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INSERIRE EVENTUALE

SLOGAN

DRSNO ZGIBNA VRATA

DRSNO ZGIBNA VRATA

BSF70

DRSNO ZGIBNA VRATA VAM POMAGAJO
USTVARITI MODERNE IN PRILAGODLJIVE DNEVNE, KAKOR
TUDI DELAVNE PROSTORE.

OPCIJE
■ Zasteklitve se lahko uporabijo v kakršnikoli konfiguraciji, tipologiji in dizajnu.
■ Vse konfiguracije so na voljo z odpiranjem v notranjost ali v zunanjost.
■ Na voljo kompletna paleta okovja in dodatkov.
■ Možnost zasteklitve debeline 28 do 44 mm
■ Široka paleta barvnih možnosti.

DOVOLITE DA VAM NAŠA DRSNO ZGIBNA VRATA
SPREMENIJO NAČIN VAŠEGA ŽIVLJENJA.

PREREZI

Vmesni prerez

KONFIGURACIJA

KARAKTERISTIKE

Na voljo različne tipologije in dizajni zasteklite. Sistem lahko

■ Tečaji visoke stopnje varnosti in serijski mehanizmi za zaklepanje.

zapiramo drsno zgibno v prostor ali iz njega.

■ Sistem zgornjih in spodnjih zapiral za zaklepanje in večjo varnost.

Zložimo ga lahko na desno ali levo stran odprtine.

■ Kolesca visoke vzdržljivosti za večjo zmogljivost in prenos teže zasteklitve.

Razdeljenega na dva dela, lahko sistem zložimo na obe strani.

■ Spodnje vodilo namenjeno za gladko in varno drsenje.

Z njim lahko nadomestimo celotno steno in tako maksimiziramo

■ Dvotirni prag za večjo stabilnost.

odprtost prostora.

■ Toplotna prehodnost do U 1,7 w/m² K.

Ste si zaželeli sprostitve v elegantni odprti dnevni sobi?
Želite ustvariti čudovite panoramske vedute iz kateregakoli prostora vašega doma?
Aluk- jeva drsno zgibna vrata vam nudijo vsestranskost in prilagodljivost katero potrebujete
pri ustvarjanju prijetnega in sproščujočega ambienta vašega doma.

Stranski prerez

DIMENZIJE
OBLIKOVNE LASTNOSTI

VARIANTE

Minimalna višina

Maksimalna višina

1600 mm

3000 mm**

Širina krila ne bi smela preseči 1.000 mm.
Višine, širine in teže kril so odvisne od
tipologije in dizajna.
** Prikazane dimenzije so informativne.

■ Minimalistične notranje zasteklitvene letvice za vse vrste zasteklitev.
■ Na voljo tudi zaobljene zasteklitvene letvice.
■ Štiri inox kolesca omogočajo nemoteno odpiranje, drsenje in zapiranje kril.
■ Vgradna (skrita) kljuka, omogoča maksimalno odprtost vrat.
■ Možnost nizkega (15 mm) - poglobljenega praga.

Minimalna širina

Maksimalna širina

1600 mm

6500 mm**

Maksimalna teža krila
Spodnji prerez

100 Kg**

Prosimo da nas za dodatne informacije kontaktirate.

