Boční napojení

Zimní zahrady a prosklení teras.

Prosklení fasád.

Detaily podlahy a stropu

Celoskleněný posuvný systém SF 20
Skládací skleněné stěny a dveře.

Rozdělení místností skleněnými skládacími stěnami.
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Celoskleněný posuvný systém SF 20

Použití

Příklady posuvu křídel

Nový SUNFLEX SF 20, celoskleněný posuvný systém umožňuje, aby byla jednotlivá křídla posouvána horizontálně na jednu nebo
obě strany. Při otevírání nebo zavírání hlavních křídel dochází díky integrovanému kování k automatickému posuvu i ostatních
křídel. Nový SUNFLEX SF 20 je svojí transparentní konstrukcí ideální systém pro použití k rozdělení interiérů, zasklení balkónů,
lodžií a zimních zahrad.
Systém je konstruován jako maximálně transparentní a jeho používání je jednoduché.

Ochrana proti nepříznivému počasí.

Uchopte a posuňte posuvná křídla.

Křídla lze snadno posouvat současně díky
speciálnímu kování.

Při otevření získáte velký volný prostor.

Rozdělení prostorů nebo kanceláří.

Systémové informace

Uzavření:
Maximální průhlednost, neustálou ventilaci
a ochranu proti dešti při uzavření zajištuje
vzájemné překrytí jednotlivých křídel.

Nastavení výšky:
Stropní kolejnici je možné přispůsobit
výškovému rozdílu stropu a různých nerovností
až do 20 mm.

Seřízení výšky:
K případnému vyrovnání výšky lze jednotlivá
křídla výškově seřídit až o 5 mm.

Vertikální rám:
Přídavný vertikální rám s těsněním zlepšuje
ochranu proti dešti a větru.

Jednoduchá manipulace:
Celý systém vyniká velmi lehkým bezhlučným
posuvem křídel díky nastavitelným rolnám.

Odvodnění a čištění:
Nakloněná plocha podlahové kolejnice
usnadňuje odvod vody a snadné čištění.

Bezbariérový přístup:
Podlahová kolejnice je dostupná ve dvou
bezbariérových řešeních.
Buď s nájezdem vysokým 13 mm nebo úplně
zapuštěná do podlahy.

Zamykání:
Na požádání je možné zabudovat mechanismus
zamykání se zámkem.

Pohodlí:
Při otevírání a zavírání se pohybují všechna
křídla společně.

Madlo:
První křídlo je vybaveno standardně nerezovým
madlem.

Varianty:
Posuv je možný vlevo, vpravo nebo na obě strany současně.
Technologie:
Stavební tloušťka křídla je 15 mm.
Celoskleněný posuvný systém.
1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 kolejnic umožňuje prvek až s 12ti křídly. Postupné automatické otevírání křídel zajišťuje snadné používání.
Podlahová kolejnice s protiskluzovou úpravou může být celá zapuštěná do podlahy a zajistit tak bezbariérový přístup. Možnost
zamykání křídel.
Snadná údržba.
Zasklení:
Na křídla je použité bezpečnostní kalené sklo tloušťky 8 nebo 10 mm.
Povrchová úprava:
Barevnost povrchu ve všech odstínech RAL.

