zseniális és
egyéni – STUDIO XL

Modern üvegépítészet – a STUDIO XL határtalan távlatokat nyit:
Az innovatív, technológiai csúcsot jelentő, kiváló hőszigetelésű rendszerekkel, mint az emelő-toló ajtók, üvegsarkok, fix üvegezések és ezek
kombinációi az Internorm a képzeletet felülmúló építészeti megoldásokat tesz lehetővé.
Ezek egyedi gyártásban – célzottan az Ön igényei alapján kerülnek tervezésre és kivitelezésre.

Az emelő-tolóajtó minden modellel kombinálható, fix elemmel és teljes üvegsarokkal is. A maximális fényáteresztés érdekében az üvegsarok nem
sorolt, hanem direkt az emelő-tolóerkélyajtóhoz épített kivitelű. A különböző modellek számtalan kiviteli és nyitás variáció lehetőségét biztosítják.
Logisztikánk is követi az „XL“ irányzatot, ami egyet jelent a saját szállítási logisztikával, saját koordinátorral és darus teherautóval. Kereskedő
partnereink kiemelkedő szolgáltatást nyújtanak a tanácsadástól, a beépítésig -saját beépítő csapat- az egyedi építészeti igények figyelembevételével.

Studio XL I HS 330
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Képzeleten túlmutató építészeti megoldások

zseniális – Az ÚJ emelő-tolóajtó HS 330
Az új emelő-tolóajtó egyedülálló kilátást biztosít. A keskeny tok konstrukció és a nagyméretű üvegek nagyszerű fényviszonyokat és
„határtalan“ térélményt teremtenek. Az új üvegszálas küszüb technológia az alapkivitelben 3-rétegű üvegezéssel kombinálva kiváló
hőszigetelést – passzívházban történő alkalmazásra is – és szilárdságot biztosít. Az alacsony küszöbnek köszönhetően kisebb a
botlásveszély, és ideális az akadálymentes építkezéshez.
Az emelő-tolóajtó teljes fa optikával bír fix elem esetén is. A szabadalmaztatott üvegezésnek köszönhetően az üvegcsere teljesen
süllyesztett tok esetén is lehetséges. Három kilincsváltozat közül választhat, ahol a design az adott designstílus ablakaihoz -lekerekített
vagy hangsúlyos élű – is illik. Az emelő-tolóajtó felszerelhető Raff F(raffstore zsinórfeszítéssel) raffstore-ral, fényvezető lamellákkal
(Raff F és Raff S esetén), valamint széles rovarvédő kerettel.

Alapkivitelben 3-rétegű üvegezés 54 mm-es üvegvastagsággal a kiváló hőszigetelési érték érdekében U w 0,67 W/m²K-ig
6 mm ESG-üvegek – nagyobb biztonság és több
védelem a sérülések ellen üvegtörés esetén

®

Technology

Külső alumínium felület és belső fa
megjelenés számtalan színválasztékban –
minden fa/alu ablakrendszerhez illeszkedik.
Teljes üvegsarok a modern üveg
architektúráért

Rejtett tokba épített vezetősín -integrált ütközővel – tökéletes megjelenés és
optimális betörés elleni védelem (Biztonsági
fokozat RC2).

Szárny nyitásszélessége beállítható,
hogy az átmenő szélesség ne csökkenjen
Szárny zárt állapotban a tokosztó mögött
helyezkedik el, így növelve az üvegméretet
Fix elem üvegezése közvetlenül a
tokba (nincs látható szárnyprofil – keskeny
látható szélesség.
Három vonzó kilincs design – zárható
kivitelben is.
Minden vasalati elem síkban bemarva –
tökéletes design érdekében

A szabadalmaztatott üvegezésnek köszönhetően az üvegcsere teljesen süllyesztett
Keskeny tokprofil nagyobb üvegméret

tok esetén is lehetséges.

érdekében – ajtó három oldalon teljesen
bevakolható.

Szárny könnyű emelése és tolása
Energiatakarékos üvegszálas küszöb az
optimális hőszigetelésért és stabilitásért –
fix elem esetén faprofillal takarva.
Szabadalmaztatott és optimális szárny
központosítás vízelvezetés

400 kg-ig.
150 kg szárnysúlytól kiegészítő futómű a
könnyed mozgatásért.

