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Terasové systémy » Presúvané HS » IGLO-HS

Terasové presúvané dvere Iglo-HS

Ideálne riešenie v prípade inštalácie módnych terasových a balkónových

sklených okien s veľkými rozmermi, ktoré dodávajú vnútorným priestorom

unikátny charakter.

Vlastnosti

1. Moderný dizajn spojený s možnosťou realizácie veľkých presklení vám zaistí

maximálne množstvo svetla.

2. Skvelá funkčnosť a pohodlné použitie vďaka pokročilému profilovému

systému.

3. Ľahkosť a tesnosť konštrukcie vďaka špeciálne navrhnutému systému

tesnenia.

4. Bezpečnosť je zaručená vďaka stabilnej konštrukcii, aj keď s hmotnosťou

krídla 400 kg.

5. Možnosť ľubovoľnej aranžácie interiéru vďaka širokej škále farieb a

dodatkov.

6. Veľké funkčnosť zabezpečená, okrem iného vďaka nízkemu hliníkovému

prahu, ktorý je možný ukryť.

7. Ideálne riešenie pre energeticky úsporné domy a vzhľadom k veľkej ploche

zasklenia.

8. Unikátny štýlový systém zvýrazňujúci hliníkové kľučky dverí, či držiaky.

9. Skvelú funkčnosť a inteligentné riešenia vďaka montáži automatickej

ovládanej diaľkovým ovládačom.

 

Technické údaje

Profil

7-komorový autorský profil krídla, trieda A, vyrobený výhradne z prírodných

materiálov, krídla s hĺbkou 82mm a 194mm rámom; Maximálna hmotnosť krídla

až 400 kg.

Okná

Štandardné zasklenie 4/18/4/18/4 súčiniteľ prestupu tepla Ug = 0,5 W/(m2K).

Možnosť použiť komplet s štyrmi sklami, naplnený kryptónom  Ug = 0,3

W/(m2K). Maximálna hrúbka zasklenia 48 mm. Možnosť využitia skla so

zvýšenou zvukovou izoláciou, kalené, bezpečné proti vlámaniu, ozdobné,

s filtrom proti slnečnému žiareniu.

Doplnky
Posuvné kovania GU, štandardné tri uzamykacie závory a závora

mikroventiláciou. S váhou až 400 kg.

Rám
Štandardné pozinkovaný oceľový rám, voliteľný rám Swisspacer k dispozícii v

rôznych farebných variantoch.

Posilnenie
Posilnenie rámu vyrobeného z vysoko kvalitných hliníkových profilov s

tepelnými vložkami.

Prah Prah PVC má výstuž a hliníkovým uzáver.

Tepelná izolácia -

Farebná škála Systém je k dispozícii v 43 farbách fólie Renolit.

Tesnenia Vnútorné velúrové tesnenie s EPDM.
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