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CHARAKTERISTIKA
Rámov˘ zasklívací systém z ãirého skla tl. 4–6 mm, dráÏka 9 mm pro
v˘plÀ a hliníkov˘ch profilÛ pro zasklení lodÏií, balkónÛ, samostatn˘ch
konstrukcí zábradlí a pro dûlicí pfiíãky interiérÛ. Jako alternativní v˘plÀ lze
pouÏít IZO sklo, sloÏení 4/8/4 mm. Systém zaji‰Èuje minimalizaci tepel-
n˘ch ztrát, ochranu proti nepfiízni poãasí, hluku, prachu a exhalacím.
Uzamãením a pouÏitím bezpeãnostní v˘plnû se stává úãinnou pfiekáÏkou
proti vloupání.

V˘hody
• kompletnost dodávky
• snadné a rychlé ovládání
• velmi dobré tûsnicí vlastnosti díky speciálnímu tvaru profilÛ a kvalitní-

mu kartáãkovému tûsnûní (standard)
• nenároãnost na prostor (okna se neodklápûjí ke stûnám lodÏie)
• kfiídla jezdí po kolejnici a ne v dráÏce
• moÏnost barevného pfiizpÛsobení profilÛ fasádû nebo konstrukci

zábradlí (vytváfiení barevn˘ch fasád)
• bezúdrÏbov˘ provoz
• rychlá a bezpeãná montáÏ bez pouÏití le‰ení nebo lávky
• moÏnost pouÏití izolaãního dvojskla
• lehké konstrukce interiérov˘ch dvefií
• vytváfiení lehk˘ch pfiíãek v administrativních budovách kombinováním

pevn˘ch a posuvn˘ch prvkÛ, altány – konstrukce

Certifikace
• certifikát ã. C-03-0974/Z, vydalo Centrum stavebního inÏen˘rství a.s.

Praha, autorizovaná osoba ã. 212, pracovi‰tû Zlín
• hluk (vzduchová neprÛzvuãnost)
• posouzení poÏární bezpeãnosti

TECHNICK¯ POPIS
Materiály
• rámy posuvn˘ch oken, vodící kolejnice a uzavírací li‰ty z profilÛ z hli-

níkov˘ch slitin ve standardní barevné úpravû bíl˘ komaxit (jiné barvy
podle stupnice RAL na zakázku), pfiírodní elox

• ostatní dílce z materiálÛ nepodléhajících povûtrnostním vlivÛm a UV
záfiení (nerez, plast)

• v˘plnû nejãastûji ze skla tl. 4–6 mm, bezpeãnostního lepeného skla do
9 mm, kaleného skla tl. 4–6 mm, izolaãního dvojskla 16 mm a jin˘ch
materiálÛ (polykarbonáty, plexi, Novodur, PVC apod.)

Skladba, konstrukce a funkce v˘robku
• v˘plÀ je vsazena a zasilikonována do profilÛ opatfien˘ch kartáãkov˘m

tûsnûním, spojen˘ch plastov˘mi rohy, ve kter˘ch jsou koleãka 
(nerezová samomazná loÏiska s plastovou bandáÏí) a pojistky proti
vysazení

• 1–10 posuvn˘ch kfiídel pojíÏdí po spodní kolejnici v úrovni zábradlí
a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru (nezasahují do vnitfiního
prostoru lodÏie). Ve spodní kolejnici jsou drenáÏní otvory pro 
odtékání de‰Èové vody a tajícího snûhu

• boãní uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilÛ zaji‰Èují témûfi
dokonalou tûsnost celé konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmûry
• max. rozmûry zasklívaného prostoru neomezená ‰ífika
• pfii kombinaci s pevn˘mi okny se tyto rozmûry mohou dále zvût‰ovat

Hmotnost
• plo‰ná – 14 kg.m2 (pfii pouÏití Float 4 mm)
• na bûÏn˘ metr – 23 kg (pfii v˘‰ce zasklení 1,5 m a pfii pouÏití Float 

4 mm)

Tepelnû technické vlastnosti
• sníÏení spotfieby energie na vytápûní

STAVEBNÍ REALIZACE
ZpÛsob osazení v˘robku
• systém je pfied vlastní montáÏí zkompletován, montáÏ se provádí z vni-

tfiní strany lodÏie
• pfiipevnûní na stávající konstrukci lodÏie a zábradlí se provádí ocelo-

v˘mi nebo nylonov˘mi kotvami do betonu nebo cihel
• pfiipevnûní na ocelov˘ nosník pomocí ‰roubÛ do oceli

Provoz a údrÏba
• snadná a rychlá ovladatelnost
• udrÏování pojezdové kolejnice v ãistotû pro lehk˘ a bezhluãn˘ pohyb

kfiídel
• mytí oken je usnadnûno moÏností vysazení kfiídla

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE
PÛvod ·védsko (kromû v˘plní), v˘roba âR
Realizace objednávky pfied podepsáním smlouvy o dílo provede tech-
nik montáÏní firmy bezplatné zamûfiení, kontrolu stavu nosného prvku
a cenovou nabídku
Dodací lhÛta dle smlouvy o dílo
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


