HEVE SKYVE TERRASSEDØRER IGLO-HS
Perfekt løsning for den trendy store terrassen og balkongvinduer som lager interiøret helt unikt.

FUNKSJONER:
1.-Moderne design som gir mulighet til å produsere glass i stor størrelse garanterer maksimal tilgang
til dagslys.
2. Perfekt funksjonalitet og komfortabel bruk takket være det teknologiske fremføring av profilen og
beslagssystemet.
3. Strukturens letthet og tetthet, takket være den spesialdesignede system av føringsskinner og
velour EPDM tetting.
4. Sikkerheten garanteres av den stabile konstruksjonen, selv med rammen med vekt 400 kg.
5. Mulighet for å tilpasse interiøret som et resultat av det brede fargespekteret.
6. Stor funksjonalitet sikret av bl.a. den lave aluminiumsterskelen som kan være gjemt i gulvet.
7. Perfekt løsning for energieffektive og passivhus på grunn av det store glassoverflate.
8. Den unike stilen til systemet understrekes av aluminiumshåndtakene og håndtak.
9. Stor funksjonalitet og intelligente løsninger som et resultat av valgfritt installasjon av automatisk
stasjon styrt av en knapp og en fjernkontroll.
10. Muligheten til å utføre i den såkalte thin wielding-teknologien (V-Perfect), som gjør det mulig å
koble profilene perfekt og det garanterer bedre klemme og svingkontroll, og som et resultat, veldig
gode parametere i motstandstestene på hjørnene.

TEKNISKE DATA:
¤ Glass
Glasspakke 4/18/4/18/4 med varmetransmisjonskoeffisienten Ug = 0,5 (W/m²K) i standard.
Muligheten til å bruke en fireglasspakke fylt med krypton med Ug = 0,3 W/(m2K). Maksimal
glasstykkelse opptil 48 mm. De mulighet for å bruke briller med forbedret lydisolering, herdet,
sikkerhet, innbrudd, innredning eller solbeskyttelse.

¤Beslag
Heis og side GU -beslag i standard, tre låseskruer og mikroventilasjon bolt. Mulighet for å produsere
rammen med en vekt på 400 kg.

¤Profil
7-kammer originalprofil av rammen er utelukkende laget av førsteklasses materiale i A-klasse med
skyvedybde 82 mm og rammedybde 194 mm; maksimal sash vekt opptil 400 kg.

¤Terskel
PVC -terskel med armering og aluminiumsdeksel.

¤Forsterkning
Rammeforsterkning laget av høykvalitets aluminiumsprofiler med termisk pauser.
Pakninger Innvendig velurforsegling, ekstern EPDM og børstetetning.

¤Fargespekter
Systemet er tilgjengelig i Renolit foliefarger.

¤Avstandsramme
Stålgalvanisert avstandsramme i standard, alternativt Swisspacer Ultimate tilgjengelig i forskjellige
fargevalg.

