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BENCHMARK AIR
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BENCHMARK Air otwiera zupełnie nowe możliwości 
w projektowaniu efektywnych kosztowo elewacji. Ra-
zem z opatentowaną przez Benchmark podkonstrukcją 
i innowacyjnymi powłokami lakierniczymi matt-de-luxe, 
BENCHMARK Air zapewnia sprawdzony uniwersalny 
system estetycznej elewacji wentylowanej dla bu-
dynków biurowych, handlowych czy mieszkalnych. 

Nasze zakłady produkcyjne znajdują się w centralnej 
części Niemiec. To rozwiązanie pomaga nam zapewnić 
najwyższą jakość na wszystkich etapach produkcji i dys-
trybucji, największy wybór materiałów oraz skrócić czas 
transportu i zapewnić maksymalną elastyczność.

ZACHĘCAMY DO STOSOWANIA NASZYCH 
WYJĄTKOWYCH I WSZECHSTRONNYCH 
POSZYĆ ELEWACYJNYCH 

• elewacja ze ścianą osłonową, z pustką powietrzną 
(VHF) 

• standardowe szerokości: 200, 300, 400, 500, 600, 
700 i 800 mm

• dostępne szerokości specjalne w zakresie od: 120 
do 900 mm

• element zakończenia bocznego z giętą krawędzią
• niewidoczny montaż bez konieczności przebijania 

poszycia
• mocowanie pionowe, poziome, skośne lub montaż 

podwieszony
• skrócenie czasu montażu, obniżenie kosztów  

instalacji
• wysoki stopień wykorzystania właściwości nośnych
• ograniczenie mostków cieplnych, opcjonalnie 

dostępna jest wersja całkowicie eliminująca mostki 
cieplne (Koolfox)

• montaż bez naprężeń konstrukcji nośnej i elewacji, 
zgodnie z DIN 18516-1

 
PERFEKCYJNA WSZECHSTRONNOŚĆ 



SEKTORY RYNKU
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BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE LOTNISKA

BUDOWNICTWO MIESZKALNE BUDYNKI DLA ADMINISTRACJI

TRWAŁE I EKONOMICZNE PROJEKTY
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BENCHMARK MATT-DE-LUXE 
BENCHMARK „matt-de-luxe“, to nazwa nowego pokrycia przeznaczonego dla budynków biurowych, handlowych 
i mieszkalnych o wysokich walorach estetycznych: dziewięć harmonijnie dopasowanych do siebie kolorów, które 
można dowolnie łączyć, nawet na tej samej elewacji. Zalety nowej powłoki: efekt lakierowania na mat eliminuje 
prawie wszystkie odbicia i rozprasza docierające na powierzchnię światło w równomierny sposób. Pozwala to do-
datkowo podkreślić równość elementów poszycia ściennego oraz jego wysoką jakość i estetykę. Dzięki zapasom 
magazynowym możemy znacznie skrócić czas dostaw.

Biały Żółty Szary

Szary Czarny Zielony

Niebieski Pomarańczowy Czerwony



BENCHMARK AIR
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MONTAŻ POZIOMY TYPU N 
Właściwy dla montażu poziomego i ukośnego. Elementy konstrukcji 
nośnej BENCHMARK o dużych możliwościach regulacji umożliwiają pozos-
tawienie wymaganej przestrzeni na izolację oraz tylną wentylację poszycia i 
optymalnie kompensują tolerancje wymiarowe. Szczególnie ekonomiczną i 
oszczędzającą czas cechą jest to, że każdy element elewacji zawieszany jest 
na szynie systemowej BENCHMARK i mocowany tylko w jednym punkcie. 
Elementy poszycia mogą być układane od dołu, do góry i opcjonalnie od 
góry do dołu.

MONTAŻ PIONOWY TYPU N 
Montaż pionowy typu N wykonuje się na poziomej szynie systemowej 
BENCHMARK. Elementy poszycia zawieszane są szybko i precyzyjnie 
mocowane w kilku stałych punktach leżących na jednej linii. Możliwe jest 
łączenie ze sobą elementów poszyć typu N i typu S (ze szczeliną lub bez).

TYP S  
Właściwy dla montażu poziomego, pionowego lub ukośnego ze szczeliną. 
Elementy o szerokości standardowej, ze szczeliną, mocuje się na szynach 
systemowych BENCHMARK. Dowolne szerokości specjalne w zakresie 
od 120 mm do 900 mm, na zamówienie. Elementy typu S polecane są do 
montażu w poziomie, ponieważ zapewniają dobry odpływ wody. W ich 
przypadku montaż wykonywany jest od góry, do dołu.

