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Zaključek atike nam daje harmonično celoto  
konca fasade in je izvedeno v enaki ravnini kot  
je  profilacija fasadne plošče.

Za čelno stran poslopja je bila za shemo 
 polaganja izbrana možnost različnih širin.
S QUATTRO Bugmaster je bilo to možno 
 izvesti takoj na delovišču.

Zaključni detajli za okna in vrata so izvedeni s 
FIGO QUATTRO. Za izvedbo detajla  okenske 
police je bilo izbrana izvedba prikritega 
 odvodnjavanja.

FIGO QUATTRO omogoča individualno 
oblikovanje podzidka izvedeno s sistemskim 
priborom QUATTRO začetni trak.

Izvedba FIGO QUATTRO STRUKTURA  
globoko črna v kombinaciji z belimi elementi,  
kot oblikovnimi elementi.

FIGO QUATTRO je dobavljiv v štirih 
 standardnih širinah, katere je možno   
poljubno kombinirati, s tem imamo 
 arhitekturno veliko možnosti.

Projekt:  
Poslovna stavba Grafendorf

Izvajalec:  
Kleparstvo Grollegg GmbH

Projektiranje:  
Baumeister Hammerl 
A-8232 Grafendorf bei Hartbergg

Izvedba:  
Jekleno skeletna gradnja  z izoliranimi 
paneli. FIGO QUATTRO kot obešana 
prezračevana fasada.

Material:  
FIGO QUATTRO fasadna plošča, 
površina STRUKTURA globoko črna, 
gladka.

Poslovna stavba Grafendorf 
pri Hartbergu je bila ob dozi-
davi še na novo arhitektonsko 
oblikovana fasada.
Za projektanta in lastnika je 
izbira padla na FIGO QUATTRO.
Mala teža, najvišja odpornost 
na škodljive vremenske vplive in 
ekonomičnost, vse te prednosti 
vodijo k tej odločitvi.

Skupaj s koncernom voestalpi-
ne, ki deluje na svetovni ravni in 
izdeluje, obdeluje ter razvija viso-
ko kvalitetne jeklene produkte, je 
nastal FIGO QUATRO. Rešitev za 
zahtevne arhitektonske izvedbe je 
jeklena fasadna plošča, ki kljubuje 
škodljivim vremenskim neprilikam 
in najvišjo robustnostjo.
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