Systém 4700 Posuvný s PTM
Systém 4700 Posuvný s PTM
Posuvný systém okien a dverí, ktorého pohľadová šírka profilov
stredového spoja je len 47 mm.
Maximalizuje kapacitu zasklenia až do 34 mm a zvyšuje tak
akustické a tepelné vlastnosti.
Jeho krídla, ktoré môžu mať hmotnosť až do 280 kg, dovoľujú
maximálne rozmery: 2500 (Šírka) x 3000 (Výška)mm.
Posuvný systém oken a dveří, jehož pohledová šířka profilů
středového spoje je jen 47 mm.
Maximalizuje kapacitu zasklení až do 34 mm a zvyšuje tak akustické
a tepelné vlastnosti.
Jeho křídla, které mohou mít hmotnost až do 280 kg, dovolují
maximální rozměry: 2500 (Šířka) x 3000 (Výška) mm.

Systém 4700 Posuvný s PTM /
Systém 4700 Posuvný s PTM
Kategórie dosiahnuté v skúšobni /
Kategorie dosažené ve zkušebně

Súčiniteľ prestupu tepla /
Součinitel prostupu tepla
Uw od 1,1 (W/m2K) / Uw od 1,1 (W/m2K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo /
Konzultovat typ, rozměry a sklo

Prievzdušnosť / Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Trieda / Třída 3

Zvuková izolácia / Zvuková izolace

Vodotesnosť / Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Trieda / Třída 7A

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 34 mm.
Maximální velikost otvoru zasklení: 34 mm.

Odolnosť proti vetru / Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Trieda / Třída C5

Maximálna zvuková izolácia Rw=40 dBA
Maximální zvuková izolace Rw=40 dBA

Skúška na referenčnom okne 1,80 x 2,20 m, 2 krídla /
Zkouška na referenčním okně 1,80 x 2,20 m, 2 křídla

Povrchové úpravy / Povrchové úpravy
Možnosť dvojfarebnosti / Možnost dvoubarevnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované) /
Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)
Lakované imitácie dreva / Lakované imitace dřeva
Antibakteriálne lakovanie / Antibakterální lakování
Eloxovanie / Eloxování

Časti/ Části

Hrúbka steny profilov/ Tloušťka stěny profilů

Rám / Rám 120 a115 mm.
Krídlo / Křídlo 50 mm.

Okno/ Okno 1,5 mm.

Šírka polyamidovej vložky /
Šířka polyamidové vložky

od/od 20 do/do 25 mm.
.

Možnosti otvárania / Možnosti otevírání
Posuvné 2 a 3 krídlové.
Možnosť jednej koľaje (krídlo + fix).
Posuvné 2 a 3 křídlové.
Možnost jedné koleje (křídlo + fix).

Maximálne rozmery /krídlo / Maximální rozměry /křídlo
Šírka / Šířka (L) = 2.500 mm.
Výška / Výška (H) = 3.000 mm.

Maximálna hmotnosť / krídlo / Maximální hmotnost / křídlo

280 Kg.

Pre ďaľšie typy okna maximálnu hmotnosť a rozmery konzutovať. / Pro další typy okna maximální hmotnost a rozměry konzultovat.
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