DANE TECHNICZNE
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WAGI PROFILI  NIEPERFOROWANYCH
STAL 
 

Szerokość 
całkowita

Szerokość 
maksymalna

Szerokość 
zalecana

1.50mm 1.25mm 1.00mm
Waga Waga Waga

mm m m kg/m kg/m2 kg/m kg/m2 kg/m kg/m2

200 8* 6 4,32 21,60 3,60 18,00 2,88 14,40
300 8* 6 5,52 18,40 4,60 15,33 3,68 12,27
400 8* 6 6,72 16,84 5,60 14,00 4,48 11,20
500 8* 5 7,92 15,84 6,60 13,20 - -
600 8* 5 9,12 15,19 7,60 12,66 - -
700 8* 4 10,32 14,75 8,60 12,29 - -
800 8* 4 11,52 14,40 9,60 12,00 - -

900** 8* 4 12,72 14,13 10,60 11,77 - -

ALUMINIUM

Szerokość 
całkowita

Szerokość 
maksymalna

Szerokość 
zalecana

1.50mm 1.20mm
Waga Waga

mm m m kg/m kg/m2 kg/m kg/m2

200 8* 6 1,458 7,29 1,166 5,83
300 8* 6 1,863 6,21 1,490 4,97
400 8* 6 2,268 5,67 1,814 4,54
500 8* 5 2,673 5,35 - -
600 8* 5 3,078 5,13 - -
700 8* 4 3,483 4,98 - -
800 8* 4 3,888 4,86 - -

900** 8* 4 4,293 4,86 - -

* Dostawa dłuższych odcinków, do 14m, na zamówienie
** Szerokości specjalne na zamówienie



PROJEKTOWANIE
INDYWIDUALNY CHARAKTER
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1. Różne podłoża
2. Konstrukcja nośna
3. Wielofunkcyjna 

szyna systemowa
4. Profil kryjący wy-

konany z materiału 
elewacji

5. Standardowe kolo-
ry, które można ze 
sobą łączyć

6. Indywidualne ob-
róbki blacharskie

7. Możliwość łączenia 
różnych szerokości 
standardowych
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TYPY MONTAŻU NA  
SZYNIE SYSTEMOWEJ
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Typ N, układ poziomy

Typ N, układ pionowy

Typ S, układ poziomy



KONSTRUKCJA NOŚNA 
BENCHMARK
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Gładka i równa powierzchnia elewacji. Indywidualne wzory układania. Różne wymiary elementów. Optymalizacja 
cech fizycznych budynku. Rozwiązanie najefektywniejsze kosztowo. Całkowite wyeliminowanie naprężeń. Nasze 
systemowe rozwiązanie obejmujące elementy dystansowe, szyny profilowe i wielofunkcyjną szynę systemową 
zapewnia najlepsze warunki do tworzenia idealnych i ekonomicznych kosztowo elewacji. Oprócz optymalnych 
właściwości statycznych, w skład tego opatentowanego systemu wchodzi też izolacja o grubościach dochodzących 
do grubości wymaganych przez standardy budownictwa pasywnego, co umożliwia tworzenie szczelnych osłon 
przeciwwiatrowych.

ZALETY SYSTEMU
• elewacja ze ścianą osłonową z pustką powietrzną
• mocowanie pionowe, poziome, skośne lub montaż podwieszony
• szerokości: 200, 300, 400, 500, 600, 700 i 900 mm
• szerokości specjalne 120 mm do 900 mm na zamówienie
• montaż niewidoczny
• skrócenie czasu montażu, obniżenie kosztów instalacji
• ograniczenie liczby punktów mocowania
• wysoki stopień wykorzystania właściwości nośnych
• ograniczenie selektywnych mostków termicznych
• elementy dystansowe z izolatorami ograniczającymi straty ciepła
• materiał elementów dystansowych i profili nośnych: Aluminium 

EN AW-6063 T66 (AIMg3)
• materiał szyny systemowej, profili nośnych (opcjonalnie): taśma 

stalowa 1,5 mm z powłoką Galvalume® (AZ 185)
• wkręty samowiercące ze stali nierdzewnej, zgodne z wymagania-

mi przepisów krajowych
• tylko jedna szyna systemowa potrzebna na każde łączenie piono-

we
• szyna systemowa mocowana jest niezależnie od układu wkrętów 

kotwiących
• montaż bez naprężeń konstrukcji nośnej i elewacji, zgodnie z 

normą DIN 18516-1

KOOLFOX i ROZBUDOWA SYSTEMU
Koolfox, to optymalnie dopasowany system materiałów izolacyjnych 
o wysokiej wydajności, konstrukcjach nośnych pozbawionych most-
ków termicznych i elementów elewacyjnych BENCHMARK.
• brak mostków termicznych
• wysokowydajny materiał izolacyjny o współczynniku  λ= 0,021 

