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Moderné výrobky v oblasti okenného stolárstva vyžadujú riešenia,  
ktoré zabezpečia najvyššie pohodlie, vynikajúce technické parametre  
a jedinečný dizajn.

Vlajkovým príkladom takýchto riešení sú zdvižno-posuvné konštrukcie,  
ktoré sa stali silným trendom medzi dizajnérmi a investormi.

Jedným z najdôležitejších úžitkových prvkov týchto štruktúr,  
ak nie najdôležitejším, je prah.

Naše dlhoročné skúsenosti s návrhovaním a výrobou okenného stolárstva  
nám umožnili pripraviť tri neobvyklé prahy pre konštrukcie HST.

Prahy Inspiro spĺňajú najvyššie požiadavky výrobcov a používateľov  
zdvižno-posuvných dverí.

 Master Step 
    štandardný prah

 Step Zero 
   bez bariér

 Step Arrivo
   nízky prah



 Master Step 
   štandardný prah

 Step Zero 
   bez bariér

 Step Arrivo
   nízky prah - 26 mm

Klasické riešenie pre zdvíhacie a posuvné 
systémy.

Dokonalú tepelnú izoláciu zabezpečuje 
unikátna, 14-komorová konštrukcia z PVC. 
Stabilizácia je zaručená použitím dvoch uza-
vretých oceľových profilov.

Jednodielna konštrukcia prahu je z vonkajšej 
a vnútornej strany zarovnaná s okrajom rámu.

Jednoduchá montáž na rám HST je ďalšou 
z mnohých výhod.

Step Zero – Ide o bezbariérovú verziu. 
Poskytuje úžasný komfort  používania 
a minimalistický dizajn.

Má presne všetky výhody prahu Master 
Step a navyše je prakticky úplne plochý. 
Použitie vyrovnávacej vrstvy v kombinácii 
s 5 mm pojazdovou koľajnicou zaručuje 
úplné odstránenie bariér.

Ide o moderné riešenie pre najnáročne-
jších zákazníkov, ktoré sa overí v každej 
budove - od súkromných domov až po 
verejné budovy. Spĺňa požiadavky DIN 
18040-2.

Riešenie používané v južných oblastiach 
Európy. Poskytuje jedinečný dizajn.

Výška prahu je len 26 mm. Špeciálne  
navrhnuté patentné zapínadlá zaisťujú 
pevné spojenie medzi PVC a hliníkovými 
komponentmi



Naše prahy môžete 
namontovať do:

 Aluplast HST 85

 Salamander evolutionDrive HST

 HST Rehau Synego

 Gealan S 9000

 Vekaslide 82

Prahové hodnoty 
dostupné pre: 

Ďalšie informácie:

 Maximálna šírka: 6700 mm.

	Dostupné	koľajnice:	5,	11,	13,	15	mm.

	Dostupné	rozšírenia, 

	 spolu	s	oceľovými	výstužami 

 PUR + XPS základ

	Schému	A

	Schému	C

 IV 78 

 IV 88

PVC

DREVENÝCH SYSTÉMOV:



 Testy:

Jednodielna 14-komorová konštrukcia prahu z PVC poskytuje vynikajúce 
tepelnoizolačné parametre. 

Pevný list
Factor Uf 1,1 W/m2K

Pohyblivé krídlo
Factor Uf 1,2 W/m2K

0oC

20oC

15,4oC 0oC

20oC

16,9oC



 Ponuková kalkulačka

Vďaka špeciálne pripravenému 
objednávková kalkulačka 
nikdy nebolo také ľahké. 
 
Vyplňte požadované polia, 
a dostanete cenu každého 
zvolená konfigurácia. 
 
Keď sa rozhodneš 
ktoré riešenie je najlepšie 
odošlite objednávku.

Číslo objednávateľa

Prah 1

Prah 2

Systém Prah Diagram Strane Železnica šírka Kúsky

Číslo objednávateľa

Systém Prah Diagram Strane Železnica šírka Kúsky

Vitajte v INSPIRO prahovej kalkulačke ocenenia. Môžete si pripraviť celkom päť konfigurácií prahov. 
Ponuku nájdete v záložke "ponuka".

Ponuková kalkulačka
Prahy pre zdvižno-posuvné konštrukcie (HST).

Pravá

Pravá



 Čo dostanete v balíčku?

Do 14 dní Vám dodáme kompletne zmontovaný, navŕtaný,  
na milimeter vyrezaný, utesnený prah s vyrobenou drenážou.

Prah Master Step sa skladá z nasledujúcich prvkov:
 kryt prahu,
 dotesnenie labyrintového zámku,
 spojky s tesnením rám-prah,
 bočné tesnenie prahu,
 oceľové výstuhy,
 odkvap prahu,
 hliníkový kryt prahu,
 pojazdová koľajnica,
 podperný profil pevného krídla,
 čelné tesnenie,
 tesnenie drážky koľajnice,

Ďalšie prvky v balení:
 tesnenie drážky kovania pasívneho krídla,
 montážna sada,
 polyuretánové kocky na rám (voliteľné).



 Objednávanie hotových pražcov prináša množstvo výhod:

 Dostanete presne taký prah, ako potrebujete.
 Žiadne náklady na skladovanie.
 Žiadny odpad.
 Spora času výroby.
 Úspora výrobných nákladov.
 ahká a rýchla montáž prahu na rám.
 Žiadne výrobné chyby.
 Jednoduchý formulár na zadanie objednávky.
 Dodávka do 14 pracovných dní





Pozývame Vás  
na spoluprácu
Łukasz Sajewski

+48 501 975 911
lukasz.sajewski@inspiro.pl
www.inspiro.pl
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