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Korzy ści z budowania przy u życiu technologii ICF

• Energooszcz ędno ść
– Zaoszczędź 70% i więcej na kosztach użytkowania w porównaniu z 

tradycyjnymi metodami budowlanymi
• Zdrowie

– Bez infiltracji powietrza, wysoka izolacja dźwiękowa (50+)
– Bez grzybów, pleśni i gnicia; nie stanowi pożywienia dla owadów
– Bez szkodliwych substancji

• Solidna i bezpieczna
– Beton zbrojony przetrwa wiatry o sile huraganu i przeciwstawi się latającym 

odłamkom
• Bezpieczny

– Klasa odporności ogniowej równa nawet REI 120
– Odporność ogniowa równa nawet 4 godzinom  (testowane przez UL/ULC)

• Dopasowana do projektu
– Nie produkujemy części na specjalne zamówienie, system jest przystosowany 

do tworzenia wszystkich elementów projektu
• Odnawialna

– Minimalna ilość odpadów budowlanych; łatwy recycling
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• Solidną formę do betonu, której
nie trzeba usuwać

• Punkt zaczepu dla prętów 
zbrojeniowych co 305 mm w 
poziomie i pionie

• Izolację wewnętrzną i zewnętrzną
Wartości U: od U-0,28 do U-0,071

• Gotową powierzchnię pod 
nałożenie wykończenia na 
zewnątrz i wewnątrz

• Powierzchnia łatwa do kładzenia 
instalacji elektrycznych i 
wodociągowych

Quad-Lock mo żna stosowa ć jako :
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Quad-Lock to solidna ściana

• Klasa odporności ogniowej
równa nawet REI 120

• Odporność ogniowa do 4 godzin
(testowana przez UL/ULC)

• Izolacja dźwiękowa 50+

• Bez pleśni, grzybów i gnicia

• Umocnienie najwyższej klasy
Superior Consolidation
System złożony z paneli:
można go użyć do każdego
szkieletu zbrojeniowego

• Solidność i bezpieczeństwo
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• Huraganami

• Tornadami

• Falami 
sztormowymi

• Trzęsieniami ziemi

• Pożarem

Betonowy dom przetrwał huragan Katrina

Photo courtesy of FEMA

Wbudowana ochrona przed katastrofami 
naturalnymi i z winy człowieka
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Wbudowana ognioodporno ść
• REI 90 dla ścian = 146 mm betonu

• REI 120 dla ścian przy ponad 197mm 
betonu

• Test UL/ULC na odporność ogniową: 
ścianę o grubości 146 mm poddawano 
paleniu w 1100°C, przy pełnym 
obciążeniu (1.326 kN) przez 3 godziny

• Ściana o grubości 197 mm zachowała 
swe właściwości przez 4 godziny

• Przeszedł badanie UL/ULC na 
obciążenie strumieniem wody z węża 
gaśniczego

• Styropian  ICF jest niepalny, a emisja 
dymu  w ten sposób wytworzona jest 
"nie bardziej toksyczna" niż w przypadku 
drewna

Concrete does not burn!
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Sprawdzone: Solidne i Bezpieczne

• Zgodnie z zaleceniami i kryteriami
FEMA 320 możesz oczekiwać
“niemal absolutnej" ochrony przed 
wiatrem i gruzami, przy sile wiatru 
sięgającej 400 km/h

• Testy przy pomocy działa powietrznego 
(air cannon) przeprowadzone przez 
Quad-Lock i Texas Tech. University przy 
sile ponad 160 km/h
Wyniki :
o Szkody ograniczone do miejsca uderzenia
o Niewielkie szkody w ICF Quad-Lock
o Nie stwierdzono żadnych szkód w betonie
o Nie stwierdzono żadnych szkód w ścianie 

wewnętrznej



Dlaczego ICF firmy Quad -Lock?
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Cztery główne elementy odpowiednie do KAŻDEJ struktury
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Panele Quad -Lock

• Panel Standardowy: 305mm x 1219mm, 57mm grubości
• Panel Plus: 305mm x 1219mm, 108mm grubości
• Panel Extra: 305mm x 1219mm, 102mm grubości
• Nacięte co 51 mm, by ułatwić pomiary