W/mK aż do poziomu dla 3 klasy budynków
• odporność ogniowa B-s1,d0
• niewielka grubość izolacji i nieznaczne pogrubienie ścian
• ograniczenie wystających elementów i lepsze właściwości statycz-

ne
• większa powierzchnia użytkowa w budynku

Wielowarstwowa konstrukcja nośna System w 
wersji poziomej / pionowej

Konstrukcja nośna BENCHMARK KOOLFOX, 
bez mostków cieplnych

BENCHMARK KOOLFOX, Wysokowydajny 
materiał izolacyjny o wartości   λ = 0.021 W/mK

ZASTOSOWANIA
PRZYKŁADY
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Detal okna - góra, typ N, układ poziomyDetal okna - góra, typ N, układ pionowy

Detal okna - dół, typ N, układ poziomyDetal okna - dół, typ N, układ pionowy



SERWIS I WSPARCIE
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BENCHMARK By Kingspan dysponuje wyjątkową siecią przeszkolonych technicznie zespołów serwisowych, 
oferujących pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów architektonicznych oraz wsparcie w realizacji projektu.

USŁUGI TECHNICZNE
BENCHMARK By Kingspan dysponuje sprawnym, 
wewnętrznym działem obsługi technicznej, który doradza i 
wspomaga pracę projektantów, konstruktorów oraz wyko-
nawców w zakresie projektowania budynków, zastosowań 
i łączenia produktów, przestrzegania wymogów prawnych i 
praktyk montażowych na placu budowy. BENCHMARK By 
Kingspan oferuje swoim klientom swe doświadczenie w za-
kresie poszyć budynków wraz z wiedzą pomocną przy reali-
zacji projektów każdego typu. Możemy podjąć z Państwem 
współpracę oraz udzielić porad i rekomendacji dotyczących 
rozwiązań pokryć ściennych z uwzględnieniem specyfiki 
Państwa projektów, od projektowania, po montaż płyt. 
We współpracy z grupą rekomendowanych instalatorów 
i wykonawców oferujemy naszym klientom także pomoc 
w zakresie sporządzania ofert, materiałów przetargowych i 
specyfikacji.

OBSŁUGA LIENTA
Nasz zaangażowany zespół oferuje zorientowane na potrze-
by klientów usługi i pomoc w zakresie wszystkich przed- i 
porealizacyjnych czynności administracyjnych, sporządzania 
harmonogramów dostaw i wsparcia dla instalatorów, aby 
umożliwić Państwu bezproblemowe i skoordynowane zas-
pokojenie oczekiwań klientów. Dbając o zadowolenie nas-
zych klientów, regularnie przeprowadzamy badania ich opinii, 
gromadząc cenne informacje, które pomagają nam trzymać 
rękę na pulsie rynku. Prosimy o kontakt z Centrum  
Obsługi Klienta pod nr tel.+48 48 378 31 08.

MARKETING I SPRZEDAŻ 
Nasz zespół marketingu stara się szybko odpowiadać 
na standardowe prośby o próbki i literaturę, eliminując 
opóźnienia w planowaniu i zatwierdzaniu materiałów przez 
klientów, co zapewnienia terminowe rozpoczęcie realizacji 
projektów. Zespół handlowy BENCHMARK By Kingspan 
oferuje też porady, prezentacje i usługi indywidualne. Zapras-
zamy do odwiedzenia serwisu internetowego BENCHMARK 
By Kingspan w Państwa kraju. Prosimy o wybranie właściwej 
lokalizacji, co ułatwi odszukanie najbliższego opiekuna 
handlowego.
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BENCHMARK FAÇADES EUROPE

Head Office: BENCHMARK Façades Europe,
Am Schornacker 2, 46485 Wesel, Niemcy

Tel: +49 281 9 52 50 12
www.benchmarkbykingspan.de

BENCHMARK FAÇADES HUNGARY
2367, Újhartyán, Horka dulo 1. Węgry

Tel: +36 29 573 400
www.benchmarkbykingspan.hu

BENCHMARK FAÇADES POLAND
ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko, Polska

Tel: +48 48 378 3100
www.benchmarkbykingspan.pl

BENCHMARK FAÇADES SERBIA
Partizanske avijacije 18/stan 13

11070 Novi Beograd-Bezanijska kosa, Serbia
Tel: +381 11 2129 837

www.benchmarkbykingspan.rs

BENCHMARK FAÇADES TURKEY
Çıra˘gan Caddesi No: 97 Ortakoy,

34347 Istanbul, Turcja
Tel: +90 212 236 60 32

www.benchmarkbykingspan.com.tr

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić wierność i dokładność treści zawartych w niniejszej publikacji, jednak spółka Kingspan Sp.zo.o. i jej 
przedsiębiorstwa zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, ani za informacje, które uznane zostaną za mylące lub wprowadzające w błąd. Propozycje 
lub opisy dotyczące zastosowań produktów lub metod pracy mają wyłącznie charakter orientacyjny i Kingspan Sp.zo.o. oraz jej przedsiębiorstwa zależne nie 
ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności.
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