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Te r e m t s d  m e g  a z  i d e á l i s  t e r e t



Az asztalosipari területen a modern termékek olyan megoldásokat  
igényelnek, amelyek a legmagasabb kényelmet, kiváló műszaki  
paramétereket és egyedi kialakítást biztosít ják.

Az i lyen megoldások általános példái az emelő- toló szerkezetek,  
amelyek a tervezők és a befektetők körében is népszerűvé váltak.

Az i lyen szerkezetek egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb  
használtai eleme a küszöb.

A többéves asztalosipari tapasztalatunk segítségével három  
különleges küszöböt terveztünk emelő-toló szerkezetekhez.

Az Inspiro küszöbök az emelő-tolóajtó gyártók és felhasználók  
legmagasabb követelményeit is tel jesít ik.

 Master Step 
   standard küszöb

 Step Zero 
   akadálymentes 
    küszöb

 Step Arrivo
   alacsony küszöb



 Master Step 
   standard küszöb

 Step Zero 
   akadálymentes küszöb

 Step Arrivo
 Alacsony, 26 mm magasságú küszöb.

Klasszikus megoldás az emelő-toló rendsze-
rekhez.

Tökéletes hőszigetelés az egyedi, 14 kamrás 
PVC szerkezetnek köszönhetően. A stabilitást 
két zártszelvény biztosítja.

Az egy elemből álló küszöb érintkezik a tok 
élével kívülről és belülről is.

A HST tokkal való könnyű szerelhetősége egy 
a további előnyei közül.

Akadálymentes változat. Elképesztő használati 
komfortot biztosít minimalista dizájnnal karöltve.

A Master Step minden előnyével rendelkezik, 
ezenfelül gyakorlatilag teljesen sík. A kiegyen-
lítő borítás az 5-miliméteres vezetősínnel ga-
rantálja a teljes akadálymentességet.

Ez egy korszerű megoldás a legigényesebb 
Ügyfelek részére, mely minden épületben me-
gállja a helyét- privát házaktól kezdve a közületi 
épületekig. A DIN 18040-2 szabvány feltételeit 
teljesíti.

A Dél-Európai régióban alkalmazott megol-
dás. Egyedi kinézetet biztosít.

A Step Arrivo egy alacsony küszöb, magas-
sága csak 26mm. A speciálisan kialakított 
pattintható rögzítők merev kapcsolatot bizto-
sítanak a PVC és az alumínium alkatrészek 
között.



A küszöbeink az alábbi 
rendszerekkel 
kompatibilisak:

 Aluplast HST 85

 Salamander evolutionDrive HST

 HST Rehau Synego

 Gealan S 9000

 Vekaslide 82

Az elérhető 
sémák:

Egyéb 
információk:

 Maximális szélesség: 6700mm.

	Elérhető	vezetősínek:	5,	11,	13,	15mm.

	Elérhető	tokszélesítők,	acélmerevítőkkel

 PUR+XPS alap

 A séma

 C séma

 

 IV 78 

 IV 88

PVC

FA SZERKEZETEK:



 Vizsgálatok

Az egy elemből álló PVC küszöbszerkezet garantálja a tökéletes hőszigetelési paramétereket 

Fix rész
Hőátbocsátási tényező Uf 1,1 W/m²K

Mozgó rész
Hőátbocsátási tényező Uf 1,2 W/m²K
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 Kalkulátor

A külön erre a célra készült kalkulátornak 
köszönhetően a rendelések leadása még  
soha nem volt ilyen egyszerű.

Töltsd ki a kötelezően kitöltendő mezőket és 
megkapod a választott konfiguráció árát.

Ha megbizonyosodtál róla, hogy melyik  
megoldás a legmegfelelőbb számodra,  
akkor add le a rendelésed.



 Mit kapsz a csomagban?

Biztosítjuk a teljesen összeszerelt, tömített, miliméter pontos-
ságúra vágott, vízelvezető furatokkal ellátott küszöb szállítását.
Szállítási határidő- 10 munkanap

A Master Step küszöb az alábbi elemekből áll: 
 küszöb borítás,

l  abirintus zár tömítés,
 tömített küszöb bekötők a tokhoz,
 szélső küszöbtömítés,
 acélmerevítők
 küszöb vízvető,
 aluminium küszöbborítás,
 vezetősín,
 fix szárny alátámasztó profil,
 tömítések,
 sín-nút tömítés

Egyéb elemek a csomagban:
 a fix szárny vasalat falc kiegyenlítő,
 összeszerelési szett,
 poliuretán kockák a tokhoz (opcionális).

.



 Kész küszöb rendeléséből származó előnyök

 A küszöb pont olyan, amilyenre szükséged van.
 Nincs raktározási költség.
 Nincs leeső hulladék.
 Megtakarított gyártási idő.
 Megtakarított gyártási költség.
 Könnyű és gyors illesztés a tokhoz.
 Gyártási hiba elkerülése.
 Egyszerű rendelési formátum.
 Szállítás 10 munkanap alatt.
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