
ARTOSI GLASS
POSUVNÝ RÁMOVÝ
SYSTÉM ZASKLENÍ

Hliníkovou bioklimatickou pergolu ARTOSI neustále
inovujeme. Kromě screenové rolety ALFA a ALFA PLUS, je
nyní také možné do boků pergoly implementovat posuvný
rámový zasklívací systém ARTOSI GLASS.

Posuvný rámový systém zasklení se skládá z hliníkových
profilů a skleněné výplně. Systém otevírání je posuvný,
tzn., že jednotlivá křídla zajíždějí za sebe. Provedení může
být ve variantách 2-dílné až 6-dílné. Speciální tvar
vertikálního profilu slouží současně jako madlo po celé své
délce, výplň je čiré kalené sklo tloušťky 6 mm. Systém
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může být vybaven kovovým uzamykatelným madlem
s cylindrickou vložkou, bezpečně tak od sebe oddělí část
terasy a zahrady, tím vytváří překážku proti vloupání.

Posuvný rámový systém ARTOSI GLASS je vyroben
z vysoce kvalitních hliníkových profilů doplněných
nerezovými komponenty. Jako výplň je použito
bezpečnostní kalené čiré sklo o síle 6 mm, které dovolí
zasklít prostory až do výšky 2,7 metrů.

Plynulý pohyb po kolejnici zajišťují pojezdová kolečka.
Systém je možné dodat v kompletní škále barev RAL nebo
v povrchové úpravě elox. Můžete tak zasklívací systém plně
sladit s Vaší pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA.

Předností systému je jeho rychlá a jednoduchá montáž
a snadná údržba. Pro plynulý chod stačí spodní kolejnici
udržovat v čistotě. Bezproblémový přístup ke křídlům
zajišťuje pohodlnou údržbu skel.
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Výhody

• chrání před hlukem, prachem i nepřízni počasí

• překážka proti násilnému vniknutí

• barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA

• pojistky proti vysazení skel

• jednoduchá montáž díky již zkompletovanému systému

• snadné a rychlé ovládání i údržba

• volba počtu křídel i způsobu otevírání

Počet křídel

Způsob otevírání

Rozměry

• šířka jednoho křídla 50 - 100 cm, max. výška 270 cm

• max. šířka zasklívacího prostoru je 6 m

• možnost kombinace provedení 2D – 5D nebo 2x2D – 2x3D

• plošná hmotnost je 20 kg / m² (při síle skla 6 mm)

• 47 kg / běžný metr (při síle skla 6 mm a výšce zasklení 2,7 m)
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2x 3D

2x 2D

Jednostranné (otevírání levé / pravé)

Oboustranné (otevírání opona)


