Vytvořte si ideální prostor

Inspiro - prahy pro
zdvižně-posuvné dveře

Moderní výrobky v oblasti výroby oken truhlářství vyžadují řešení
zajišťující maximální pohodlí, dokonalé technické parametry
a unikátní design.
Vlajkovým příkladem takových řešení jsou zdvižně-posuvné konstrukce,
které se stály významným trendem mezi projektanty a investory.
Jednou z nejdůležitějších součástí takových konstrukcí,
dokonce možná i nejdůležitějším, je práh.
Naše mnohaleté zkušenosti v oblasti projektování a výroby oken
nám připravit tři výjimečné prahy pro konstrukce HST.
Prahy Inspiro splňují nejvyšší požadavky výrobců a použivatelů
zdvižně-posuvných dveří.

Master Step
standardní prah

Step Zero

bez bariér

Step Arrivo

nízký práh

Master Step
standardní prah

Klasické řešení pro zdvižně-posuvné systémy.
Dokonalá tepelná izolace díky unikátní, 14-komorové konstrukci vyrobené z PCV. Stabilizace je zajištěna díky použití dvou uzavřených
ocelových profilů.
Konstrukce prahu je složena z jedné
části,která přiléhá k okraji rámu jak na
vnější, tak na vnitřní straně.
Jednoduchá montáž k rámu HST je další jeho
výhoda

Step Zero

bez bariér

Step Zero - je verze prahu bez bariér.
Zajišťuje výjimečné pohodlí při používání
a minimalistický design.
Zahrnuje všechny výhody,které má práh
Master Step a navíc je zcela plochý.
Použití zarovnávacího překrytí ve spojení
s 5mm pojízdnou kolejnicí zajišťuje úplné
odstranění bariér.
Toto je moderní řešení pro nejnáročnější
zákazníky, které se osvědčí v každé
budově, od soukromých domů až po
budovy veřejné. Splňuje požadavky normy DIN 18040-2.

Step Arrivo

nízký práh o výšce 26 mm
Řešení používané v jižních regionech Evropy.
Zajišťuje unikátní design.
Výška prahu je jen 26mm. Speciálně vyprojektované západkové propojení zajišťuje
pevné spojení elementů PVC a hliníkových
elementů.

Naše prahy
namontujete na:

Prahy jsou
dostupné pro:

Additional
information:

PVC
Aluplast HST 85

Schéma A

Maximální šířka: 6700 mm.

Salamander evolutionDrive HST

Schéma C

Kolejnice: 5, 11, 13, 15 mm.

HST Rehau Synego

Dostupná rozšíření,

Gealan S 9000

s ocelovými výztuhami

Vekaslide 82

Nadace PUR+XPS

DŘEVĚNÉ SYSTÉMY
IV 78
IV 88

Testy

Jednokomorna 14-komorová PVC konstrukce zajišťuje dokonalé tepelně izolační parametry.
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Pevné křídlo
hodnota Uf 1,1 W/m2K

Pohyblivé křídlo
hodnota Uf 1,2 W/m2K

Kalkulator ponude

Kalkulátor nabídek

Díky speciálně připravené
objednávkové kalkulačce nebyla
tvorba nabídek nikdy tak snadná.
Vyplňte požadovaná pole a dostanete
cenu pro vybranou konfiguraci.

Prahy pro zdvižně-posuvné konstrukce (HST).

Vítejte v kalkulačce INSPIRO. Můžete vytvořit až pět konfigurací programu.
Nabídku naleznete v záložce "nabídka".

Když se rozhodnete, které řešení je
pro vás nejlepší odešlete
svou objednávku.
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Redovni broj
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běžné číselné označení

Co obdržíte?

Do 14 dnů vám dodáme kompletně smontovaný práh s vyvrtanými
otvory, přesně upravený, dotěsněný a s provedenou přípravou
na odvod vody.

Práh Master Step se skládá z následujících elementů:
překrytí prahu,
dotěsnění labyrintového zámku,
spojky s těsněním rám-práh,
boční dotěsnění prahu,
ocelové výztuže,
okap prahu,
hliníkové překrytí prahu,
pojízdná kolejnice,
podpěrný profil pevného křídla,
čelní těsnění,
těsnění rybinového spoje.

Ostatní elementy nacházející se v balení:
sdotěsnění rybinového spoje kování pasivního křídla,
montážní sada,
polyuretanové kostky k rámu (volitelně).

Objednání hotových prahů přináší hodně výhod:

Dostanete přesně takový práh, jaký potřebujete.
Žádné náklady spojené se skladováním.
Žádné odpady.
Úspora času ve výrobě.
Úspora nákladů na výrobu.
Jednoduchá a rychlá montáž prahu k rámu.
Žádné chyby ve výrobě.
Jednoduchý dotazník k zadání objednávky.
Dodávka do 14 pracovních dnů.

Vytvořte si ideální prostor

Těšíme se na
spolupáci s vámi

