
 NVELOPE®

Monterings 
system för 
fasader

2022





3Monteringssystem för fasader | NVELOPE® 2022 | SFS

Tak- & fasadspecialisten 

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra och förnya – alltid i 
nära samarbete med våra kunder, kollegor och leverantörer. 
Vi vill vara framgångsrika tillsammans, ständigt förbättra, 
upptäcka vilka de tekniska gränserna är och driva dem 
framåt. SFS skapar värde med avancerade stomsystem för 
infästning och klimatskärm till fasad. Som den ledande 
specialisten inom detta område erbjuder vi högsta möjliga 
expertis.





NV8
The Springs

Innehåll
Introduktion av SFS ConnectSuite® 7
Project Builder 8
Thermal Builder 9
Översiktsritningar 10
Måttbeställda längder 11
Digital konstruktion och specifikation 13
Godkännanden 14
Energilösningar 16
Korrosion i Stomsystem 21
Brandsäkerhet 22
NVELOPE®-system 24
Brandbarriärer 46
Våra Konsoler 52
Stominfästning 60
Profiler (skenor) 67
Konsol/Profil infästning 72
Skivinfästing 76
Hängare alternativ 81
Tillbehör 83



6 SFS | Monteringssystem för fasader | NVELOPE® 2022

Våra
Tjänster
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Introduktion av  
SFS ConnectSuite®

Det rätta systemet eller produkten för dina behov. Dessa verktyg 
är gratis att använda och tillgängliga genom vår SFS-webbplats. 
För stomsystem till klimatskärm är Project Builder och Thermal 
Builder särskilt användbara verktyg. Titta vidare på följande sidor 
för att lära dig mer.

Utformad för att hjälpa dig genom hela 
processen med att designa ett projekt.

Sida 10 – Project Builder
Sida 11 – Thermal Builder
Sida 12 – Översiktsritningar
Sida 13 – Måttbeställda längder
Sida 15 – Specifikation
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Project Builder
Genom våra SFS ConnectSuite®-verktyg kan du 
enkelt hitta det rätta systemet för ditt projekt.

SFS ConnectSuite® inkluderar Project Builder, en gratis 
onlinetjänst som låter besökare på vår portal att skicka in sina 
krav på klimatskärm för byggprojekt.

Vi är medvetna om att varje klimatskärmsdesign kan variera. 
Det är nästan tio år sedan vårt innovativa beräkningsverktyg 
lanserades och det är fortfarande industristandarden. Det har 
gynnat tusentals användare och som ett resultat har 
tiotusentals beräkningar gjorts för våra kunder under det 
senaste decenniet.

Designkraven för varje fasadbeklädnadsprojekt är ofta olika och 
beror på faktorer som lokal vindstyrka, byggnadens höjd, 
primärt material som det fästs vid, utvalt beklädnadsmaterial 
och det utvalda området som ska beklädas. Alla våra 
NVELOPE®-system kan anpassas till projektets specifika krav 
genom att använda Project Builder.

NVELOPE®-tekniker och teknik bearbetar sedan förfrågan för 
att producera ett PDF-dokument med Project Builder som ger 
projektspecifika fäste- och räckesavstånd, rekommenderar pris 
per m² och ett förifyllt NBS-specifikationsdokument.
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Thermal 
Builder
För att hjälpa till att identifiera en optimerad lösning 
kan SFS samla in detaljer om ditt projekt och skapa 
specifika energiberäkningar.

Energiberäkningar förenklat
Vår kostnadsfria tjänst låter dig skicka in dina krav på byggprojekt 
för Klimatskärm online och våra tekniska experter kommer att 
återkomma till dig inom 24 timmar för att få fart på ditt projekt 
snabbt.

Baserat på ditt projekts unika design av väggkonstruktion, skapar 
vår energitjänst 3D modeller för varje typ av fäste för att beräkna 
varje förlust i Chi-värde. Denna tjänst kan dynamiskt beräkna 
isoleringsdjupet som behövs för att uppnå ditt valda U-värde.

Dessa beräkningar överensstämmer med BS EN:10211 såväl 
som BRE 443 (Konvektioner för U-värdesberäkningar) och 
garanterar att alla detaljer i den fullständiga konstruktionen kan 
förstås snarare än en allmän lösning som inte tar någon hänsyn  
till den avsedda designen. Våra statiska beräkningar bestämmer 
parametrarna för dessa beräkningar och kan därmed också ta 
med projektspecifik information i beräkningarna, som till exempel 
isoleringstyp och märke.

Våra beräkningar tar hänsyn till följande kriterier

• Köldbryggor genom punktförlust vid konsol orsakar ökat 
värmeflöde och bör tas hänsyn till vid utformning av en fasad/
fasadsystem. Eftersom infästningen av ventilerad beklädnad 
måste passera genom värmeisoleringen in i materialet, kan det 
inte undvikas.

• Energi frikoppling av underkonstruktionen från den ventilerade 
fasaden uppnås genom energiseparationsskikt. Vårt SFS 
NVELOPE® + Thermal Range kan betydligt förbättra 
punktförlust vid konsol och därmed förbättra de 
energiresultaten.

• U-värdet för de plana elementen, nödvändigt för beräkning av 
den totala förlusten från byggnaden.

• Korrigeringar som behöver göras för eventuella köldbryggor, 
infästningar & konsol. Detta inkluderar linjär värmeförlust om 
profiln skulle penetrera isoleringsskiktet.

• Chi-värdet är värmeförlusten vid (till exempel) ett fäste och 
mäts som W/mK. Antingen används en standardkorrigering 
eller så utför man en 3D-beräkning.



10 SFS | Monteringssystem för fasader | NVELOPE® 2022

Översiktsritningar

Den här tjänsten placerar konsol och reglar korrekt enligt 
beräkningar gjorda med vårt statiska verktyg Project Builder i 
byggnadsritningar som levererats till SFS. Som en del i denna 
process kan SFS “optimera” längderna på profiler som används 
jämfört med standardlängder och därmed minska spillet. 
Funktionen för att optimera profiler överensstämmer perfekt 
med vår Profilskärningstjänst som beskrivs på nästa sida. 
Tjänsten skapar också därefter en lista över nödvändiga 
infästningar och antalet.

SFS Översiktsritning kan användas för:
• Offertsyften – tillhandahållande av en vägledande fasadyta.
• Slutgiltig beräkning av antal komponenter – hela 

översiktsritninget kan skapas och är baserat på de ritningar 
som skickats till oss.

SFS Översiktsritning ger en värdefull rekommendation om 
kvantiteter som vidare hjälper till att erbjuda ytterligare garantier 
för att våra NVELOPE®-system är ekonomiskt integrerade i en 
säker och effektiv design.

För att veta mer om hur vårt Tekniska Team kan hjälpa dig med 
din design, vänligen kontakta info-nvelope@sfs.com.

SFS kan erbjuda översiktsritningar för 
specifika projekt.
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Färdigkapade längder
Minska spillet och installera snabbare med vår 
unika optimerade tjänst för profilskärning.

SFS har identifierat ett marknadsbehov av att flytta fler 
aktiviteter “off-site” och vi inser fördelarna som detta ger. Vår 
optimerade tjänst för profilskärning erbjuder ytterligare fördelar:

• Optimerad materialanvändning – Mindre spill, lägre kostnader, 
mer miljövänligt

• Inga problem med avfall på plats – Lägre kostnader, mindre 
utrymme använt för avfall, garanterar att avfall återvinns 
korrekt

• Leveranser i steg – Minskar lagerbehov, minimerar skador 
och förluster

• Hälsa & Säkerhet – Minskat buller och minskad risk för skador
• Optimerad Arbetskraft – Arbetslag är endast fokuserade på 

installation
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Digital Konstruktion 
och Specifikation

Vi kan erbjuda
• Strukturerad Produktdata – möjliggör att relevanta detaljer för 

ditt specifika projekt kan ges för att användas i modeller.
• BIM-Modeller – ett stort antal av våra system kan laddas ner 

från NBS BIM Biblioteket (som innehåller geometri och data.
• Geometriska modeller i 2D och 3D för användning i ditt 

systemdesign.

