
FRIENDLY

SKLOPNO-
POSUVNÉ DVERE

Paralelný posuvný systém 
pre ve¾ké sklenené plochy

Svetlo, vzduch a vo¾nosť pohybu - ve¾koplošné sklopno-posuvné dvere ponúkajú lepšiu kvalitu bývania 
celej rodine. Výhoda kovania s núteným ovládaním spoèíva najmä v ¾ahkosti ovládania ve¾kých a ťažkých 
sklopno-posuvných prvkov (až do 200 kg), ktoré je možné sklápať a zatvárať aj bez vynaloženia väèšej 
fyzickej námahy. ¼ahkosť ovládania je výrazným benefi tom pohodlia aj pre starších ¾udí a deti.

Moderné sklopno-posuvné dvere poskytujú moderný priestor pre život a vyššiu kvalitu bývania. Prinášajú 
viac svetla, slobody a komfortu do vášho domova. Inteligentná technika kovania ponúka vyspelé konštrukcie 
pre sklopno-posuvné dvere, ktoré šetria vaším priestorom a poskytujú vysoký komfort ovládania. 
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CHARAKTERISTIKA HODNOTY / INFORMÁCIE

Systém REHAU Euro-Design 70® alebo 
GENEO®

Poèet komôr 5 alebo 6

Håbka rámu variabilná pod¾a systému

Håbka krídla variabilná pod¾a systému

Poèet tesnení 2 alebo 3

Súèinite¾ prechodu tepla Uw = 0,79 – 1,40 W/(m2.K)*

Zvuková izolácia 34 – 47 dB

Vodotesnosť E900 – E1200

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda C5

Prievzdušnosť Trieda 4

Sklo dvojkomorové alebo 
trojkomorové

Standardná farba biela a farby pod¾a výberu

Profi lový systém
Na výber Euro-Design 70® Uf=1,3 
W/(m2.K) štandardný plastový pro-
fi l alebo GENEO® Uf=1,1 W/(m2.K) 
nadštandardný kompozitný materiál, 
ktorý poskytuje najvyššiu stabilitu 
vïaka staticky vypracovanej pro-
fi lovej konštrukcii a použitím oce¾ovej 
výstuže.
Euro-Design 70® päťkomorový s dvo-
mi dorazovými tesneniami alebo 
GENEO® šesťkomorový profi l s dvomi 
dorazovými tesneniami a jedným stre-
dovým tesnením sivej farby pri bielych 
a èiernej farby pri farebných profi loch.  

Funkènosť a dizajn
Dizajn sklopno-posuvných dverí pri-
spôsobený európským štandardom.
Možnosť použitia štandardných 
okenných profi lov umožòuje rovnaký 
vzh¾ad posuvných dverí a okien.

Farby a povrchová úprava
Štandardne vyrábané s povrchom 
hladkým bielym - RAL: podobná 9016, 
jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri 
tabu¾ku aktuálnych farieb) alebo s AL 
klipmi vo farbe RAL pod¾a výberu.

Zasklenie a výplne
Izolaèné dvojsklo CLIMAPLUS® 
Ultra N 4-16-4 Ug=1,1 W/(m2.K), 
možnosť Ug=1,0 W/(m2.K) s izolaèným 
trojsklom CLIMATOP® Ultra N 4-12-
4-12-4 Ug=0,7 W/(m2.K), možnosť 
Ug=0,6 W/(m2.K), CLIMATOP® Ultra N 
4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/(m2.K), možnosť 
Ug=0,5 W/(m2.K) s AL alebo teplým 
rámikom.

Zasklievacie lišty
Tvar lišty pod¾a tvaru krídla: oblé, 
hranaté a skosené.

Kovanie
Celoobvodové kovanie s kvalitnou 
povrchovou úpravou. V štandardnej 
výbave PSK 160 bez núteného 
ovládania alebo komfortnejšie PSK 
200 s núteným ovládaním, ktorého 
výhodou je ¾ahkosť ovládania ve¾kých 
a ťažkých prvkov. Regulácia prítlaku 
excentrickými èapmi, jednoduché 
a ergonomické nastavenie výšky 
krídla. Okenná k¾uèka ergonomicky 
tvarovaná, farba pod¾a požiadavky 
a krytky kovania biele, hnedé, 
strieborné a zlaté.

Starostlivosť a údržba
Poskytujeme 2-roènú záruku pri 
dodávke bez montáže a 5-roènú 
záruku pri dodávke s montážou. 
Podmienkou záruky je pravidelná 
údržba pod¾a návodu na použitie.

  * v závislosti od profi lového systému Euro-Design 70® alebo GENEO®


