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CHARAKTERISTIKA

TECHNICK¯ POPIS

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

Bezrámov˘ zasklívací systém z ãirého bezpeãnostního skla tl. 6 mm a vodicích hliníkov˘ch profilÛ pro zasklení lodÏií, balkónÛ a v˘klenkÛ domÛ.
Systém zaji‰Èuje minimalizaci tepeln˘ch ztrát, ochranu proti nepﬁízni
poãasí, hluku, prachu a exhalacím. Je úãinnou pﬁekáÏkou proti vloupání.

Materiály
• kﬁídla z ãirého bezpeãnostního kaleného skla tl. 6 mm s brou‰en˘mi
hranami
• vodicí kolejnice a boãní uzavírací li‰ty z profilÛ z hliníkov˘ch slitin ve
standardní barevné úpravû bíl˘ komaxit, pﬁírodní elox
• konstrukãní dílce z materiálÛ nepodléhajících povûtrnostním vlivÛm
a UV záﬁení (nerez, plast)

PÛvod âeská republika
Realizace objednávky pﬁed podepsáním smlouvy o dílo provede technik montáÏní firmy bezplatné zamûﬁení, kontrolu stavu nosného prvku
a cenovou nabídku
Dodací lhÛta 3–4 t˘dny
Záruãní lhÛta 24 mûsícÛ na kompletní dodávku (mimo skla)
Îivotnost min. 20 let, pﬁedpokládaná cca 50 let
Doprava zaji‰Èuje dodavatel po dohodû s objednavatelem
Termín a doba montáÏe montáÏ s dodávkou, doba montáÏe
cca 4–8 h

V˘hody
• snadné ovládání
• bezúdrÏbov˘ provoz
• bezpeãné a pohodlné mytí z prostoru lodÏie ãi balkónu
• kﬁídla jezdí v dráÏce a nejsou zavû‰ena, ãímÏ nevyÏadují masivní
kotvení
• velmi dobré tûsnicí vlastnosti díky speciálnímu tvaru tûsnûní
• rychlá a bezpeãná montáÏ bez pouÏití le‰ení nebo lávky
• komplexnost dodávky
Certifikace
• certifikát ã. CV-09-0045/Z vydalo Centrum stavebního inÏen˘rství a.s.
Praha, autorizovaná osoba ã. 212, pracovi‰tû Zlín
• hluk (vzduchová neprÛzvuãnost)
• posouzení poÏární bezpeãnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmûry
• max.rozmûry zasklívaného prostoru 10x1,8 m
• pﬁi kombinaci s pevn˘mi okny se tyto rozmûry mohou dále zvût‰ovat
Hmotnost
• plo‰ná – 16 kg.m2
• na bûÏn˘ metr – 27 kg (pﬁi v˘‰ce zasklení 1,8 m)
Tepelnû technické vlastnosti
• sníÏení spotﬁeby energie na vytápûní

Skladba, konstrukce a funkce v˘robku
• sklenûné tabule jsou vsazeny do plastov˘ch dílcÛ zaji‰Èujících posun
kﬁídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání
• 2–16 posuvn˘ch a otevírav˘ch kﬁídel posouvá ve spodní kolejnici
v úrovni zábradlí a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru. Ve spodní kolejnici jsou drenáÏní otvory pro odvod kondenzátu
• boãní uzavírací profily a speciální tûsnûní mezi kﬁídly zaji‰Èují
poÏadovanou tûsnost celé konstrukce
• ve spodní a horní rovinû jsou prÛduchy pro trvalou infiltraci

STAVEBNÍ REALIZACE
ZpÛsob osazení v˘robku
• systém je pﬁed vlastní montáÏí zkompletován, montáÏ se provádí
z vnitﬁní strany lodÏie
• pﬁipevnûní na stávající konstrukci lodÏie a zábradlí se provádí
nerezov˘mi nebo nylonov˘mi kotvami do betonu a cihel
• pﬁipevnûní na ocelov˘ nosník pomocí ‰roubÛ do oceli
Provoz a údrÏba
• snadná a rychlá ovladatelnost
• udrÏování spodní kolejnice v ãistotû pro lehk˘ a bezhluãn˘ provoz
kﬁídel
• mytí oken z vnitﬁní strany lodÏie bez nutnosti vysazení kﬁídel

