KONCEPTALTANER
I ULTRA HØJSTYRKEBETON

HVAD ER KONCEPTALTANER?
Hi-Cons konceptaltaner tilbyder en slank, elegant og konkurrencedygtig løsning og er Danmarks første serieproducerede standardaltaner i ultra højstyrkebeton til nybyggeri. Indtil nu
har Hi-Con fokuseret på at fremstille skræddersyede altaner, men med konceptaltanerne åbnes
der også op for en standardløsning i ultra højstyrkebeton.
Konceptaltanerne er CE-mærkede og tilbydes i størrelser fra 1,6 x 2,6 meter til 2 x 5 meter. Altanerne fremstilles i farverne grå eller lys og tilbydes med fire forskellige overfladestrukturer.
Som udgangspunkt leveres konceptaltanerne med tilhørende beslag, men de kan også indgå i
en pakkeløsning, der ligeledes inkluderer værn og montage.
Altanerne kan fremstilles med fald over forkant, vandrende eller udspy, og det er ikke muligt at
designe altanerne med opkanter eller brystninger.
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Altanerne på billedet er et illustrativt eksempel på altaner, der tilnærmelsesvis
minder om konceptaltanerne.
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DIMENSIONER
Dimensioner ved simpelt understøttede plader med to beslag og to stag placeret 100 mm fra
enderne. Bærebeslag skal kunne placeres fri af eventuelle betonlysninger.

SAMMENSÆT DIN ALTAN
OVERFLADER

Gian 2

Gian 2s

Gian 4

Gian 6

VÆRN

Skitse 1 - Malet

Skitse 2 - Galvaniseret

Skitse 3 - Klart glas

FARVER

Grå
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Lys
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FORDELE MED KONCEPTALTANER
I ULTRA HØJSTYRKEBETON
KONKURRENCEDYGTIGE PRISER
ELEGANT & MINIMALISTISK DESIGN
PLADETYKKELSE NED TIL 60 MM
+100 ÅRS LEVETID
LAV VÆGT
HURTIG LEVERING
HURTIG OG ENKEL MONTAGE
VEDLIGEHOLDELSESFRIE ALTANER
BRANDSIKKERT MATERIALE
KOMPLET LØSNING
25% MINDRE CO2 BELASTENDE END ALM. BETON
CE-MÆRKEDE ALTANER
5 ÅRS GARANTI MOD DELAMINERING PÅ GLAS
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Altanerne på billedet er et illustrativt eksempel på altaner, der tilnærmelsesvis
minder om konceptaltanerne.

7

Byggeriet var oprindeligt projekteret med
stålaltaner, men efter dialog med Hi-Con
fandt vi ud af, at vi kunne få altaner i ultra
højstyrkebeton til konkurrencedygtige priser,
som både er slanke og elegante at se på.
Thomas Honoré
Projektchef, Raundahl & Moesby
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DETALJETEGNINGER
ALTANSKITSE UDEN VÆRN

FACADEBESLAG

10

Altanerne på billedet er et illustrativt eksempel på altaner, der tilnærmelsesvis
minder om konceptaltanerne.

BUNDBESLAG & STAG
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Ultra højstyrkebeton er en “fordansket” udgave af den internationale betegnelse “Ultra High
Performance Concrete” (UHPC). Det er en betontype, der er karakteriseret med et styrkeinterval på 130-200 MPa, hvorfor denne type adskiller sig fra andre betoner såsom fiberbeton og
højstyrkebeton, som har et styrkeinterval på 50-90 MPa. Når du anvender ultra højstyrkebeton, tilbydes du en let og slank løsning og du undgår komplicerede samlinger. Ydermere tilbyder UHPC en vedligeholdelsesfri løsning samt en brandsikker konstruktion, der kan formes og
designes uden begrænsninger.
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