
Praguri pentru ferestrele 
culisante cu ridicare  

C r e a ț i  p r o p r i u l  s p a ț i u  p e r f e c t



Produsele moderne din domeniul itâmplăriei de ferestre necesită soluții care  
să asigure cel mai înalt confort, parametri tehnici excelenți si un design unic.

Exemplul emblematic al unor astfel de soluții sunt construcțiile culisante cu  
ridicare, care au devenit o tendință puternică în rândul designerilor și investitorilor.

Unul dintre cele mai importante elemente funcționale ale acestor construcții,  
dacă nu cel mai important, este pragul.

Mulți ani de experiență în proiectarea și producția tâmplăriei pentru ferestre  
ne-au permis să pregătim trei praguri neobișnuite pentru construcția HST.

Pragurile Inspiro îndeplinesc cele mai înalte cerințe ale producătorilor  
și utilizatorilor de uși culisante cu ridicare.

 Master Step 
    prag standard

 Step Zero 
   fara bariere

 Step Arrivo
   prag scăzut



 Master Step 
    prag standard

 Step Zero 
   fara bariere

 Step Arrivo
   prag scăzut - 26 mm

Soluție clasică pentru sisteme culisante cu ri-
dicare.

Izolația termică perfectă este asigurată de 
construcția unica, cu 14 compartimente, fabri-
cată din PVC. Stabilizarea este garantată prin 
utilizarea a două secțiuni de oțel închise.

Construcția dintr-o singură piesă a pragului 
este la același nivel cu marginea cadrului din 
exterior și din interior.

Montarea ușoară pe cadrul HST este alt dintre 
numeroasele sale avantaje.

Step Zero - Aceasta este o versiune fără 
bariere. Oferă un confort uimitor de utili-
zare și un design minimalist.

Are exact toate avantajele unui prag Ma-
ster Step și este, de asemenea, practic 
complet plat. Utilizarea unei suprafețe de 
nivelare în combinație cu o șină de rulare 
de 5 mm garantează eliminarea completă 
a barierelor.

Este o soluție modernă pentru cei mai 
pretențioși clienți care va fi perfect în ori-
ce clădire - de la case private până la 
clădiri publice. Îndeplinește cerințele DIN 
18040-2.

Soluția este utilizată în regiunile sudice ale 
Europei. Oferă un design unic.

Înălțimea pragului este de numai 26 mm. 
Elementele de fixare special proiectate asi-
gură o legătură rigidă între componentele din 
PVC și aluminiu



Pragurile noastre pot 
fi montate la:

 Aluplast HST 85

 Salamander evolutionDrive HST

 HST Rehau Synego

 Gealan S 9000

 Vekaslide 82

Pragurile sunt  
disponibile pentru:

Informații  
suplimentare:

 Lățime maximă: 6700 mm.

 Șine disponibile: 5, 11, 13, 15 mm.

 Extensii disponibile, 

 împreună cu armături din oțel

 Fond de ten PUR + XPS

 Schemele A

 Schemele C

 IV 78 

 IV 88

PVC

SISTEMELE DIN LEMN:



 Teste

Rezistent la apă 
până la clasa 9A

Rezistenta la sarcina  
vantului pana la clasa C2

Clasa de permeabilitate  
la aer 4

Construcție cu un singur element a pragului, ranforsată cu două secțiuni de oțel, 
asigură stabilitatea întregii construcții fără precedent pe piață

Cercevea fixa
Factor Uf 1,06 W/m2K

Cercevea mobil
Factor Uf 1,17 W/m2K

0oC

20oC

15,4oC 0oC

20oC

16,9oC



 Calculator de oferte

Datorită unui preparat special 
calculator de comandă 
nu a fost niciodată atât de ușor. 
 
Completați câmpurile obligatorii, 
și vei primi prețul fiecăruia 
configurația selectată. 
 
Când te hotărăști 
care solutie este cea mai buna 
trimite comanda ta.

Numărul de comandă

Pragul 1

Pragul 2

Sistem Prag Diagramă latură șină Lăţime Bucăți

Numărul de comandă

Sistem Prag Diagramă latură șină Lăţime Bucăți

Bine ați venit la calculatorul de evaluare a pragului INSPIRO. Puteți pregăti un total de cinci configurații de prag. 
Veți găsi oferta în fila „ofertă”.

Calculator de oferte
Praguri gata pentru construcţia HST

Dreapta

Dreapta



 Ce veți primi în pachet?

În termen de 14 zile, vom livra  pragul complet asamblat,  
forat, tăiat la milimetru, sigilat și cu sistemul  
de drenaj realizat.

Pragul Master Step este format din următoarele elemente: 
 eclisă prag,
 etanșare încuietoare labirint,
 conectori cu etanșare cadru-prag,
 etanșare prag lateral,
 armaturi din oțel,
 streașina pragului,
 eclisa din aluminiu a pragului,
 șină de rulare,
 profil de sprijin al aripii fixe,
 sigiliu frontal,
 etanșare canelură șină,

Alte elemente incluse în pachet:
 Etanșare suplimentară a canelurii de montare 

 a aripii inactive,
 kit de montare,
 cuburi de poliuretan pentru cadru (opțional).



 Comandarea pragurilor complete aduce o serie de beneficii:

 Obțineți exact pragul de care aveți nevoie.
 Fără costuri de depozitare.
 Fără risipă de produse.
 Economii în timpul de producție.
 Economii la costurile de producție.
 Montare simplă și rapidă a pragului pe cadru.
 Fără erori de producție.
 Formular simplu pentru plasarea comenzii.
 Livrare în 14 zile lucrătoare.





Vă invităm  
la cooperare
Łukasz Sajewski

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