DRSNE PREDELNE STENE
Program drsnih in zgibnih sten iz kakovostnih ALU proﬁlov nam omogoča izdelavo panoramskih sten, s čimer lahko v varnem
udobju dnevne sobe uživate v razgledu in sončni svetlobi.
Drsne panoramske stene odlikuje nemoteno odpiranje, drsenje in zapiranje kril, kar omogočajo štiri inox kolesa. Maksimalno
odprtost vrat omogoča vgradna oz. skrita kljuka, obenem pa je mogoč tudi poglobljen prag. Za vse vrste zasteklitev se uporabljajo
minimalistične notranje zasteklitvene letvice. Možna pa je tudi izbira zaobljenih zasteklitvenih letvic.

NOTRANJA VRATA
Notranja vrata
50PI zaznamujejo moderne linije, ki
izražajo in povezujejo sodobnost, estetiko in uporabnost. Paleta
izdelkov in materialov lahko s svojimi sestavnimi kombinacijami
zadovolji tudi najbolj zahtevne arhitekturne izzive.
Prilagodljivi ALU podboji v barvi po želji se dopolnjujejo z različnimi
krili vrat - tako lesenimi, steklenimi ali v ALU okvirju. Sistem dodatno
omogoča veliko izbiro barv in oblik okovja.
Serija omogoča uporabo različnih vrst zapiranj in je sestavljena iz
različic:
enokrilna in dvokrilna vrata
notranje in zunanje zidno vodilo vrat
vratno krilo v celoti iz stekla.

ZIMSKI VRTOVI

ALU OKNA IN VRATA

V naši ponudbi imamo tudi izdelavo zimskih vrtov, s katerimi lahko dodatno povečate udobje vašega bivalnega okolja. Zimski vrt
izdelamo po vaših željah.
, ki zadovoljijo potrebe vseh zahtevnih strank na področju dizajna, detajlov in zmogljivosti.
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Zimski vrt je narejen s sistemi

OKNA in PREDELNE STENE

VHODNA VRATA
Vhodna vrata so izdelana iz kvalitetnih ALU proﬁlov priznanega proizvajalca
, ki omogočajo izdelavo različnih
konstrukcijskih tipologij primernih za vse vrste in estetske stile stanovanjskih, industrijskih in komercialnih zgradb. Zadovoljijo
različne stile moderne arhitekture.

Okna in balkonska vrata izdelujemo iz kvalitetnih ALU proﬁlov, ki omogočajo izdelavo različnih konstrukcijskih tipologij primernih
za vse vrste in estetske stile stanovanjskih, industrijskih in komercialnih zgradb. Zadovoljijo različne stile moderne arhitekture. Na
voljo so okna s skritim okovjem in rustikalne oblike.

Široka paleta ALU proﬁlov, polnil in okovja zadovolji vse vrste kupcev, tudi najbolj zahtevne.

Široka paleta ALU proﬁlov in okovja zadovolji vse vrste kupcev, tudi najbolj zahtevne.

KRILO

STEKLO

Krila so sestavljena iz ALU pločevine debeline 3 mm in izolativne sredice. Oblikujemo jih lahko po vaših željah
z raznoraznimi gravurami,
dodatki iz nerjavečega jekla in
okrasnim steklom.

Osnovna zasteklitev se izvede iz trojnega stekla 4/14/4/14/4.
Na voljo so tudi druge kombinacije različnih vrst od
ornamentnih,
varnostnih,
zvočno izolativnih in
sončno zaščitnih stekel.
Vsa stekla so lahko v dvo- ali troslojni izvedbi.

Krilo lahko prašno prebarvamo po RAL lestvici.

OPREMA

OKOVJE

Serijska oprema:
zunanji ročaj iz nerjavečega jekla dolžine 500 mm
notranja kljuka iz nerjavečega jekla
3-točkovno zaklepanje
varnostni cilinder

Vgrajujemo kakovostno okovje, ki zagotavlja odpiranje kril okoli 2 osi. Vgradimo tudi okovje po želji kupca.
Aluminijasti proﬁli so prašno pobarvani, kar omogoča izbiro
želenega odtenka barve po RAL barvni lestvici ali v imitaciji lesa.
Poleg standardnega okovja nudimo tudi dodatno opremo.

Dodatna oprema:
zaklepanje na prstni odtis, kodno tipkovnico ali kartico
večtočkovno avtomatično zaklepanje in varnostni mehanizmi
zunanja držala iz nerjavečega jekla
tolkala
navadna in digitalna kukala
LED diode
nadstandardni cilindrični vložki
zaščitni proﬁli
vratna zapirala priznanega proizvajalca GEZE
poštni nabiralniki, pisemske reže
hišne številke iz nerjavečega jekla in lepljive folije
razširitveni elementi in podložnimi elementi

Dodatna oprema:

PREDNOSTI ALUMINIJASTIH VRAT:
visoka varnost zaradi kakovosti
proﬁlov in 3-točkovne zapore vrat
statična stabilnost vrat
izjemna toplotna izolativnost
dolga življenjska doba zaradi izredne
odpornosti na vremenske razmere
ekološko neoporečna

Ventus okovje
komarniki
senčila (rolete, žaluzije)
okenske police
obrobe iz standardnih elementov

PREDNOST ALU PROFILOV:
velika izbira barv, kar omogoča kombiniranje
z notranjim ambientom in estetsko vez z
zunanjo fasado
PREDNOSTI ALU PREDELNIH STEN:
enostavna vgradnja in vzdrževanje
dolga življenjska doba

