
DERAKO®  -  API  Cross-Lock system

Niepowtarzalne 
zabezpieczenie 

systemu sufitowego 
Grid
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• Całkowicie demontowalny system sufi tu z drewna litego
• Może być stosowany jako sufi t zewnętrzny lub 

wewnętrzny
• Ponad 25 gatunków drewna, plus bambus
• Materiał przetwarzalny w 100% 
• Ze względu na dostawy modułowe rozwiązanie 

odpowiednie dla budynków prefabrykowanych
• Certyfi kat C2C
• Dla giętych i łukowych sufi tów
• Unikalne kształty dzięki panelom CNC i 

panelom specjalnym
• Odpowiednie do sufi tów akustycznych
• Ognioodporność zgodnie z EN13964

Panel sufi towy Grid
Panele składają się z litych listew drewnianych, które są mocowane do 
aluminiowych lub elastycznych prętów. Panele Grid mogą być produkowane 
w różnych długościach i modułach. Można także wytwarzać kształty łukowe 
czy obudowy wentylatorów (CNC).

Cross-Lock
System oferuje dużą elastyczność montażu i zapewnia stabilny system 
zawieszenia z możliwością indywidualnego mocowania paneli.

DERAKO® - API
Połączenie unikalnych mocnych stron
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System sufi towy DERAKO Grid ... API Cross-Lock
• Dodatkowe opcje mocowania, zapewniające 

większą elastyczność w realizacji 
• Możliwość mieszanego układu paneli
• Szybki montaż dzięki możliwości łatwego 

ustawienia paneli 
• Do 30% mniej wierceń i ustawień
• Bez konieczności stosowania profi li brzegowych i 

pośrednich
• Łatwe osadzenie opraw oświetleniowych 
• Wyprodukowane w całości w czarnym kolorze

www.derako.com

System Cross-Lock API DERAKO® jest wynikiem intensywnej współpracy
Derako International B.V. i Saint-Gobain API B.V.  API od dziesięcioleci tworzy i produkuje 
systemy zawieszenia sufi tów podwieszanych, a fi rma DERAKO jest zaawansowana w 
rozwoju, przetwarzaniu i stosowaniu litego drewna dla sufi tów, ścian i fasad.

Specjalnie dostosowana dla systemu Derako wersja konstrukcji nośnej Cross-Lock zapewnia 
bardzo trwałe i stabilne zawieszenie paneli drewnianych Grid, dzięki czemu uzyskuje się 
jeszcze większą swobodę projektową. Dzięki elastyczności w mocowaniu można tworzyć 
różne kształty sufi tu. W przypadku korzystania z tego systemu nie jest już wymagane 
stosowanie profi li brzegowych i pośrednich.

System podwójnego rusztu składa się z całkowicie czarnych profi li nośnych, które są 
sprzężone poprzecznie za pomocą wsporników krzyżakowych. Zawiesia są mocowane do 
górnych profi li nośnych. Panele drewniane Grid są mocowane do dolnych profi li nośnych.