SFS inser att den som lämnar uppgifter har utmaningar att 
övervinna som ofta kräver ett anpassat tillvägagångssätt och på 
grund av detta erbjuder vi ett speciellt “specifikationsteam” som 
hjälper dig och garanterar att de rätta lösningarna införlivas i ditt 
projekt. Vårt team förstår viktiga punkter som brand- och energi 
prestanda, korrosion och lufttäthet. De kan vägleda om hur olika 
system kommer att fungera inom klimatskärm, vilket garanterar 
att de relevanta byggstandarderna för ditt projekt efterlevs.

För att hjälpa kan vi erbjuda
• RIBA ackrediterade CPD-seminarier
• Anpassade systempresentationer
• Dokumentation av specifikationer inklusive den senaste NBS 

Chorus
• Granskning av projektkrav och vägledning om våra lösningar
• Engagemang med relevanta leverantörer av komponenter

För mer information besök uk.sfs.com/specification.

Metoden för att digitalt designa och bygga våra 
byggnader fortsätter att utvecklas och därför är vårt 
tillvägagångssätt på SFS att vara flexibla, lyssna på 
våra kunders behov och utveckla de verktyg som 
hjälper till med korrekt användning av våra system.
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Godkännanden

Passivhus

Passivhusinstitutet (PHI) är ett oberoende forskningsinstitut 
som har spelat en särskilt viktig roll i utvecklingen av 
passivhuskonceptet, en internationellt erkänd, 
prestationsbaserad, energistandard för byggbranschen.

Passivhuscertifiering garanterar att stränga kvalitetskrav i 
passivhusstandarden har uppnåtts för byggnader och speciellt 
för byggnadskomponenter.

Vårt NVELOPE® NVS-konsol i rostfritt stål kombinerat 
med vår unika Thermal Pad® (NVS + Thermal) har 
kvalitetssäkrats som passivhuskomponent och faller inom 
kategorin Fasadankare. Den avgörande minskningen av 
förluster vid energipunkter som kan uppnås genom att använda 
vårt NVS + Thermal-system.

SP - Brandprov CE/UKCA

Alla våra NVELOPE®-underramskomponenter tillverkade i 
rostfritt stål och aluminium som kommer från Storbritannien 
omfattas av vår Prestandadeklaration (DoP) och efterlever 
kraven på överensstämmelse med EN 1090-1:2009+A1:2011 
och de tekniska kraven enligt EN 1090-3 & 1090 -2.

Innehållet i vår DoP är i enlighet med ZA3.1 & ZA3.2 i 
EN1090-1 och utvärderat enligt system 2+. Våra system är i 
enlighet därmed CE-märkta som godkända av vår partner för 
europeiska anmält organ. UKCA-märket kommer att reflekteras 
under 2021.
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Energi
lösningar
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Optimerade
Energilösningar

Vårt NVELOPE®-stomsystem för klimatskärm är en huvudsaklig 
del av konstruktionen för klimatskärms beklädnad och deras 
inverkan på värmeförlusten från fasaden spelar en avgörande 
roll. Genom att beräkna U-värdet (värmegenomgångs-
koefficient W/m2k) för ett byggnadshölje, är det möjligt att 
förstå vilken inverkan energi prestanda har när man försöker  
att möta eller överträffa gällande byggregler.

Allt eftersom byggnader blir bättre isolerade kan betydelsen av 
effekterna som köldbryggning eller värmepunktsförlust har på 
en bostads totala värmeprestanda vara betydande. Senare 
forskning har visat att värmebryggning kan stå för upp till 30% 
av en bostads värmeförlust (källa BRE).

Stomsystem, inklusive användning av konsol som går igenom 
isoleringsskiktet, kan utgöra en möjlig källa till köldbryggning i 
ett ventilerat Klimatskärm. För att uppnå den idealiska 
energilösningen för ditt projekt har SFS skapat innovativa typer 
av energi-konsol som kan användas i det stora utbudet av 
NVELOPE®-system.

Typer av energi-konsol som fungerar med de flesta av 
NVELOPE®-systemen
NVELOPE® Thermal Solutions använder sig av 4 sortiment av 
konsol för att garantera maximal flexibilitet för att balansera 
budget med energi prestanda och finns tillgängliga för i stort 
sett alla NVELOPE®-system.

Att övervinna prestandagapet
Genom att använda vår patentsökta teknologi har SFS skapat 
en Thermal Pad® som skyddar mot energi nedbrytning genom 
kompression under installationen och garanterar att det inte 
sker någon förlust av energi prestanda. Thermal Pad® kan 
användas överallt med de flesta av våra typer av konsol.

Mycket bra energiprestanda hos klimatskärmsfasader 
är en avgörande förutsättning för att vi ska kunna nå 
våra mål för koldioxidreduktion.
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NVELOPE® Typer av
Energilösningar

NVELOPE® VB/HB aluminiumkonsol levereras med en grön 
“isolator” av plast som till en viss grad ger en energi fördel. Dess 
huvudsakliga funktion är dock att eliminera alla möjligheter att 
det sker galvanisk korrosion mellan murverk och 
aluminiummaterial.

Även om aluminium är starkt och lätt att installera, är det mycket 
värmeledande t.ex. >200 W/m2k. Därför kan den 
energipunktförlusten vara betydande när aluminiumkonsol 
används beroende på kombinationen av olika element i 
klimatskärmens konstruktion.

NVELOPE® VB/HB + Thermal Pad utbudet inkluderar en 
isoleringsdyna vid basen av konsolet. Detta förbättrar avsevärt 
den energiprestandan i klimatskärmens konstruktion.

För bättre prestanda har SFS nyligen introducerat ett fullständigt 
sortiment av konsol i rostfritt stål som komplement till våra 
vertikala aluminiumtyper. Vårt sortiment av rostfritt stål är 
tillverkat av överlägsen 316-kvalitet som har betydligt större 
motståndskraft mot lokal korrosion i marin miljö och i kontakt 
med luftföroreningar som finns i de flesta bebyggda miljöer.

Rostfritt stål kommer att leda till en klart förbättrad ökning av 
energi prestanda. Rostfritt stål ligger vanligtvis på cirka 16 
W/m/K. Detta innebär en 12 × energi förbättring jämfört med 
aluminium. Dessutom har konsol i rostfritt stål inget krav på att 
använda en isolator för att undvika galvanisk korrosion

För bästa energiprestanda är NVELOPE® NVS + Thermal det 
idealiska valet. Den erbjuder de kombinerade fördelarna med hög 
energi prestanda och hög korrosionsbeständighet vid kustmiljöer.

Där klimatskärmskonstruktioner föreskriver krävande 
energilösningar, kan detta alternativ erbjuda den idealiska 
lösningen med hög prestanda! Vårt NVELOPE® NVS-konsol i 
rostfritt stål kombinerat med vår unika Thermal Pad® (NVS + 
Thermal) har kvalitetssäkrats som passivhuskomponent och faller 
inom kategorin Fasadankare.

NVELOPE® VB/HB

NVELOPE® NVS

NVELOPE® VB/HB + Thermal

NVELOPE® NVS + Thermal
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NVELOPE® Energilösningar - Fördelar
• 4 sortiment för stort antal NVELOPE®- monteringssystem för 

klimatskärmar.
• Inkluderar konsol i aluminium och rostfritt stål.
• Ej komprimerbar Thermal Pad® minskar energi 

prestandaskillnad.
• Den Thermal Pad® förmonterad på konsolet för att minska tid 

vid installation.
• Från bra till utmärkt energi prestanda.
• Stöds av vårt program Project Builder.

SFS kan hjälpa till med en förståelse av de energieffekterna som 
orsakas av våra komponenter i klimatskärmets konstruktion med 
avseende på värmeförlust och U-värden för ett 
klimatskärmsprojekt genom att besöka och använda vårt digitala 
verktyg Thermal Builder, ConnectSuite®.

