RÁMOVÉ SYSTÉMY
✓

velmi snadné ovládání

✓

bezúdržbový provoz

✓

elegantní design

✓

speciální tvar vertikálního
profilu jako madlo po celé své
délce

✓

ochrana proti hluku, prachu,
exhalacím a nepřízni počasí

✓

snížení tepelných ztrát

✓

nenáročnost na prostor (okna
se neodklápějí ke stěnám
vnitřního prostoru)

✓

mohutný a pevný vertikální
profil zajišťuje větší stabilitu
systému

✓

možnost využití do vyšších
stavebních otvorů

✓

křídla jezdí po kolejnici
(nikoliv v drážce)

✓

možnost kombinace
posuvných a pevných prvků

✓

možnost barevného
přizpůsobení profilů fasádě
nebo konstrukci zábradlí

✓

✓

velmi dobré těsnící vlastnosti
díky speciálnímu tvaru profilů
a kvalitnímu kartáčkovému
těsnění

široká škála využití:
interiérové dělící příčky,
altány a přístřešky, zasklení
balkónů a lodžií, jiné
hliníkové konstrukce

✓

dlouhá životnost (min. 20 let,
předpokládaná cca 50 let)

✓

systém řádně certifikován u
Centra stavebního inženýrství
ve Zlíně a podroben zkouškám
ve státní zkušebně

✓

inteligentní řešení odtoku
vody drenážními otvory díky
vyspádované spodní části
kolejnice, která je navíc
zakončena gumovými
koncovkami proti zamokání

✓

možnost uzamykání v
kombinaci s bezpečnostním
sklem jako účinná překážka
proti vloupání

✓

rychlá a bezpečná montáž

RÁMOVÝ SYSTÉM PLUS
Rámový zasklívací systém Plus z hliníkových profilů s drážkou
9 mm pro výplň. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který
pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici. Možnosti
výplní jsou velmi široké. Provedení je možné pevné (bez
možnosti otevírání) nebo posuvné ve variantách 2-dílné až 5dílné. Obě možnosti provedení lze jakkoliv kombinovat, což
vede k maximální univerzálnosti tohoto systému. Okna se
zasouvají za sebe, takže při 5-dílném provedení lze docílit
otevření až 4/5 zasklené plochy. Ze systému Plus je vyráběn
systém hliníkového zábradlí, což představuje kompletní
dodávku v rámci revitalizací panelových domů a především
velmi estetický vzhled zaskleného balkonu, potažmo celého
panelového domu.

RÁMOVÝ SYSTÉM COMBI
Rámový zasklívací systém Combi z hliníkových
profilů. Výplň je vsazena do hliníkového rámu, který
pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodící) kolejnici.
Možnosti výplní jsou velmi široké. Konstrukční řešení
vychází z rámového systému Plus. Systém se
odlišuje vertikálními profily, které jsou robustnější a
tužší, což umožňuje využití tohoto systému pro
instalace do vyšších stavebních otvorů. Z toho
důvodu je systém vhodný pro interiérové dělící
příčky a posuvné či pevné stěny v altánech. Tento
systém je mladší a také designově uhlazený.

TOP
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RÁMOVÝ SYSTÉM FIX
Rámový zasklívací systém Fix z hliníkových profilů. Výplň je
vsazena do hliníkového rámu, který je pevně spojen šrouby.
Možnosti výplní jsou velmi široké. Konstrukční řešení vychází
z rámového systému Plus. Systém je určen pro výrobu
atypických tvarů - například bočních trojúhelníků u pergol
nebo se z fixních dílů vyrábějí světlíky nad zaskleným posuvným
systémem, abychom se vyvarovali příliš vysoké posuvné sestavě.

ODLEHČENÝ FIX

POROVNÁNÍ SYSTÉMŮ
PLUS A COMBI