U-0,071U-0,28 U-0,20 U-0,15 U-0,11
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Szeroka gama warto ści izolacyjnej U

Próbki przedstawiają betonowe wypełnienia o grubości 146mm TMO = Zoptymalizowana Masa Termiczna

U-0,071

U-0,28 U-0,20 U-0,15 U-0,15 TMO U-0,11 TMOU-0,11U-0,13

U-0,098 U-0,087 U-0,078
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Klamry Quad -Lock - Klucz do systemu

• Łączą panele na 4 płaszczyznach oporu

• Punkty zaczepu co 305 mm

• Wbudowane podpórki na pręty zbrojeniowe

• 6 długości, oznakowanych kolorami



16

Klamra Przed łużająca

• Dodaje 305 mm trwożąc dowolne rozmiary ścian
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Klamra gzymsu ceglanego

• Zmiana szerokości ściany z 305mm do 152mm
• Stosowana do zewnętrznych gzymsów ceglanych
• Stosowana wewnątrz do wzmocnienia belek podłogowych



• Eliminują potrzebę dodatkowego
zewnętrznego wsparcia narożników

• Stosowane w każdym rzędzie do
narożników pod kątem prostym
i do zbrojeń ścian typu T
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Kątowniki naro żnikowe wewn ętrzne/zewn ętrzne

Kątowniki nastawne
• Posiadają zamontowane zawiasy, dzięki

czemu umożliwiają uzyskanie dowolnych
kątów

• Stosowane tylko na zewnętrznych panelach
18
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• Zaprojektowane tak, by formowały 
izolowane strony otworów okiennych i 
drzwiowych, a także izolowane cokoły 
ścienne

• Doskonałe zastosowanie resztek
budowlanych - użyj ich do budowy 
cokołu

• Stosowane z Drucianymi
klamrami górnymi dla uzyskania 
maksymalnego otworu

Kątowniki okienne i coko łu

19



20

Prowadnica metalowa 
(góra)

Prowadnica metalowa

• Stosowana na początku i końcu
montowania ściany

• Szerokość standardowa i Plus
• Przytwierdza do podstawy fundamentowej

co 508mm

Prowadnica metalowa 
(stopa fundamenowa)
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Prowadnica Flex

• Stosowana do łatwego tworzenia ścian łukowych wysokiej 
jakości
– O promieniu od 1,2m

• Szerokości standardowe i Plus
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Druciane klamry g órne

• Stosowane u szczytu ściany z Prowadnicą metalową

• Utrzymują szczyt paneli w idealnym pionie i stabilnie
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Łatwy transport produktu

1 paleta = 29m² przestrzeni ściennej 1 paleta = 133m² przestrzeni ściennej

Panele Klamry



Quad-Lock do zada ń specjalnych
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Łącz ze sob ą różne szeroko ści ścian



Ściany łukowe

• Robione na miejscu – bez żadnych cz ęści
na specjalne zam ówienie

• Promień ≥ 1,2m

26
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Ściany zwie ńczone łukiem

Taking it to the Limit…



Przeszkody? To nie problem …
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Baseny
• Znacznie mniejsze koszty eksploatacyjne

• Żadne specjalne wyłożenia nie są wymagane

29



Jak to zrobi ć?
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Bruzdy na elektryczno ść/hydraulik ę

• Nie trzeba przecinać plastikowych pasm

• Wypełnij pianką w sprayu, żeby 
zachować wartość izolacyjną



Wykończenia zewn ętrzne

32
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Pionowe zbrojenie
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Drewniane o ścieżnice okienne
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Ościeżnice V - Winylowe o ścieżnice okienne
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Samoprzylepna ochrona przed wilgoci ą
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Podpory i rusztowanie
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Kieszenie belkowe
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Pilastery i kolumny



Co mog ę zbudowa ć?
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Gdyby nie energooszczędne ściany Quad-Locka nasze
domy z pewnością nie uzyskałyby certyfikacji LEED.