Material
Aluminiumkonsol är tillverkade av extruderade legeringar typ 
6005A T6 som överensstämmer med EN 573-3-material och EN 
755-standarder för produktion, vilket ger mycket hög styrka och 
hållbarhet och är idealiska för god energi prestanda. De rostfria 
stålkonsolen använder den överlägsna 316-kvaliteten av material 
som ger ökat motstånd mot lokal korrosion som i marin eller 
förorenad miljö. Konsolen av rostfritt stål ger också överlägsen 
energi prestanda. De energialternativen inkluderar extra 
värmeisolering i form av en sammankopplad ej komprimerbar 
isoleringsdyna.

Minskar skillnad i prestanda.
Ej komprimerbar isoleringsdyna på produkterna NVELOPE® 
VB+Thermal, NVELOPE® HB+Thermal och NVELOPE® NVS + 
Thermal minskar effekterna av energi nedbrytning genom 
kompression av isoleringsdynan. Detta hjälper till att minska 
prestandaskillnader mellan design och verklig installation.

Energi förbättring
NVELOPE® VB + Thermal, NVELOPE® HB + Thermal och 
NVELOPE® NVS + Thermal kommer med en förinstallerad 
värmeisolerad dyna. Det finns inget behov av att montera dessa 
på plats vilket garanterar att alla fästen blir korrekt installerade  
med den isolerade dynan och sparar därmed tid på omarbetning 
eller montering på plats.

Brandsäkerhet
Alla våra NVELOPE® fästen av aluminium och rostfritt stål är 
definierade som Euroklass A1 icke brännbart EG-direktiv – 
94/611/EC. Vår Thermal Pad® har en A2 icke brännbar 
Euroklassificering.

Thermal Dyna
NVELOPE® VB + Thermal, NVELOPE® HB + Thermal och 
NVELOPE® NVS + Thermal Pad kommer med en förinstallerad 
värmeisolerad dyna. Det finns inget behov av att montera dessa 
på plats vilket garanterar att alla konsol blir korrekt installerade  
med den isolerade dynan och sparar därmed tid på omarbetning 
eller montering på plats.

Fullständig teknisk support
Som med alla NVELOPE®:s produkter erbjuder vi fullständig 
teknisk support.

Garanti
Som med alla kvalificerade SFS-produkter erbjuder vi en garanti 
som är av högsta standard i branschen.

Optimerade Energi 
Lösningar
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 Korro
sion
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Korrosion i  
Stomsystem

Galvanisk korrosion är en elektrokemisk process som uppstår 
som ett resultat av ett flöde av mycket små elektriska strömmar, 
vanligtvis mellan två olika metaller, vilket gör att den mer anodiska 
av de två metallerna korroderar. Den vanligaste lösningen för att 
förhindra galvanisk korrosion
 är att välja material som ligger nära varandra i den elektrokemiska 
spänningsserien.

Det främsta undantagsfallet från att använda rostfritt stål och 
aluminium tillsammans är mängden av varje material som är i 
kontakt, i fallet med NVELOPE® NVS rostfritt stålsystem, 
innehåller konsolet den mindre mängden material.

Korrosion är viktigt att överväga när man 
kombinerar olika metallmaterial.

Katodytan (konsolet av rostfritt stål) är mycket liten jämfört med 
anodytan (aluminiumprofiln), denna kombination kommer inte att 
avsevärt minska livslängden.

Tabellen nedan är hämtad från “Stainless Steel in Contact with 
Other Metallic Materials” som publicerades av European 
Stainless Steel Development Association, 2009.

Tabell kommer från «Stainless Steel in Contact with Other 
Metallic Materials» publicerad av European Stainless Steel 
Development Association, 2008

Rekommenderade materialkopplingar/kombinationer

Material med en stor yta Material med en liten yta

Kolstål/Gjutjärn Zn galvaniserat stål Al Cu Rostfritt stål

Kolstål/Gjutjärn bra dålig dålig bra bra

Zn galvaniserat stål bra bra bra osäker bra

Al osäker/dålig osäker bra osäker/dålig bra

Cu dålig dålig dålig bra bra

Rostfritt stål dålig dålig osäker/dålig bra bra
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Brand
säker

het
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Brandsäkerhet
Euroklass Standard EN13501-1 informerar om 
klassificeringsprocessen för reaktion vid brand för 
alla komponenter och byggnadsmaterial.

Standarden definierar hur en byggprodukt reagerar vid brand 
som den utsätts för och hur den bidrar till branden som en 
reaktion på sin egen nedbrytning, under specifika förhållanden. 
Den definierar inte motståndskraft mot brand.

Byggprodukter klassificeras enligt standardiserade testmetoder i 
Euroklass A1, A2, B, C, D, E och F. Produkter i klasserna A1 & A2 
klassificeras som obrännbara.

Alla våra NVELOPE® konsol och profiler av rostfritt stål och 
aluminium definieras som A1 i ett EG-direktiv – 94/611/EC.

I hela England finns det ett förbud mot användning av brännbara 
material i ytterväggar i vissa höghus och har implementerats 
genom att ändra profil 7 i byggföreskrifterna, som handlar om 
material och utförande. De ändrade föreskrifterna listar material 
som är undantagna från de gränser för brännbarhet som införs 
genom profil 7 (2).

Listan över undantag beskrivs i 7 (3). Listan inkluderar 
värmebrytningsmaterial där användandet av materialen är en 
nödvändighet för att uppfylla kraven för värmebryggning i del L 
eller Schema 1 & Infästningar.

Dessa undantag från profil 7 kan gälla för:
• Alla våra aluminiumkonsol är försedda med “Gröna” 

polypropenisolatorer som ger bättre energi prestanda.
• Vår Thermal Pad®, en huvudkomponent som används i våra 

system för energilösningar.
• Våra infästningar och fogar.

Användningen av material som undantas enligt profil 7 (3) måste 
också användas tillsammans med kraven i B4 i schema 1 i 
byggreglerna 2010.
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 NVELOPE®

System
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Översikt
NVELOPE®-system består av konsol och profiler 
och finns tillgängliga i olika konfigurationer för att 
passa dina projekt- eller tillämpningsbehov.

System
Sida 28. NV1
Sida 29. NV2
Sida 30. NV3
Sida 31. NV4
Sida 32. NV5
Sida 33. NV6
Sida 34. NV7
Sida 35. NV8
Sida 36. NV9
Sida 37. NV10
Sida 38. NS1
Sida 39. NVF2F
Sida 40. NH3
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NV1 L och T hörnprofil

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Ytmonterad Standardisolator Vertikal & 
Horisontell

Ja Alla infästen SDA5 Nit/Panel

NVELOPE® Thermal Infästning

*British Board of Agreement

NV1

Konsol
tillgänglig i rostfritt stål

Konsol
tillgänglig i aluminium

NV1 är NVELOPE®:s vertikala Stomsystem som 
passar till ett stort antal användningsområden för 

ytmonterad beklädnad.
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Funktioner & Fördelar
• NV1 är grunden i de flesta av våra NVELOPE®-

monteringssystem.
• Den utgör den bakre ramen för fasadinfästning av dekorativa 

paneler och ett stort utbud av andra NVELOPE®-system.
• Den är kompatibel med ett stort utbud av NVELOPE®-profiler.
• Den är lämplig för 3:e nivåns infästning och nitsystem.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.

NV1 
Shakespeare Hus
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 NV3

NV3 Endast L-profil, NV3-profil, NV3-hängare

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Mekanisk Standardisolator Vertikal & 
Horisontell

Ja Alla infästen SDA5 TUF ankare

Dold infästning NVELOPE® Thermal SN3

*British Board of Agreement

Konsol
tillgänglig i rostfritt stål

Konsol
tillgänglig i aluminium

NV3 är NVELOPE®:s Stomsystem som passar till 
användningsområden för dolda infästen/

mekaniskt hemliga infästningar.
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Funktioner & Fördelar
• NV3 kommer med ett “haka fast” mekaniskt infästningssystem 

för dolda paneler.
• Fullt justerbara hängare.
• Hängare för att passa olika typer av ankarinfästning.
• Ökad flexibilitet i design av panelutformning.
• Kan användas tillsammans med vårt unika hemliga TUF 

infästningssystem.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.

