Rámový systém
Výhody
- konstrukce vč. svislých rámů (rámy oken, které lze lakovat na jakoukoliv barvu RAL,
mohou dotvořit architektonický záměr)
- tím, že každé sklo má svůj rám je zajištěna velká pevnost a odolnost proti zatížení větrem i
ve velkých výškách (do 50 m), což je obrovská výhoda např. proti bezrámovým systémům,
které mohou být montovány nejvýše ve 30 m
- rámy dovolují „zasklít“ v podstatě jakýkoli druh materiálu, tzn. nemusí být výplní vždy jen
sklo
- díky rámu nemusí být bezpodmínečně použito bezpečnostní sklo – na rozdíl od
bezrámových systémů, kdy je bezpečnostní kalené sklo podmínkou kvůli plošné pevnosti,
která je v tom případě až 6x vyšší oproti běžnému sklu (má to samozřejmě značný vliv na
cenu)
- rámy dovolují instalaci izolačního dvojskla – potom se opravdu jedná o zateplení lodžie –
možnost využití dotací pro zateplování budov
- lze bez problémů sestavovat konstrukce předsazených balkónů
- velká variabilnost a využitelnost – lze stavět dělicí příčky, altány
- lze vytvořit kompletní konstrukci vč. zábradlí z jednoho systému (konkurence, kromě
Verandy, to neumí!). Je tak možné zákazníkovi nabídnou komplexní řešení při regeneraci
panelových budov.
- křídla jezdí po kolečkách (velmi lehký a bezhlučný posuv)
- křídla jezdí po spodní kolejnici (není zatížený strop a není nutné tak masivní kotvení)
- křídla nejezdí v drážce (nemožnost zamrznutí při nashromáždění většího množství vody
v kolejnici)
- skla v rámech jsou zatěsněna čirým silikonovým tmelem – nepoužíváme gumu, která časem
steří. Tím je zajištěna dlouhá životnost a také velmi vysoká pevnost, protože tmel mezi sklo a
rám „zateče“ a sklo a profil se stávají jedinou součástí. Tmel navíc zaručuje stabilitu při
rozdílných modulech pružnosti skla a hliníkového profilu.
- velmi jednoduché ovládání – při zavírání se madlem ovládá pouze jedno křídlo, za nějž se
automaticky zachytávají další. Zavření lodžie je tedy otázkou jednoho pohybu ve velmi
krátkém čase. Nejsou tedy problémy při přívalovém dešti či prudkých poryvech větru.
- při ovládání křídel není nutné je uchopit za sklo – nejsou tedy ohmataná skla
- systém není náročný na prostor – pohybuje se v jedné rovině, nikam se neodklápí
- dodávka „na klíč“ je možná již do 48 hodin od objednávky, bezplatné zaměření do 24 hodin,
bezplatné poradenství při zajišťování st. povolení či ohlášení st. úpravy
- možnost uzamykání, při použití bezpečnostního skla s fólií se jedná o téměř
nepřekonatelnou překážku pro zloděje
Příležitosti
- kompletní rekonstrukce budov, komplexní dodávka vč. zábradlí, možnost získání státní
dotace při rekonstrukcích budov z důvodu zateplení – program regenerace panelových sídlišť
PANEL
- nabízíme oba známé typy zasklení (rámový i bezrámový), tím předčíme konkurenci
- nabízíme pouze svoje výrobky

