Vorteilen der ALUCOBOND®-Verbundplatten: Anders 

als die meisten Natursteinplatten sind ALUCOBOND®-

Verbundplatten sehr dünn und leicht, haben aber gleich- 

zeitig eine hohe Biegesteifigkeit sowie Bruchfestigkeit.  

Große Plattenformate lassen sich einfach und pass- 

genau herstellen, bearbeiten, transportieren, montieren 

sowie durch Abkanten und Rundbiegen mehrdimen- 

sional verformen. Dazu weist ALUCOBOND® terra, im 

Gegensatz zu vielen Steinoberflächen, eine sehr hohe 

Witterungs- und Farbbeständigkeit auf. 

TERRA
Glistening envelope, earthy hues Schimmernd verhüllt, erdig getönt English Deutsch

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Germany 
Phone +49 7731 - 941 2060
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu @alucobond.com
www.alucobond.com 07
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For façades with an elegant sheen. | Für Fassaden mit dem feinen Schimmer.

Characteristic of ALUCOBOND® terra is the crystalline matt sheen of the surface which changes with the light. | Charakteristisch für  

ALUCOBOND® terra ist die kristalline Oberfläche, deren Farbigkeit mit dem Lichteinfall matt changiert.
Developed in cooperation with 
Beckers Germany.

Create the difference.URBAN
Muted mat surfaces with big city flair Gedeckte, matte Oberflächen mit Großstadtflair English Deutsch



RODZAJE MATERIAŁÓW

TECHNIKA FREZOWANIA I GIĘCIA 

TOLERANCJE WYMIAROWE
Technologia produkcji zakłada przemieszczenie się blachy aluminiowej maksy-
malnie do 2 mm
Grubość: ± 0,2 mm (nielakierowany | lakierowany | anodowany)
Szerokość: - 0 / + 4 mm
Długość: 2000 – 4000 mm; - 0 / + 6 mm
Długość: 4001 – 6800 mm; - 0 / + 10 mm

 Na zapytanie * Anodowanie zgodne z normą DIN 17611. Wszystkie anodowane płyty posiadają na krótszych bokach linie kontaktowe około 25 mm, płyty powyżej 
długości 3500 mm mają także linie kontaktowe około 20 mm od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej na krótszych bokach znajdują się linie kontak-
towe około 35 mm. Maksymalna długość płyty wynosi 6500 mm. Proszę to uwzględnić podczas optymalizacji płyt.

** Wyjątek: ALUCOBOND® naturAL Powłoka lustrzana jest tylko dostępna w ALUCOBOND® PLUS (Szerokość 1250 mm).

KOLORY I POWIERZCHNIE
Inne kolory i powierzchnie dostępne są na zapytanie. 
Podlegają minimalnej ilości dostaw.

PRODUKT

Panele ALUCOBOND® również mogą być mocowane do podkonstrukcji wsporczej z drewna. Także na attykach, podsufitkach, obudowach słupów 
może być ALUCOBOND® zastosowany bez problemu. Dodatkowe techniczne informacje dostępne są na życzenie.

ALUCOBOND® PLUS
ALUCOBOND® PLUS  jest mater iałem, k tóry po -
siada klasyf ikację ogniową NRO i przez to speł-
nia wymagania przeciwpożarowe dotyczące okładzin 
elewacyjnych. Jest materiałem trudnopalnym, zachowu-
jącym jednocześnie wszystkie własności – typowe dla  
rodziny produktów ALUCOBOND®-takie jak: płaskość, 
formowalność, odporność na czynniki atmosferyczne oraz 
łatwą prefabrykację.

SYSTEMY MOCOWANIA

 ALUCOBOND® PLUS Grubość: 3 / 4 mm (6 mm na zapytanie)

Szerokość [mm]
Długość   [mm]

1 000
2 000 – 6 800

1 250
2 000 – 6800

1 500
2 000 – 6800

1 575
2 000 – 6800

1 750
2 000 – 6800

Kolory jednorodne & metaliczne

Spectra & Sparkling kolory --

Anodized Look --

NaturAL -- -- --

ALUCOBOND® legno – premium wood -- --

Vintage -- --

Façade design – individual décor -- --

Urban -- --

Terra & Rocca -- -- --

Anodowany* -- -- --

Nielakierowany -- --

ALUCOBOND® A2 Grubość: 3 / 4 mm

Szerokość [mm]
Długość   [mm]

1 000
2 000 – 6800

1 250
2 000 – 6800

1 500
2 000 – 6800

1 575
2 000 – 6800

1 650
2 000 – 6800

Kolory jednorodne & metaliczne -- --

Spectra & Sparkling kolory -- -- --

Anodized Look -- --

NaturAL** -- -- --

ALUCOBOND® legno – premium wood -- -- --

Vintage -- -- --

Façade design – individual décor -- -- --

Urban -- -- --

Terra & Rocca -- -- --

Nielakierowany -- -- --

Rdzeń mineralny, 
NRO
70% składu mineralnego

0,5 mm aluminium

ALUCOBOND® A2
ALUCOBOND® A2 to nasz niepalny aluminiowy panel 
kompozytowy stosowany w architekturze, która spełnia 
odpowiednie standardy na całym świecie. Dzięki 
rdzeniowi mineralnemu ALUCOBOND® A2 spełnia  
najbardziej rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe, co 
umożliwia wykorzystanie tego materiału bez ograniczeń.  
ALUCOBOND® A2, podobnie jak wszystkie wyroby z grupy 
ALUCOBOND®, jest łatwy do prefabrykacji, odporny na 
uderzenia i oddziaływanie czynników atmosferycznych, a 
przede wszystkim jest niepalny.

Rdzeń mineralny,  
niepalny
> 90% składu mineralnego

0,5 mm aluminium

KASETY SZ 20
układ poziomy paneli

KASETY
zawieszone na bolcach ze stali 
nierdzewnej, układ pionowy paneli

SYSTEM NITOWANY/ PRZYKRĘCANY  
do profili omega, układ pionowy paneli

NITOWANY
do podkonstrukcji wporczej

Płyty ALUCOBOND® mogą być prefabrykowane za pomocą 
prostych narzędzi. Rowek o przekroju trapezowym frezujemy 
wzdłuż krawędzi gięcia od strony wewnętrznej panelu przy 
pomocy frezu talerzowego lub palcowego. Niewielka część 
rdzenia od strony zewnętrznej pozostaje niewyfrezowana. 

Proces zaginania wykonywany jest ręcznie, bez użycia pras 
krawędziowych. Panele mogą być frezowane na maszynach 
stacjonarnych, CNC lub maszynach ręcznych. Frezowanie i 
zaginanie może być stosowane względem płyt kompozytowych 
ALUCOBOND® posiadających różne rodzaje powierzchni.

Frez 90°(V-Form) 90° Frez 135°(V-Form) do zagięć do 135°

Façade fascination. W SKRÓCIE
Wszystko co musisz wiedzieć o oryginalnym materiale kompozytowym

01
/0

4/
20

20
 W

yd
ru

ko
w

an
o 

w
 N

ie
m

cz
ec

h 
W

 S
K

R
Ó

C
IE

 
P

ol
sk

i

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Niemcy
Phone +48 609 400 470
info@alucobond.com
www.alucobond.com

Next & Beyond.