NV3 
Edgware Road Station Building
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NV5

NV5 Endast L-profil, NV5 Startprofil, NV5 Huvudprofil

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Mekanisk Standardisolator Horisontell Nej Alla infästen SDA5 N/A

Dold Infästning NVELOPE® Thermal

*British Board of Agreement

NV5 är Stomsystemet från NVELOPE® som passar 
användningsområden för dold infästning.

Konsol
finns i rostfritt stål

Konsol
finns i aluminium

För användning 
med  

Trespapaneler
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Funktioner & Fördelar
• NV5 kommer med ett mekaniskt dolt infästningssystem för 

smala horisontella paneler.
• Kan användas för en rad olika designer för panelkanter.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.

NV5 
Tesco Woolwich
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NV6

NV6 N/A

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Träfasad Standardisolator Vertikal & Nej Alla infästen SDA5 Panelinfästning

Dold Infästning NVELOPE® Thermal Horisontell SR2

*British Board of Agreement

Konsol
finns i rostfritt stål

Konsol
finns i aluminium

NV6 är Stomsystemet från NVELOPE® 
som passar användningsområden för träläkt/hybrid.
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Funktioner & Fördelar
• NV6 är ett hybridsystem.
• Det skapar ett bakre bärramsystem i trä, som passar för 

frontpaneler eller dolda infästningar för träbeklädnader/
clapboardsystem.

• Utbud av bärstorlekar för att passa till olika storlekar av virke.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.

NV6 
Packington Estate
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 NV7

Konsol
finns i aluminium

Konsol
finns i rostfritt stål

NV7 är Stomsystemet från NVELOPE® som passar 
användningsområden för att stödja kassetter.

NV7 profil

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Dold Infästning Standardisolator Vertikal & Ja Alla infästen SDA5 N/A

Kassett NVELOPE® Thermal Horisontell SX3

*British Board of Agreement
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NV7
Silverstone Experience

Funktioner & Fördelar
• NV3 kommer med ett “haka fast” mekaniskt 

infästningssystem för dolda kassettpaneler speciellt 
metallpaneler och ACM.

• Kassettupphängningsplattor fästs till NV7-profilen för att skapa 
en dold infästning.

• Innehåller panelskydd mot rassel.
• Idealisk lösning för OEM-syst
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 NV9

NV9 Omega & Zedprofiler

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Liminfäste Inga energi 
alternativ

Vertikal & Nej Alla infästen N/A Panelinfästen

Ytmonterad Horisontell

*British Board of Agreement

NV9 är det enkla bärsystemet från NVELOPE®  
som består av Omega- och Zedprofiler

Profiler
finns i aluminium
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Funktioner & Fördelar
• NV9 är för synlig infästning eller liminfästning av panelsystem.
• Förinställda profilbeklädnadszoner (25 mm eller 40 mm).
• System utan fästen.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.

NV9
The Springs
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 NV10

NV10 är stomsystemet från NVELOPE® som passar för offsite/fabriksfästa användning-
sområden för frontfästa eller dolt fästa plankpaneler

NV10 Endast L-profiler

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Mekanisk/ Standardisolator Vertikal & Nej Alla infästen SDA5 TUF

Lim dolt NVELOPE® Thermal Horisontell SX3

Infäste

*British Board of Agrement

Konsol
finns i aluminium

Konsol
finns i rostfritt stål
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NV10
TK Maxx Distributionscenter

Funktioner & Fördelar
• NV10 kommer med ett “haka fast” mekaniskt 

infästningsystem för dold eller frontmonterad plankpanel.
• Fullt justerbara hängare.
• Installera samtidigt flera paneler fästa till NV10-profilen.
• Lämplig för installation offsite.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.
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 NS1

NS1 L- och T-profiler

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Mekanisk/ Standardisolator Vertikal & Nej Alla infästen SX3 29 mm Nit/Panel

Lim dolt Horisontell förutom SXR Infästning

Infäste

*British Board of Agrement

NS1 är systemet från NVELOPE® med en ramkonstruktion i 
aluminium och infästningar i rostfritt stål

Konsol
finns i aluminium
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Funktioner & Fördelar
• NS1 är en Soffitlösning för system med frontfäste.
• Soffit faller upp till 1 meter.
• Enkelt system som består av NVELOPE®-profiler.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.

NS1
Tiedonjyvän päiväkoti
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F2F - Golv till Golv

NVF2F är Stomsystemet från NVELOPE® som passar 
användningsområden för vertikala golv till golvbeklädningar

Konsol
finns i aluminium

NVF2F Boxprofil/T-Boxprofil

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Mekanisk/Lim Standardisolator Vertikal & Ja Multi-Monti M8 Bultsats Nit/Panel

Dolt Infäste Horisontell Infästning

*British Board of Agrement
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NVF2F 
Redmond Building

Funktioner & Fördelar
• NVF2F-systemet är utformat för att räcka över golvnivåer.
• Den består av aluminiumboxprofiler och dubbla benkonsol.
• NVF2F kan även stödja dolda monteringssystem från NVELOPE®.
• Kan användas där det inte är möjligt att fästa konsol mellan 

golvnivåer.
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.
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 NH3

NH3 är stomsystemet från NVELOPE®

som används för att bära vertikala element

Konsol
finns i aluminium

NH3 L-profil

Systemtyp Isolatoralternativ Panelorientering *BBA Stominfästning System infästn Fasad infästning

Mekanisk/lim Standardisolator Vertikal Ja Alla fästen SDA5 Nit/Panel

Dolt infäste NVELOPE® Thermal 45 mm Infästning

*British Board of Agrement
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NH3
Forrest Gate Community School

Funktioner & Fördelar
• NH3-systemet ger en horisontell bakre ram
• Tillhandahåller en lösning för vertikalt orienterade system för

frontfästa paneler
• En unik konsoldesign för horisontella användningsområden
• NH3-konsolet passar med NVELOPE®-sortimentets

konsolsstorlekar
• Idealisk lösning för OEM-systemstöd.
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Barriärer

Kavitets
brand
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Passivt 
Brandskydd
SFS NVELOPE® CFB-systemet har skapats för designers 
och fasadentreprenörer som kräver en  smart metod för 
brandbarriär i luftspalter.

Kravet på att förhindra att brand tar sig in i och sprider sig i en 
klimatskärmskonstruktions luftspalt  har blivit uppmärksammat på 
senare tid. Grundprincipen för ett ventilerat Klimatskärmssystem 
gör det möjligt att inträngande regn eller fukt kan “dräneras” eller 
avdunsta och ventileras tillbaka till utsidan. Dessutom möjliggör 
effekterna av tryckutjämning luftrörelser mellan insidan och 
utsidan som leder till att regn inte leds igenom i 
byggnadskonstruktionen. Dessa principer bygger på fri rörelse av 
luft genom kaviteten eller luftutrymmet.

I händelse av en brand kan dock denna rörelsefrihet fungera som 
en skorsten och leda rök och eld längs med kaviteten. Det är här 
Brandbarriärer i luftspalt träder i kraft. Passiva brandbarriärer är en 
accepterad metod för att främja efterlevnad av 
brandsäkerhetskrav. Dessa funktionella krav är definierade i UK 
Building Regulations och vidare praktisk guide beskrivs inom ADB.

Strategier för att åtgärda byggnader med risk har på senare tid 
övervägt passiv brandkontroll, inklusive kavitetsbrandspärr, utöver 
fasadpanelen och isoleringen. Luftspalt i en byggnadskonstruktion 
skapar en enkel väg för rök och lågor, vilket kan utgöra en större 
fara eftersom spridningen döljs.