Przede wszystkim nowe domy w Xanterra zbudowane 
przy użyciu Quad-Locka są wzorem dla przyszłych 
odnawialnych produktów budowlanych w Yellowstone i 
innych parkach narodowych w całym kraju, gdzie 
ochrona ograniczonych zasobów, to mantra, którą
traktujemy bardzo poważnie.

Dziękujemy za pomoc w staraniach, by Xanterra 
pozostała "zielona".

Domy z certyfikatem 
LEED

44

– Jim Hanna
Dyrektor od spraw środowiska

Xanterra Parks & Resorts
Park Narodowy Yellowstone
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Częściowo 
odsłoni ęte 

podpiwniczenia
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Różnorodne wyko ńczenia 
zewnętrzne

51



Ceglane
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Domki
drewniane
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Wspólnoty mieszkaniowe
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Wielorodzinne
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Budynki admnistracyjne



Kościoły

57
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Domy opieki społecznej, szpitale
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Magazyny
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Budynki biurowe
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Funkcje mieszane:

komercyjne i mieszkalne
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Hurtownie
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Domy spokojnej staro ści

To był pierwszy raz  kiedy nasz wykonawca użył

systemu Quad-Lock, byliśmy pod wrażeniem łatwości i 

szybkości montażu.
– Larry Koop
Mieszkaniec

Chilliwack, BC

63
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Hotele



Budynki szkolne

65
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"Ziemianki" ekologiczne

66



Domy zeroenergetyczne
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Stopy fundamentowe
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Fundamenty
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Zapory przeciwogniowe

• Ściany odporne na działanie ognia 
przez 4 godziny

• Zatwierdzone przez UL/UCL

:"Używam ICF Quad-Lock zamiast drewna do budowy 
ścian przeciwogniowych, ponieważ łatwość montażu 
ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Możliwości 
dźwiękoizolacyjne Quad-Locka są niezrównane i 
znacznie przewyższają możliwości drewnianej ściany 
przeciwogniowej."

– Mark Calvin
Budowniczy/Deweloper

Grand Junction, CO, USA



Rozwiązania ICF Quad -Deck dla strop ów i dach ów
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Kompletny system budowlany: Quad -Deck

• Rozwiązanie na całą podłogę, belka teowa

• Wysoka izolacja termiczna od U-0,35 do U-0,17

• Montuj duże powierzchnie do 9,5 m

• Wbudowane metalowe belki konstrukcyjne i listwy

• Idealne do podłogowego ogrzewania 

• Nie ma potrzeby dodatkowego deskowania

• To doskonały system do budowy bezpiecznych (safe-
rooms), garażów itp.



:“Energooszczędność, odnawialność i przystępność
cenowa stały za wyborem tych produktów.

Z perspektywy 30 lat pracy dewelopera moja współpraca 
z Quad-Lock okazała się najlepszą relacją między 
dostawcą a nabywcą. Dziękuję całemu zespołowi Quad-
Lock i każdemu gorąco polecam ich produkty.“

– Pat Lenihan
Deweloper

SCH Group

73
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Wspólnoty mieszkaniowe
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Podłogi
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Podłogowe ogrzewanie 
promiennikowe

77



Deskowanie Quad-Deck

78



Całościowe rozwi ązanie

79
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Dachy ekologiczne



Ściany 
wznoszone

81



Bezpieczne pomieszczenia
(safe rooms)

82



Bezpieczne pomieszczenia

83



Świadectwa
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Świadectwa w łaścicieli dom ów

Wybraliśmy Quad-Lock przede wszystkim ze względu na oszczędności na energii, 
ale dostaliśmy dużo więcej. Nasz dom jest dla nas schronieniem, izoluje nas od 
hałasu i temperatury. Nasz dom jest naszą twierdzą. Kiedy patrzymy przez okna, 
wiemy, że za tymi grubymi ścianami jesteśmy bezpieczni. Spodobał nam się wasz 
system, ponieważ wasze betonowe ściany miały solidną 6-calową grubość.

Nasz dom ma nieco ponad 288 m², mamy dwa podgrzewacze wody, piec 
elektryczny, pompę ciepła, pompę studzienną i jacuzzi. Nasz rachunek za 
elektryczność to średnio 125 $ na miesiąc.

