
FRIENDLY

ZDVIŽNO-
POSUVNÉ DVERE

Otvorená atmosféra 
plná svetla

Zdvižno-posuvné dvere, ktoré vedú na balkón, do záhrady alebo na terasu, sú súèasným trendom a zvyšujú 
svojimi ve¾koplošnými krídlami kvalitu bývania a života. S posuvným kovaním so zdvihom krídla vytvoríte 
otvorenú atmosféru plnú svetla. Prostredníctvom premyslených detailov kovania zažijete maximálne 
pohodlie. 
Vïaka dlhoroènej kompetencii vo vývoji je jeho technika tak dokonalá, že dokonca i krídla hmotnosťou 
až 400 kg sa dajú bezpeène, pohodlne a s ¾ahkosťou ovládať bez vynaloženia ve¾kého úsilia. ¼ahkosť 
ovládania je výrazným benefi tom pohodlia pre všetkých v každej vekovej kategórii.
Samozrejmosťou je nízka prahová lišta. Vïaka tomu, je prechod plynulý a bezbariérový bez dodatoèných 
obmedzení. Navyše jej tepelná izolácia je lepšia ako urèujú požiadavky nariadenia pre úsporu energií. 
Spåòa tak i vysoké požiadavky na úsporu nákladov a komfort bývania.
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CHARAKTERISTIKA HODNOTY / INFORMÁCIE

Systém High-Tech REHAU GENEO® 
RAU–FIPRO®

Poèet komôr 5

Håbka rámu 203 mm

Håbka krídla 80 mm

Poèet tesnení 2

Súèinite¾ prechodu tepla Uw = 0,98 W/(m2.K)*

Zvuková izolácia 42 dB

Vodotesnosť 9A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda B3

Prievzdušnosť Trieda 4

Sklo 4/16/4/16/4 CLIMATOP® Ultra N 
Ug=0,6

Znížený hliníkový prah áno 

Standardná farba biela a farby pod¾a výberu

Profi lový systém
REHAU® GENEO® Uf=1,4 W/(m2.K). 
Kompozitný materiál poskytuje 
najvyššiu stabilitu vïaka staticky vy-
pracovanej profi lovej konštrukcii. 
Päťkomorový profi l s dvomi dorazový-
mi tesneniami sivej farby pri bielych a 
èiernej farby pri farebných profi loch. 

Funkènosť a dizajn
Dizajn okna prispôsobený európským 
štandardom. S posuvním kovaním so 
zdvihom krídla vytvoríte otvorenú 
atmosféru plnú svetla.

Farby a povrchová úprava
Štandardné okno vyrábané s povrchom 
hladkým bielym - RAL: podobná 9016, 
jemne štruktúrovaný s fóliou (pozri 
tabu¾ku aktuálnych farieb).

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolaèným 
trojsklom 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 zasklievacích líšt krídla: hranaté.

Kovanie
Inovatívna technika vodiacich vozíkov 
dbá o ¾ahký chod krídel a umožòuje 
tichý chod. Redukovaný krútiací 
moment pri ovládaní k¾uèkou prináša 
¾ahké ovládanie aj ve¾kých a ťažkých 
krídel. Ochrana proti vlámaniu je 
zaruèená kompaknou konštrukciou 
ako aj stabilnými kovaniami.

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.

  * pri rozmere výrobku 2000x2000 pod¾a typu trojskla a typu dištanèného rámiku