För att minska risken för brandspridning bör brandskydd användas 
av båda följande skäl:
• För att separera luftspalt
• För att försluta kanterna i luftspalterna

Brandskydd bör finnas på alla följande platser:
• Vid luftspaltnas kanter, inklusive runt öppningar (som fönster,

dörrar och utgångs-/ingångspunkter för underhåll).
• I korsningen mellan en yttre kavitetvägg och varje avdelnings

golv och vägg.
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 NVELOPE® 
 CFB
NVELOPE® CFB-sortimentet består av 
4 horisontella öppna barriärer.

En öppen brandbarriär för ventilerade luftspalt upp till 450 mm. 
Använder en högpresterande expanderande tätning fäst på ett 
mineralullsunderlag med hög densitet. Den är mekaniskt mon-
terad och vanligtvis orienterad horisontellt.

En avancerad öppen brandbarriär för ventilerade luftspalt upp till 
450 mm. Använder en högpresterande expanderande tätning 
fäst på ett mineralullsunderlag med hög densitet som ger extra 
prestanda utöver CFB 6. Den är mekaniskt monterad och vanlig-
tvis orienterad horisontellt.

NV CFB 6 

NV CFB 12 

Teknisk Data

Tjocklek Upp till 450 mm

Färg Svart

Brandklassificering - Integritet Upp till 60 minuter

Brandklassificering - Isolering Upp till 60 minuter

Funktioner & Fördelar
• Brandklassificering upp till 60 minuter för Integritet och Isolering
• Upprätthåller 25 mm luftutrymme
• Upp till 450 mm luftspalt

Funktioner & Fördelar
• Brandklassificering IE 120 Integritet och 90 minuter Isolering
• Upprätthåller 25 mm luftutrymme
• Upp till 450 mm luftspalt

Teknisk Data

Tjocklek Upp till 450 mm

Färg Svart

Brandklassificering - Integritet IE 120

Brandklassificering - Isolering Upp till 90 minuter



49Monteringssystem för fasader | NVELOPE® 2022 | SFS

Teknisk Data

Tjocklek Upp till 450 mm

Färg Röd

Brandklassificering - Integritet Upp till 60 minuter

Brandklassificering - Isolering Upp till 60 minuter

Den överlägsna öppna brandbarriären för ventilerade luftspalt 
upp till 450 mm som ger extra skydd för större luftutrymmen 
upp till 44 mm. Använder en högpresterande expanderande tät-
ning fäst på ett mineralullsunderlag med hög densitet som ger 
extra prestanda utöver CFB 6. Den är mekaniskt monterad och 
vanligtvis orienterad horisontellt.

En ventilerad brandbarriär som är en fast, högexpansion sväl-
lande remsa inkapslad i aluminiumfolie. Den är mycket mångsidig 
och kan monteras mekaniskt både horisontellt och vertikalt i ven-
tilerade luftspalt bakom klimatskärm eller beklädnadssystem för 
att fungera som en brandbarriär i luftspalt. Barriären monteras 
enkelt mekaniskt fast för att lämna upp till ett maximalt 44 mm 
luftutrymme.

NV CFB EXTRA 

NV CFB 12/50 

Funktioner & Fördelar
• Brandklassificering upp till 60 minuter för Integritet och Isolering
• Upprätthåller 44 mm luftutrymme
• Upp till 450 mm luftspalt

Funktioner & Fördelar
• Brandklassificering IE 120 för Integritet och Isolering
• Upp till 50 mm luftspalt

Teknisk Data

Tjocklek Upp till 50 mm

Färg Silver

Brandklassificering - Integritet IE 120

Brandklassificering - Isolering IE 120
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 NVELOPE® 
 CFB
För stängd vertikal eller fönstertätning 
som NV CFB-sortimentet beskriver.

Detta är en barriär för användningsområden utan  ventilering och 
passar utmärkt för att förhindra brandinträngning mellan 
intilliggande vertikala fack inom en klimatskärm. Tillverkad av 
mineralull med hög densitet för att passa ett stort antal 
kavitetsdjup. De hålls på plats av en kombination av 
kompressions- och multifunktionsfästen.

NV CFB UV 

Teknisk Data

Tjocklek Upp till 600 mm

Färg –

Brandklassificering - Integritet IE 120

Brandklassificering - Isolering –

Funktioner & Fördelar
• IE 120 Brandsäker
• Underhållsfri
• Opåverkad av fukt och väta
• Upp till 600 mm hålrum
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Tillgängliga Barriärstorlekar

Typ Luftspaltmm Produkttjocklek mm

NV CFB 6 60 (+10 steg upp till) 440 35 (+10 steg upp till) 415

NV CFB 12

NV CFB EXTRA 16 (+10 steg upp till) 396

NV CFB UV 10 80

20

30 (+5 steg upp till)

95 

100 (+10 steg upp till) 100

600

NV CFB 12/50 Upp till 50 6

För att se de relevanta konsolen för våra brandbarriärer, besök www.uk.sfs.com/systems/nvelope/cavity-fire-barrier.
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Våra
Konsoler
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Aluminium
NVELOPE® aluminiumkonsol finns i 
två alternativ.

NVELOPE® Aluminiumkonsol

En förlängningsdel finns tillgänglig för 
att användas med 270 mm & 300 mm 
konsol som med måtten 330 mm & 
360 mm.

NVELOPE® VB/HB
NVELOPE® VB/HB aluminiumkonsol levereras med en Thermal 
Pad® av polypropen som är fördelaktig ur energi synvinkel. Dess 
huvudsakliga funktion är dock att eliminera alla möjligheter för 
korrosion mellan murverk och aluminiummaterial.

NVELOPE® VB/HB + Thermal
Även om aluminium är starkt och lätt att installera, är det mycket 
värmeledande t.ex. > 200 W/mK. Därför kan effekterna av energi 
punktförlust vara betydande när man använder aluminiumkonsol 
och beroende på kombinationen av olika komponenter i 
klimatskärmskonstruktionen. NVELOPE® VB/HB + Thermal-
serien inkluderar en isoleringsdyna vid basen av konsolet. Detta 
förbättrar betydligt klimatskärmskonstruktionens 
energiprestanda.

Eurokod 9 (EN 1999-1-1:2007+A1
Eurokod-serien med EN-standarder gäller byggbranschen. 
Eurokod 9: Design av Aluminiumkonstruktioner (förkortat EN 
1999 eller EC9) beskriver hur man designar 
aluminiumkonstruktioner. Den efterlever principerna och kraven 
för säkerhet och underhåll för byggnadskonstruktioner och 
grunden för deras design. Den definierar även kraven på 
strukturell integritet inklusive styrka, hållbarhet och 
brandmotstånd. NVELOPE®-underramskonsol i aluminium och 
tillhörande konsol användningsområde för 
klimatskärmsbeklädnad har utformats i enlighet med Eurokod 9 
och är gällande i den nationella bilagan BS EN 1999 1–5 som är 
relevant för Storbritannien.

Eurokod 3 (EN 1993-1-1:2005)
Eurokod 3 gäller för design av byggnader med användning av 
stål. Den efterlever principerna och kraven för säkerhet och 
användbarhet av konstruktioner, och grunden för deras design. 
Den behandlar krav på motstånd, hållbarhet och brandmotstånd.

NVELOPE®-underramskonsol i rostfritt stål och tillhörande konsol 
med användningsområde för klimatskärmsbeklädnad har 
utformats i enlighet med Eurokode 3 och är gällande i den 
nationella bilagan BS EN 1993 (informativ) som är relevant för 
Storbritannien.
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Aluminium Fast  
Punkt & Glidpunkt

Denna isolator ger också ytterligare värmeisolering som i sin tur 
kan förbättra energi punktförlust (Chi-värde) för enskilda konsoler 
och därmed främja bättre energi effektivitet.

Hjälpande Händer
NVELOPE® vertikala konsol finns i standardmått på 40-300 mm 
och finns i två storlekar, enkel och dubbel. Varje konsol har 40 mm 
justering (förutom 40 mm konsolen som har 20 mm justering). 
Profilerna (reglarna) hålls på plats genom friktion som kommer av 
konsolens “hjälpande händer”. När de har justerats i linje och nivå 
fästs de med lämplig nivå 2 infäste i rostfritt stål.

