Sukurkite idealią erdvę

Slenksčiai pakeliamoms ir
stumdomoms sistemoms

Šiuolaikiniams langų dailylenčių gaminiams reikalingi sprendimai,
užtikrinantys aukščiausio lygio komfortą, puikius techninius
parametrus ir unikalų dizainą.
Pagrindiniai tokių sprendimų pavyzdžiai yra pakeliamos ir
nuleidžiamos konstrukcijos, kurios tapo naujausia tendencija tarp
dizainerių ir investuotojų.
Vienas iš svarbiausių, jei ne pats svarbiausias, šių konstrukcijų
funkcinių elementu yra slenkstis.
Mūsų ilgametė patirtis projektuojant ir gaminant langų dailylentes
leido mums sukurti tris neįprastus slenksčius HST konstrukcijoms.
Inspiro slenksčiai atitinka aukščiausius pakeliamų ir stumdomų durų
vartotojų lūkesčius.

Master Step

Standar tinis slenkstis

Step Zero

Slenkstis be kliūčių

Step Arrivo
Žemas slenkstis

Master Step

standar tinis slenkstis

Step Zero

slenkstis be kliūčių

Step Arrivo

žemas, 26 mm aukščio slenkstis

Klasikinis sprendimas pakeliamoms ir stumdomoms sistemoms.

Tai variantas be kliūčių. Jis pasižymi neįtikėtinu
komfortu ir minimalistiniu dizainu.

Pietų Europos regionuose naudojamas sprendimas. Užtikrina unikalų dizainą.

Puikią šilumos izoliaciją užtikrina unikali 14
kamerų PVC konstrukcija. Stabilizavimas užtikrinamas naudojant dvi uždaras plienines
sekcijas.

Jis turi visus Master Step slenksčio privalumus, be to, yra praktiškai laisvai pastatomas.
Naudojant išlyginamąją plokštę kartu su 5 mm
skersmens važiuojamąja dalimi, visiškai pašalinamos kliūtys.

Step Arrivo tai žemas slenkstis, jo aukštis tik
26 mm. Specialiai suprojektuotos užspaudžiamosios sąvaržos užtikrina tvirtą PVC ir
aliuminio elementų sujungimą.

Vientisa slenksčio konstrukcija iš išorės ir iš vidaus yra viename lygyje su rėmo kraštu. Lengvas montavimas prie HST rėmo – dar vienas
privalumas iš daugelio.

Tai šiuolaikiškas sprendimas reikliausiems
klientams, kurį galima naudoti kiekviename
pastate – nuo privačių namų iki visuomeninės
paskirties pastatų. Jis atitinka DIN 18040-2
standarto reikalavimus

Mūsų slenksčius
sumontuosite:

Schemoms
prieinami:

Papildoma
informacija:

PVC
Aluplast HST 85

Schemat A

Maksimalus plotis: 6700 mm.

Salamander evolutionDrive HST

Schemat C

Galimi bėgiai: 5, 11, 13, 15 mm

HST Rehau Synego

Galimi prailginimai,

Gealan S 9000

įskaitant plienines armatūras

Vekaslide 82

Pagrindas PUR+XPS

MEDIENA
IV 78
IV 88

Moksliniai tyrimai

Vientisa 14 kamerų PVC slenksčio konstrukcija užtikrina puikius šilumos izoliacijos parametrus. Dėl šios ribos
gerokai sumažėja kondensacijos rizika.
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Mobili dalis
Uf koeficientas 1,17 W/m2K
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C2 klasės

4 oro pralaidumo
klasė

Skaičiuoklė

Pasiūlymų skaičiuoklė

Dėl specialiai parengtos skaičiuoklės
pateikti užsakymus dar niekada
nebuvo taip paprasta.
Užpildykite reikiamus laukus ir gausite
kiekvienos pasirinktos konfigūracijos kainą.

Pagaminti slenksčiai HST konstrukcijai

Sveiki atvykę į INSPIRO slenksčių kainų skaičiuoklę. Galite paruošti iš viso penkias slenksčių konfigūracijas.
Pasiūlymus rasite skiltyje „Pasiūla“

Kai žinosite, kokį sprendimą priimti,
pateikite užsakymą.
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Ką gausite pakuotėje?

Teikiame visiškai surinktus, užsandarintus, iki milimetro
tikslumo nupjautus slenksčius, su gręžtiniais drenažais.
Pristatymo terminas – 7 darbo dienos.

Slenkstis Master Step turi sumontuotus šiuos elementus:
slenksčio perdanga,
labirinto užrakto sandariklis,
slenksčio sandarinimo jungtys,
šoninis slenksčio sandariklis,
plieniniai sutvirtinimai,
slenksčio gaubtas,
aliuminio slenksčio dangtelis,
bėgis,
fiksuotas varčios atraminis profilis,
priekinis sandariklis,
bėgio įlenkimo sandariklis.

Kiti pakuotėje esantys elementai:
Išorinės varčios aparatūros tarpiklis,
Montavimo rinkinys,
Poliuretano blokai rėmui (nebūtinai).

Pagaminto slenksčio užsakymo privalumai

Slenkstis tiksliai toks, kokio jums reikia.
Jokių saugojimo išlaidų.
Jokių atliekų.
Taupomas gamybos laikas.
Taupomos gamybos sąnaudos.
Lengvas ir greitas montavimas prie rėmo.
Nėra surinkimo klaidų.
Paprasta užsakymo forma.
Pristatymas per 7 darbo dienas.
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