ZASKLENÍ TERAS, ZIMNÍCH ZAHRAD A BALKÓNŮ
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Posuvně skládací celoskleněný systém bez svislých profilů na křídlech.
Zasklení bezpečnostním sklem kaleným.
Mezi křídly je přiznaná 3 mm spára, která slouží jako mikroventilace.
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Posuvně skládací systém zasklený jednoduchým sklem v hliníkových rámech.
Zasklení bezpečnostním sklem kaleným.
Spojení jednotlivých křídel je těsněno dorazovým těsněním.
Zvukový útlum RW=29 dB.
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Posuvně skládací systém zasklený izolačním dvojsklem v hliníkových rámech.
Zasklení izolačním dvojsklem K=1,1 W/m2K.
Zvukový útlum RW=30 dB.

Otevírání lze zvolit dovnitř, nebo ven.
Křídla je možné odsouvat na jednu stranu, na obě strany, i přes roh.
V krajní poloze jsou otevřená křídla zajištěná proti nechtěnému pohybu.
Barva profilů je možná v odstínech RAL a dvou typech eloxů.
Systémy je možné instalovat v půdorysném tvaru rovném, segmentu s libovolnými úhly, nebo ve tvarech obdélníků
a čtverce.
Systémy jsou řešené jako bariérové s přiznaným dolním rámem, nebo bezbariérové s vodícím rámem v podlaze.
Systémy jsou konstruované jako výškově seřiditelné s dvoudílným horním vodícím rámem.

POSUVNĚ-OTOČNÉ SYSTÉMY
Jsou svojí konstrukcí, použitými materiály a především širokými možnostmi využití jedinečné originální prvky, které zajistí
bezbariérové spojení vašeho domu s zelenou zahradou. Ochrání vás před chladným počasím zimních dní, ale současně vám
umožní nerušeně sledovat zasněženou spící krajinu. Z tepla vašeho obývacího pokoje můžete na prosklené ploše prožívat
skutečnou harmonii přírody.
Posuvně otočné prvky rozšiřují užitnou plochu bytů a domů prosklením balkónů, lodžií a teras. V období nepříznivého počasí
je tato plocha ochráněna velkoplošným prosklením proti dešti, větru i sněhu a uživateli je umožněno vnímat venkovní dění
z tohoto chráněného prostoru.
Naopak v letním období, za slunného a teplého počasí se otevírají tyto plochy na maximum možného. Posuvně otočné systémy
umožňují odsunout svislé prosklené plochy a celou terasu , nebo jiný prostor zpřístupnit sezónnímu příjemnému počasí.
Nezávislé skleněné panely se odsunou a složí na parkoviště, kde zaberou jen nepatrnou část plochy. Pro případ zhoršeného
počasí jsou stále připraveny během několika sekund opět prostor uzavřít a poskytnout svému uživateli ochranu. Posuvně
otočné prvky jsou svojí konstrukcí ideální pro stavbu THREE SEASONS zimních zahrad.
Firma Profiltechnik v rámci svých aktivit na stavebním trhu vyvinula systém zimních zahrad pro plné využití ve třech ročních
obdobích. Princip stavby těchto zimních zahrad je maximálně šetrný k prostředí ve kterém stavba probíhá. Plocha určená
k instalaci zimní zahrady není zatížená téměř žádnými stvebními úpravami, tak jak je to nutné v případě stavby klasických
zimních zahrad.
Absence stavebních prací významně omezuje náklady na vlastní pořízení celé stavby a jednoznačně hovoří ve prospěch
poměru cena a užitná hodnota.