Klimatskärmsfasaden ska kunna ”flyta” på den bärande 
konstruktionen. Varje element bör ha en fast punkt. Alla andra 
infästningspunkter måste utföras som glidpunkter. 
Fastpunktskonsol och profiler är sammankopplade (Nivå 2 
Infästen) med runda hål i konsolerna. Den fasta punkten 
absorberar både vertikal vikt (egen vikt) och horisontella vindlaster.

Glidpunktskonsol och profiler kopplas samman (Nivå 2 Infästen) 
vid de långsträckta hålen (slitsarna) i konsolerna. Deras primära 
funktion är att absorbera dynamiska horisontella vindlaster.

Cementbaserade Ytor
Alla aluminiumkomponenter i direkt kontakt med cementbaserade 
primära underlag, där det finns risk för korrosion, ska isoleras. Alla 
NVELOPE®:s aluminiumkonsol är isolerade genom tillägg av en 
Thermal Pad® av polypropen vid foten av konsolet.

Profiler (reglar) är fästa på konsol med en kombination 
av fasta och glidande punkter för att möjliggöra och 
garantera egenlast och dynamisk lastprestanda. 
Glidpunkter är viktiga för att kunna klara av olika 
energieffekter av material (utvidgning) som kombineras. 
Egen och dynamisk belastningar samt 
dilatationseffekter måste fullständigt hanteras.
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Alternativ för Aluminiumkonsol – Lämpliga för alla NVELOPE®-system utom NVF2F

Dubbel

Fästets Storlek mm min. max. Enkel (6,5/11 mm slits) 6.5 mm 11 mm

40 47 67 1582505 1521239 1521238

60 62 102 1582506 1521247 1521246

90 92 132 1582508 1521255 1521254

120 122 162 1582509 1521263 1521262

150 152 192 1582510 1521273 1521271

180 182 222 1582511 1521282 1521281

210 212 252 1582512 1521291 1521290

240 242 282 1582514 1521300 1521299

270 272 312 1582517 1521309 1521308

300 302 342 1582520 1521317 1521316

270 (+tillägg)* 332 372 1582517 1521309 1521308

(+1521188)  (+1521187)  (+1521187)

300 (+tillägg)* 362 402 1582520 1521317 1521316

(+1521188) (+1521187) (+1521187)

*Exempel för att visa största möjliga beklädnadszoner. Förlängningsdel är kompatibel med alla storlekar på konsolen och finns tillgänglig som enkel (1521188) 
eller dubbel (1521187). Besök Tillbehörssidan (sida 91) för mer information.

Alternativ för Aluminiumkonsol NVF2F – lämplig endast för NVELOPE® F2F-system

Konsolets Storlek mm min. max. Enkel

72 79 127 1600061

122 125 177 1600062

172 175 227 1600063

222 225 277 1600065

272 275 327 1649538

NVELOPE® F2F Aluminiumkonsol
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 Aluminium

Alternativ för Aluminiumkonsol – NH3 Lämplig endast för NVELOPE® NH3-system

Storlek konsol mm 6.5 mm slits 11 mm slits

75 1602052 1602050

90 1602054 1602053

120 1602057 1602056

150 1602059 1602058

180 1062062 1602061

210 1602064 1602063

240 1602066 1602065

270 1602068 1602067

300 1602070 1602069

Profil mm Storlek Produktkod

Horisontellt konsol L-profil 60×40×2.5×3’000 1521346

90 60×40×2.5×6’000 1602053

75
90

120

150

180

210

240

270

300

NVELOPE® NH3 storlek Aluminiumkonsol
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Rostfritt  
Stål
NVELOPE® konsol i rostfritt stål finns i 
två typer.

NVELOPE® NVS
För bättre energi prestanda har SFS nyligen introducerat ett 
fullständigt sortiment av konsol i rostfritt stål som ett 
komplement till våra vertikala aluminiumtyper. Vårt sortiment av 
rostfritt stål är tillverkat av överlägsen 316-kvalitet som uppvisar 
större motståndskraft mot lokal korrosion i marina miljöer och i 
kontakt med luftföroreningar som finns i många bebyggda 
miljöer.

Rostfritt stål kommer att leda till en betydligt förbättrad ökning 
av energi prestanda. Vanligtvis har rostfritt stål en 
värmeledningsförmåga på 16 W/mK. Detta innebär en 12x 
energi förbättring över aluminium. Därutöver behöver konsolen i 
rostfritt stål inte använda en isolator för att minska korrosion.

NVELOPE® NVS + Thermal
För optimal energi prestanda är NVELOPE® NVS + Thermal 
den idealiska lösningen.

Det ger den kombinerade fördelen med hög energi prestanda i 
fall där klimatskärmskonstruktioner har behov av krävande 
energilösningar, där denna lösning kan erbjuda utmärkt hög 
prestanda. Vårt NVELOPE® NVS konsol i rostfritt stål 
kombinerat med vår unika Thermal Pad® (NVS + Thermal) som 
har kvalitetssäkrats som passivhuskomponent och faller inom 
kategorin Fasadankare. Den betydliga reduceringen av energi 
punktförlust som kan uppnås genom att använda vårt NVS + 
Thermal-system har klart  erkänts av Passive House Institute.
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Alternativ För  
Konsol i Rostfritt Stål

Dubbel

Konsolstorlek min. max. Enkel 6.5 mm 11 mm

60 70 105 1667550 1667502 1667508

90 100 135 1667552 1667503 1667509

120 130 165 1667569 1667504 1667510

150 160 195 1667570 1667505 1667545

180 190 225 1667571 1667500 1667546

210 220 255 1667572 1667520 1667548

240 250 285 1667573 1667514 1667549

60

90

120

150

180

210

240

NVELOPE® Konsolstorlekar i Rostfritt Stål



60 SFS | Monteringssystem för fasader | NVELOPE® 2022

 Stom
Infästning
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Nivå 1 Infästning
Infästningsdesign och specifikationer: 
NVELOPE® Stomsystem kan användas i 
kombination med de flesta typer av primära 
väggmaterial och inkluderar murverk – tegel, 
betong, block & sten; lätta stålramssystem 
(SFS); Trästomme och Strukturella Isolerade 
Paneler (SIPS). Infästningsmetoden (nivå 1) 
beror av vilken typ av material som 
NVELOPE®-systemet ska fästas till.

Infästning

Vidare måste man också ta hänsyn till konstruktionens 
belastningskapacitet hos nivå 1 infästningar enligt definitionen av 
tekniska prestandavärden i europeiska standarder för tekniskt 
godkännande (ETA) eller bestämda genom hållfasthetsprovning på 
plats (s.k. “Pull-Out”). Vindlastutvärdering och beräkningar gjorda 
med vårt digitala verktyg Project Builder kan användas för att 
exakt förutsäga densiteten och vertikala och horisontella 
mittpunkter för våra NVELOPE®  stödkonsol för underramar för 
varje enskilt projekt.
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Nivå 1 Infästningar För 
Betong, Tegel & Block

SXR-10×60-FUS-A4

Min. Inbäddning 50 mm

Klämlängd tfix 10 mm

Skalle typ S 13 mm sexkant, T40 drivning

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1333579

System som stöds NV1-NV10, NH3

Pilothål Ø 10 mm

SXR-10×80-FUS-A4

Min. Inbäddning 50 mm/70 mm

Klämlängd tfix 10 mm/30 mm

Skalle typ S 13 mm sexkant, T40 drivning

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1551174

System som stöds NV1-NV10, NH3

FX3-10×100-A4

Min. Inbäddning 50 mm/70 mm

Klämlängd tfix 10 mm/30 mm

Skalle typ S 13 mm sexkant, T40 drivning

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1551174

System som stöds NV1-NV10, NH3

Pilothål Ø 10 mm

Pilothål Ø 10 mm

 Infästningspunkt

 Infästningspunkt

 Infästningspunkt
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Nivå 1 Infästningar För 
Betong, Tegel & Block

