Stwórz swoją idealną przestrzeń

Progi do systemów
podnoszono-przesuwnych

Nowoczesne produkty w dziedzinie stolarki okiennej wymagają
rozwiązań zapewniających najwyższy komfort,
doskonałe parametry techniczne oraz unikalny design.
Sztandarowym przykładem takich rozwiązań są konstrukcje
podnoszono-przesuwne, które stały się najnowszym trendem
wśród projektantów oraz inwestorów.
Jednym z najważniejszych elementów użytkowych tych
konstrukcji, o ile nie najważniejszym, jest próg.
Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz produkcji
stolarki okiennej pozwoliło na przygotowanie trzech niezwykłych
progów do konstrukcji HST.
Progi Inspiro spełniają najwyższe wymagania producentów
i użytkowników drzwi podnoszono-przesuwnych.

Master Step

próg standardowy

Step Zero

próg bez barier

Step Arrivo

próg niski

Master Step

próg standardowy

Step Zero

próg bez barier

Step Arrivo

niski próg o wysokości 26 mm.

Klasyczne rozwiązanie do systemów podnoszono-przesuwnych.

To wersja bez barier. Zapewnia niesamowity
komfort użytkowania i minimalistyczny design.

Rozwiązanie stosowane w południowych
regionach Europy. Zapewnia unikalny design.

Doskonała izolacja cieplna zapewniona przez
unikalną, 14-komorową konstrukcję wykonaną
z PCV. Stabilizację gwarantuje zastosowanie
dwóch zamkniętych stalowych kształtowników.

Ma wszystkie zalety progu Master Step,
a dodatkowo jest praktycznie zupełnie płaski. Wykorzystanie nakładki wyrównującej
w połączeniu z 5-milimetrową szyną jezdną
gwarantuje całkowite wyeliminowanie barier.

Step Arrivo to niski próg - jego wysokośc
to tylko 26 mm. Specjalnie zaprojektowane zapięcia zatrzaskowe zapewniją
sztywne połączenie elementów PVC
i aluminiowych.

Jednoczęściowa konstrukcja progu licuje się
z krawędzią ramy od zewnątrz oraz od wewnątrz. Łatwy montaż do ramy HST to kolejna
z jego wielu zalet.

To nowoczesne rozwiązanie dla najbardziej
wymagających klientów, które sprawdzi się
w każdym budynku - od domów prywatnych,
po budynki użyteczności publicznej. Spełnia
wymogi normy DIN 18040-2.

Nasze progi
zamontujesz do:

Progi dostępne
do schematów:

Informacje
dodatkowe:

PVC
Aluplast HST 85

Schemat A

Maksymalna szerokość: 6700 mm.

Salamander evolutionDrive HST

Schemat C

Dostępne szyny: 5, 11, 13, 15 mm

HST Rehau Synego

Dostępne poszer zenia,

Gealan S 9000

wraz ze stalowymi wzmocnieniami

Vekaslide 82

Podwalina PUR+XPS

DREWNO
IV 78
IV 88

Badania

Jednoczęściowa 14-komorowa konstrukcja progu z PVC gwarantuje
doskonałe parametry termoizolacyjne.
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Część stała
Współczynnik Uf 1,1W/m2K

Część ruchoma
Współczynnik Uf 1,2 W/m2K

Dysponujemy wynikami wstępnych badań typu konstrukcji HST z progami INSPIRO.

Kalkulator
Dzięki specjalnie przygotowanemu
kalkulatorowi składanie zamówień
nigdy nie było tak proste.
Uzupełnij wymagane pola,
a uzyskasz cenę każdej
wybranej konfiguracji.
Kiedy podejmiesz decyzję,
które rozwiązanie jest najlepsze,
złóż zamówienie.

Co otrzymasz w paczce?

Zapewniamy dostawy w pełni zmontowanych, doszczelnionych,
dociętych co do milimetra progów z nawierconymi odwodnieniami.
Termin dostawy - 7 dni roboczych.

Próg Master Step zawiera zamontowane elementy:
nakładka progu,
doszczelniacz zamka labiryntowego,
łączniki z uszczelnieniem rama-próg,
doszczelnienie boczne progu,
wzmocnienia stalowe,
okap progu,
nakładka aluminiowa progu,
szyna jezdna,
profil podporowy skrzydła stałego,
uszczelnienie czołowe,
uszczelnienie wrębu szyny.

Pozostałe elementy znajdujące się w opakowaniu:
doszczelnienie wrębu okuciowego skrzydła biernego,
zestaw montażowy,
kostki poliuretanowe do ościeżnicy (opcjonalnie).

Korzyści z zamówienia gotowego progu

Próg dokładnie taki, jakiego potrzebujesz.
Brak kosztów magazynowania.
Brak odpadów.
Oszczędność czasu produkcji.
Oszczędność kosztów produkcji.
Łatwy i szybki montaż progu do ramy.
Brak błędów podczas montażu.
Prosty formularz do składania zamówienia.
Dostawa do 7 dni roboczych.
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