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HS DUOLINE
Elegantné, trvalé presúvané dvere z dreveno-hliníkovej technológie

Vlastnosti
1. Vysoko kvalitné drevo k dispozícii v troch hĺbkach a troch druhov dreva,
poskytujú klasický vzhľad, ktorý umožňuje dokonalú kompozíciu s interiéru
bytu.
2. Veľký možnosť kombinácie farieb pre drevených profile a hliníkových
súčasti.
3. Schopnosť vykonávať veľké presklenie zabezpečujúce tok prirodzeného
svetla do miestnosti
4. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka stabilite hliníkového profilu v spojení s
kovaním MACO.
5. Jednoduchá údržba a starostlivosť.
6. Ekologický prístup vďaka použitiu prírodného dreva a špeciálnych náterov,
ktoré patria do skupiny vodou riediteľných náterových hmôt
7. Možnosť akejkoľvek aranžácie, vďaka širokému spektru krycích farieb (RAL) a
transparentných farieb.
8. Vysoká úroveň energetickej úspory a odhlučnenia zaistená optimálna
kvalitou použitých materiálov vo výrobe, špeciálnemu tesniaciacemu
systému a zodpovedajúcim skleným kompletom.

Technické údaje
Rám

Profil

Doplnky

V štandardnej sade pozinkovaný oceľový rám, voliteľne SWISSPACER Ultimate
k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Možnosť vybrať si z profilov: 68 mm, 78 mm, 88 mm v troch druhov driev: tri
alebo štyri pevné hranole: meranti 450+, borovica a smrek.
Okutia - MACO zdvíhacio-presuvné, v štandardnej sade dva háčiky,
mikroventilácia.

Farebná škála široký ponuka krycích farieb (paleta RAL) alebo transparentných farieb
Tesnenia Tepelná izolácia Prah Posilnenie Sklo – štandardná sada dvoch skiel s hrúbkou 24 mm súčiniteľ prestupu tepla
Ug = 1,0 W/(m2K) PN-EN674; Možnosť inštalácie troch skiel.
• Pre Softline 68 mm - max. sklená sada 42 mm Koeficient prenosu tepla Ug =
0,6 W/(m2K).
• Pre Softline 78 mm - max. sklená sada 48 mm Koeficient prenosu tepla Ug =
Okná
0,5 W/(m2K).
• Pre Softline 88 mm - max. sklená sada 50 mm Koeficient prestupu tepla Ug
= 0,5 W/(m2K) sade s troma sklami.
Možnosť inštalácie okien so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdosťou,
zabezpečením proti vlámaniu, ozdobami a s filtrom proti slnečnému žiareniu.