MMS-S-7,5×75-A4

Min. Inbäddning 65 mm

Klämlängd tfix 10 mm

Skalle typ S 13 mm sexkant

Material 316 rostfritt stål A4

Produktkod 1479976

System som stöds NV1–NV10,NH3,NS1

L S

Ø

Pilothål Ø 6 mm

MMS-S-10×85-A4

Min. Inbäddning 75 mm

Klämlängd tfix 10 mm

Skalle typ S 16 mm sexkant

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1480024

System som stöds All

L S

Ø

Pilothål Ø 8 mm

MMS-S-12×100-A4

Min. Inbäddning 90 mm

Klämlängd tfix 10 mm

Skalle typ S 18 mm sexkant

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1480026

System som stöds F2F

L S

Ø

Pilothål Ø 10 mm

 Infästningspunkt

 Infästningspunkt

 Infästningspunkt
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Nivå 1 Infästningar För 
Stål & Timmer

6

DL

CLmet

L HEX 8

SX3-S16-6×29-A2

Min. Ståltjocklek 0.63 mm

Min. Aluminiumtjocklek 1.0 mm

Klämlängd tfix 9 mm

Material 304 Rostfritt Stål A2

Produktkod 1141978

System som stöds NV9,NS1

6

DL

CLmet

L HEX 8

SX3-S16/A4-6×48-A4

Min. Ståltjocklek 0.63 mm

Min. Aluminiumtjocklek 1.0 mm

Klämlängd tfix 28 mm

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1575777

System som stöds NV1–NV10,NH3,NS1

SX5/36-S16/A4-6,3×55-A4

Min. Ståltjocklek 1.50 mm

Klämlängd tfix 36 mm

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1570614

System som stöds NV1–NV10,NH3,NS1

 Infästningspunkt

 Infästningspunkt

 Infästningspunkt

6

DL

CLmet

L HEX 8

6,
3
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Nivå 1 Infästningar För 
Stål & Timmer

L

6.
5

CLtimb, max.

CLmet, max.

TL

CLmin.

HEX 8

TDA-S-S16-6,5×60

Min. Ståltjocklek 0.63 mm

Min. Aluminiumtjocklek 1.0 mm

Spännlängd tfix 50 mm

Min. Inbäddning Trä 35 mm

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1526326

System som stöds NV1–NV10,NH3,NS1

 Infästningspunkt

TDA-S-S16-6,5×60 - Förborrningsdiameter

Tillämpning Stål/Stål och Alu/Stål Stål/Timmer Alu/Alu

Komponent 1 (t|) 0.5–1.50 0.5–1.50 0.5–1.50

Komponent 2 (t||) 0.63
0.75 0.88–1.25

1.50–3.0 >35.0 1.0–1.50 2.0–2.50 3.0
2×0.75–2×1.0 2×1.25–2×1.5

S280GD – S450GD (EN10346)
HX300LAD to HX460LAD (EN10346)

Timmer
(EN14081)

Aluminium
(EN573)

Förborrning Ø 3.50 4.0 4.50 5.0 4.0 4.50 5.0 5.30
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Profiler (Skenor)
SFS tillverkar och levererar ett stort sortiment 
av aluminiumprofiler (skenor) utformade för 
specifik användning med våra konsolsystem 
från NVELOPE® i aluminium eller rostfritt stål.

Profiler (skenor) används i kombination med alla våra typer av 
konsol. Längden på profiler för vertikala användningsområden 
är beroende av byggnadens våningshöjd. På grund av 
utvidgningseffekter måste förhållandet mellan 
beklädnadssmaterialet och det stödjande Stomsystemet tas 
med i beräkningen.

Formgivaren kommer att överväga den strukturella designen 
eller utföra preliminär granskning av understrukturen, för att 
förbereda en plan eller ett rutnät för positionering av 
underramen (konsol och profiler).

SFS har identifierat ett marknadsbehov av att flytta fler 
aktiviteter “off-site” och vi inser fördelarna som detta ger. Vår 
profilskärningstjänst optimerar användningen av material, 
minskar spillet och sänker kostnaderna. Se sidan för skärtjänst 
(sida 13) för mer information.



68 SFS | Monteringssystem för fasader | NVELOPE® 2022

Profilstorlek  
mm

Tillgängliga 
längder m

Tillgängliga  
Ytbehandlingar

Tjocklek 
mmNamn Kompatibla system Kvalitet

L-profil 60×40 NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, 6005A T6 3.0, 3.60 PC, An, MF 2.20

NV8, NV10, NH3, NS1 4.85, 6.0

Nyckelfunktioner: Hjälper ytmontering av mellanliggande panelspann och kanter. Ger ett permanent ramverk för flertal andra systemprofiler från NVELOPE®

T-profil 60×80 NV1, NV2 6005A T6 3.0, 6.0 PC, An, MF 2.20

60×100 3.0, 3.60

4.85, 6.0

40×100 3.0, 6.0

60×120

60×140

Nyckelfunktioner: Hjälper ytmontering vid de vertikala skarvarna mellan två intilliggande paneler.

Läppad L-profil 60×40×12.5 NH3 6005A T6 3.0, 6.0 PC, An, MF 2.50

Omega 25×120 NV1, NV9, NH3, F2F 6063 T6 2.40

40×140
Nyckelfunktioner: Ger det vertikala ramverket som utgör NV9. Används horisontellt, fäst vid NV1 för att ta emot ytmonterade paneler.

Zed 25×45×30 NV1, NV9, NH3, F2F 6063 T6 3.0, 6.0 PC, An, MF 2.40

40×55×30

Nyckelfunktioner: Ger det vertikala ramverket som utgör NV9. Används horisontellt, fäst vid NV1 för att ta emot ytmonterade paneler.

Hörnprofil 60×60 NV1 6005A T6 3.0, 6.0 PC, An, MF 2.20

NV3-profil 60×21 NV3, NV9, F2F 2-30

NV4-profil 60×32 NV4, NV9, F2F 6063 T66 

6005A T6

NV5-profil Startprofil 36×54 NV5, NV9, F2F 6005 T6 PC, An 2.0

 Huvudprofil 36×65

NV7-profil 85×90 NV7 6063 T6 3.0 PC, An, MF 2.20–2.70

NV8-profil 24×86 NV8, F2F 6005A T6 3.0, 6.0 2.0

NV10-profil 52×21 NV10 3.0

F2F Box 75×46 F2F 3.0, 6.0 3.0

F2F T Box 75×125

Hatt av stål 150×25 NV1, NV2, NV3, NV4, S280 GvS 3.0 GvS 2.0

NV5, NV6, NV7, NV8, NV10

PC – Pulverlackerad An – Anodiserad MF – Grov Ytstruktur GvS – Galvaniserat Stål

Profilöversikt
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L-Profil 60×40 T-Profil 60×80 T-Profil 60×100

T-Profil 40×100 T-Profil 60×120 T-Profil 60×140

Zed 25×45×30 Zed 40×55×30 Hörnprofil

Läppad L-profil Omega 25×120 Omega 40×140

Bilderna ej skalenliga
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NV3-profil NV4-profil NV5-profil – Huvud

NV5-profil – Start NV7-profil NV8-profil

Hatt av stål

NV10-profil F2F Box F2F T Box
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Konsol
Profil

Infästning
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Infästningsdesign och överväganden rörande 
specifikationer: SFS Nivå 2 konsol är bärstrukturkonsol 
som används för att fästa våra NVELOPE®-profiler 
(reglar) till olika kombinationer av konsol

Våra SFS-infästningar som används för nivå 2 underramar 
garanterar:

• Långsiktig prestanda. Alla våra infästningar finns i 
korrosionsbeständigt rostfritt stål och tillgängliga som A4 
(AISI 316)

• Hög skjuvbelastning erbjuder större säkerhet
• Permanent infästning. Våra SDA5 infästen har en “unik 

gänggeometri” vilket tillåter extra åtdragning under 
installationen och samtidigt förhindrar att den lossnar efter 
installation