Korzyści z Quad-Locka są widoczne przy wielu okazjach, ale jednym z naszych 
ulubionych przykładów jest ubiegłoroczne przyjęcie świąteczne. Na zewnątrz było 
jasno ale wietrznie, temperatura wynosiła  18°. Kie dy nasi goście zebrali się w 
środku, podczas trwania samego przyjęcia (5 godzin), bez użycia pieca, temperatura 
wzrosła do 21°!

– Steve and Trudy Wegner
Właściciele domu, Oregon, USA

“

”
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Świadectwa w łaścicieli dom ów

Przez ostatnie 40 lat posiadaliśmy już kilka domów zbudowanych w 
tradycyjnej konstrukcji ramowej i zawsze marzyliśmy o wybudowaniu kiedyś
naprawdę solidnego domu, takiego jak bywają w Niemczech, skąd 
pochodzimy.

Szukając odpowiednich, dostępnych w okolicy produktów, które 
umożliwiłyby realizację dość wyrafinowanego architektonicznie projektu (a 
nie bunkra!), natknęliśmy się na Quad-Lock – wyjątkowy system paneli ze 
styropianu, tworzących samo-wspierające się, zbrojone stalą, formy do 
wylewania betonu, pozostające na miejscu jako bardzo efektywne bariery 
temperatury i dźwięku, na zewnątrz i wewnątrz. Zastosowaliśmy Quad-Lock 
do wszystkich ścian zewnętrznych i ścian nośnych wewnątrz.

Teraz z przyjemnością mieszkamy w naszym rzeczywiście solidnym, 
nowym domu.

– Norbert and Christa Holm
Właściciele domu, BC, Canada

“

”
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Świadectwa wykonawców

Na rynku nie ma drugiego systemu, który oferowałby taki poziom 

elastyczności, co Quad-Lock. Bez większego problemu możemy zrobić z 

Quad-Lock wszystko, co chcemy. W przypadku innych wytwórców, 

zostajesz z dużą ilością odpadów budowlanych. Z Quad-Lockiem zostało 

nam kilka par paneli i klamer, tak dobrze to oszacowaliśmy. Nic się nie 

marnuje.
– Stewart Bodner

Bozeman Brick, Block and Tile
Bozeman, MT, USA

“

”
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Świadectwa wykonawców

Nie ma takiego projektu, którego nie da się zrealizować z Quad-Lockiem. 
Niezależnie od rodzaju ściany i kątów, Quad-Lock jest najlepszy!

– Chuck Stewart
Choice Home and Building Supplies

Fort St. John, BC, Canada

“
”

Wybudowaliśmy przy pomocy Quad-Locka budynek, który uzyskał ocenę 5 
gwiazdek Plus w klasyfikacji energooszczędności, to najwyższy wynik 
kiedykolwiek osiągnięty w naszej okolicy.

– Steve Vaughan
HiCaliber, Inc.

St. George, UT, USA

“
”
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Kim jeste śmy
• Firma założona w 1994

• Produkty dystrybuowane poprzez sieć dystrybutorów w Północnej 
Ameryce (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk) i na Karaibach, w 
Europie, Afryce i Azji

• Fabryki w Surrey w Kanadzie, Atlancie w Stanach Zjednoczonych, 
oraz w Austrii i Wielkiej Brytanii.

• Quad-Lock jest jednym z niewielu wytwórców ICF, którzy nie tylko 
projektują i produkują, ale też dystrybuują opatentowany system ICF

• Członek ICFA

• Quad-Lock jest jedynym wytwórcą ICF w Północnej Ameryce 
posiadającym certyfikaty jakości ISO 9001 i ISO 14001

O
v
e
r
v
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w
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FLORKOM P.P.H.U.

Mochle 26, 86-014 Sicienko, Polska

Tel: +48 (796) 333 006 

Email: florkom@multimajster.pl

Quad-Lock Building Systems GmbH

Head Office:

Blumenstr. 1, 80331 München, Germany

Tel: +49 (0)89 260 3066,  Fax: +49 (0) 89 260 8471

Email: service@quadlock.de , www.quadlock.com


