
ARTOSI GLASS
POSUVNÝ RÁMOVÝ
SYSTÉM ZASKLENIA

Hliníkovú bioklimatickú pergolu ARTOSI neustále
inovujeme. Okrem screenovej rolety ALFA a ALFA PLUS je
teraz tiež možné do bokov pergoly implementovať posuvný
rámový zasklievací systém ARTOSI GLASS.

Posuvný rámový systém zasklenia sa skladá z hliníkových
profilov a sklennej výplne. Systém otvárania je posuvný,
tzv. že jednotlivé krídla zachádzajú za seba. Prevedenie
môže byť vo variantoch 2dielné až 6dielné. Špeciálny tvar
vertikálneho profilu slúži súčasne ako rukoväť po celej
svojej dĺžke, výplň je číre kalené sklo hrubé 6 mm. Systém
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môže byť vybavený kovovou uzamykateľnou rukoväťou
s cylindrickou vložkou, bezpečne tak oddelíte časť terasy
od záhrady a vytvoríte prekážku pred vlúpaním.

Posuvný rámový systém ARTOSI GLASS je vyrobený
z vysokokvalitných hliníkových profilov doplnených
nerezovými komponentmi. Ako výplň je použité
bezpečnostné kalené číre sklo hrubé 6 mm, ktoré umožní
zaskliť priestory až do výšky 2,7 metrov.

Plynulý pohyb po koľajnici zaisťujú pojazdové kolieska.
Systém je možné dodať v kompletnej škále farieb RAL
alebo v povrchovej úprave elox. Môžete tak zasklievací
systém plne zladiť s Vašou pergolou ARTOS aj screenovou
roletou ALFA.

Prednosťou systému je rýchla a jednoduchá montáž
a ľahká údržba. Pre plynulí chod stačí spodnú koľajnicu
udržovať v čistote. Bezproblémový prístup ku krídlam
zaisťuje pohodlnú údržbu skiel.
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Výhody

• chráni pred hlukom, prachom a nepriaznivým počasím

• prekážka pred násilným vniknutím

• farebné zladenie s pergolou ARTOSI aj screenovou roletou ALFA

• poistky proti vysadeniu skiel

• jednoduchá montáž vďaka už skompletovanému systému

• ľahké a rýchle ovládanie a údržba

• voľba počtu krídel a spôsobu otvárania

Počet krídel

Spôsob otvárania

Rozmery

• šírka jedného krídla 50-100 cm, max. výška 270 cm

• max. šírka zasklievacieho priestoru je 6 m

• možnosť kombinácie prevedenia 2D–5D alebo 2×2D–2×3D

• plošná hmotnosť je 20 kg/m² (pri hrúbke skla 6 mm)

• 47 kg / bežný meter (pri hrúbke skla 6 mm a výške zasklenia 2,7 m)
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2x 3D

2x 2D

Jednostranné (otváranie ľavé / pravé)

Obojstranné (otváranie opona)