Nivå 2 infästningar för  
Konsol och Profilinfästningar
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Nivå 2 Infästningar För  
Konsol & Profilinfästningar

SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5×22

Min. Aluminiumtjocklek 1.50 mm

Klämlängd tfix 3.50–8.0 mm

Skalle typ S 8 mm sexkant, nr 2 fyrkantsskruv

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1507572

System som stöds NV1–NV8, NV10

Ø
 5

.5

22 8

SR2

SDA5/25-28-H13-S4-5,5×45 

Min. Aluminiumtjocklek 1.50 mm

Klämlängd tfix 25–28 mm

Skalle typ S 8 mm sexkant, nr 2 fyrkantsskruv

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1645134

System som stöds NH3

50 Ø 9.5

�� �Ø
 4

.8

SN3/42–S–7049/SR2–4,8×50–A4 

Klämlängd tfix 42 mm

Skalle typ S Nr 2 fyrkantsskruv

Material 316 Rostfritt Stål A4

Produktkod 1508066

System som stöds NV3,NV4,NV8,NV10

  Infästningspunkt

  Infästningspunkt

  Infästningspunkt

Ø
 5

.5

45 8

SR2
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Nivå 2 Infästningar För  
Konsol & Profilinfästningar

25 Ø 9.5

�� �Ø
 4

.8

VAT-S-7049/SR2-4,8×25 

Klämlängd tfix 20 mm

Skalle typ S Nr 2 fyrkantsskruv

Material 304 Rostfritt Stål A2

Produktkod 848571

System som stöds NV6

M8 Bultsats

Längd 70mm

Skalle typ S 13 mm Sexkant
Material 316 Rostfritt Stål A4 & 316 Rostfritt Stål Bricka  

& Nylonbricka

Produktkod 1600079

System som stöds F2F

  Infästningspunkt

  Infästningspunkt
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Skiv
Infästing
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Borr

Nivå 3 Infästningar  
TUF-S – Dold Infästning
Skyddfästet TUF-S från SFS är överlägset tidigare metoder för 
infästning av HPL- eller fibercementbeklädnadspaneler med 
avseende på installation och långsiktig säkerhet.

Installationen utförs snabbt och säkert av en person, utan 
användning av specialverktyg. Installationstiden minskar också 
med upp till 50 % jämfört med vanliga skydd. TUF-S 
skyddfäste kan tas bort om det skulle behövas.

Paneltjocklek Hängare   Borrdjup TUF-S Produktkod Borrkrona

8.0 2.0 5.0 TUF-S-6×7-A4 1554316 VHM-6,0×40

5.50 TUF-S-6×7,5-A4 1554377 VHM-6,0×40,5

6.0 TUF-S-6×8-A4 1554321 VHM-6,0×41

2.50 5.0 TUF-S-6-7,5-A4 1554377 VHM-6,0×40

5.50 TUF-S-6×8-A4 1554321 VHM-6,0×40,5

6.0 TUF-S-6×8,5-A4 1554378 VHM-6,0×41

3.0 5.0 TUF-S-6×8-A4 1554321 VHM-6,0×40

5.50 TUF-S-6×8,5-A4 1554378 VHM-6,0×40,5

3.50 5.0 TUF-S-6×8,5-A4 1554378 VHM-6,0×40

5.50 TUF-S-6×9-A4 1554325 VHM-6,0×40,5

5.0 5.0 TUF-S-6×10-A4 1554326 VHM-6,0×40

6.0 TUF-S-6×11-A4 1554327 VHM-6,0×41

10.0 3.0 6.0 TUF-S-6×9-A4 1554325 VHM-6,0×41

7.0 TUF-S-6×10-A4 1554326 VHM-6,0×42

8.0 TUF-S6×11-A4 1554327 VHM-6,0×43

3.50 6.50 TUF-S-6×10-A4 1554326 VHM-6,0×41,5

7.50 TUF-S-6×11-A4 1554327 VHM-6,0×42,5

5.0 7.0 TUF-S-6×12-A4 1554328 VHM-6,0×42

8.0 TUF-S-6×13-A4 1554329 VHM-6,0×43

12.0 3.50 8.50 TUF-S-6×12-A4 1554328 VHM-6,0×43,5
Använd borrkronorna med SFS universella djupsökare

Infästing

Universell djupsökare med Ø 6 mm 
VHM-borr

GESIPA®  
batterinitverktyg
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Nivå 3 Infästningar  
AP Nitar – Ytmontering

Ø
 5

.0

L

CL

D

SFS AP-nitarna är idealiska för att fästa 
högpresterande beklädnadspaneler till bärsystem 
av aluminium. Deras överlägsna kvalitet och 
prestanda gör dem till ett idealiskt val, med färger 
som passar med ledande tillverkares paneler och 
skickas inom tre dagar från beställning.

Finish: blank eller färgad

Diameter Längd L Fläns D CL/Greppområde Borrhål Ø

5.0 12 11 4.0–8.0 5.1

18 9.50–13.50

21 10.0-16.0

12 14 4.0–8.0

16 8.0–12.0

18 9.50–13.50

21 12.0–16.0

23 14.0–18.0

16 16 8.0–12.0

18 9.50–13.50

21 12.50–16.50
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NV3 –  
Hängaralternativ
NV3 är NVELOPE®:s Stomsystem som passar 
användningsområden för dolda infästningar/mekaniskt 
hemliga infästningar. NVELOPE® NV3-systemet är 
kompatibelt med högtryckslaminat (HPL), keramik och 
tunn sten inklusive fibercement. Horisontella bärprofiler 
från NVELOPE® fästs på de vertikala profilerna. 
Klimatskärmspaneler hängs på och monteras med 
hängare.

Ytterligare Hängare Tillgängliga

Namn Produktkod ADJF STAT

PTS NV3-PTS-(ADJF eller STAT) 1521457 1521459

Keil NV3-KEIL-(ADJF eller STAT) 1521454 1521456

Keil 150 mm NV3-KEIL-ADJF-150 1521455 –

Tergo NV3-TER-(ADJF eller STAT) 1521465 1521468

Tergo Plus NV3-TER-TEC-(ADJF eller STAT) 1521469 1521470

TUF-S 3.5 mm 
NV3–TUF–S–(ADJF eller STAT)–3.5

ADJF: 1549012 STAT: 1549015

TUF-S 5.0 mm 
NV3–TUF–S–(ADJF eller STAT)–5

ADJF: 1549046 STAT: 1549047NV3–TUF–S–(ADJF eller STAT)–3.5
ADJF: 1549012 STAT: 1549015
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Tillbehör
NVELOPE® har ett sortiment med tillbehör som kan 
användas i kombination med många av våra 
Stomsystem. De inkluderar adaptrar, förlängare, 
kopplingar, hörnkonsol och hörnreglar och ett 
användbart profilskydd. Även om dessa komponenter 
troligen inte kommer att behövas för många projekt, 
kan de hjälpa till vid speciella designkrav.

Artikel Beskrivning System Som Stöds Produktkod

Adapterbrickor Finns i storlekarna 11 mm till 6,50mm och 11mm  
till 8,50mm.

NV1-NV8, NV10, 1623696

NVF2F, NH3, NS1

Konsolförlängare Enkla och dubbla storlekar. Kommer att förlänga alla konsol 
med 60mm.

NV1-NV8, NV10 1521187

1521188

Profilkoppling Denna kan användas på alla reglar för att sammanfoga två delar. NV1-NV5,NV8, NV10 1521190

NV3 profilskydd Denna kan användas för att täcka NV3-profil vid öppna 
panelfogar. Detta sparar pulverlackering av hela profillängden.

NV3, NV4, NV10 1623696

Hörnkonsol Oborrat, enkelt och dubbelt hörnkonsol. NV1, NV2, NV6 1521185

1521186

Hörnprofil För användning med hörnkonsolet. NV1, NV2 1607594

1607596
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