ALUSMART
70HI HST
Atmosféra plná svetla
a bezbariérová vo¾nosť

Na posuvný systém ALUSMART 70HI HST sa môžete vždy spo¾ahnúť ako na tichého spoloèníka
poskytujúceho vám bezbariérovú vo¾nosť pohybu medzi miestnosťami vášho domova a terasy, záhrady,...
Dokáže vniesť do vášho príbytku atmosféru tepla slneèných lúèov a zároveò po otvorení spojiť harmóniu
vášho vo¾ného èasu v miestnosti s energiou pokoja prírody.
Svojím moderným dizajnom sa dokáže zaèleniť do architektúry vášho domova a vïaka inovatívnej
konštrukcii je úèinne odolný voèi deformácii rámu v dôsledku vysokých teplotných rozdielov. Zároveò
dosahuje vysokú mieru bezpeènosti. Pohyblivé dvere majú výbornú tesnosť proti hnanému dažïu, vetru
a inému nepriaznivému poèasiu.
Posuvný systém ALUSMART 70HI HST sa stane aj svojou ¾ahkou a tichou prevádzkou neoddelite¾nou
súèasťou vášho pohodlia.

FRIENDLY

Profilový systém
Schüco® ASS 70 HI. Trojkomorový
systém s prerušeným viackomorovým
tepelným mostom. Kompozitné
EPDM tesnenie èiernej farby
umožòujúce vysokú prispôsobivosť
a vynikajúce tepelno-izolaèné
vlastnosti.

Funkènosť a dizajn
Ideálna tepelná izolácia spojená
s ¾ahkosťou ovládania spåòa
požiadavky na úsporu nákladov
a komfortu bývania. Posuvným
kovaním so zdvihom krídla vytvára
otvorenú atmosféru plnú svetla
prepojenú s exteriérom.

Farby a povrchová úprava
Farba dverí je dostupná v celej škále
RAL odtieòov. Povrch dverí môže byť
jemne štruktúrovaný a potiahnutý
drevo imitujúcou fóliou (pozri
tabu¾ku aktuálnych farieb).

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolaèným
trojsklom CLIMATOP® Ultra N
4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/(m2.K),
možnosť Ug = 0,5 W/(m2.K)
s hliníkovým alebo teplým rámikom.

Zasklievacie lišty
Tvary líšt sú pod¾a tvaru krídla:
hranaté.

Kovanie
Progresívna technika vodiacich
vozíkov dbá o ¾ahký a tichý chod
krídel. Premyslené detaily kovania
spolu s predåženou k¾uèkou
umožòujú ¾ahké ovládanie aj ve¾kých
a ťažkých krídel. Ochrana proti
vlámaniu je zaruèená kompaktnou
konštrukciou ako aj stabilnými
kovaniami.

Systém

HODNOTY / INFORMÁCIE
Schüco® ASS 70 HI

Poèet komôr

3

Håbka rámu

160 mm

Håbka krídla

70 mm

Poèet tesnení

2

Súèinite¾ prechodu tepla
Zvuková izolácia
Vodotesnosť
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
Prievzdušnosť
Sklo
Znížený hliníkový prah
Štandardná farba

Starostlivosť a údržba
Poskytujeme 5-roènú záruku pri
dodávke s montážou a 2-roènú
záruku pri dodávke bez montáže.
Podmienkou záruky je pravidelná
údržba pod¾a návodu na použitie.

Uw = 1,2 W/(m2.K)*
do 42 dB
Trieda E900
Trieda C4 / B4
Trieda 4
4/16/4/16/4 CLIMATOP® Ultra N
Ug = 0,6 W/(m2.K)
áno
biela a farby pod¾a výberu

*pri rozmere výrobku 3000x2200 pod¾a typu trojskla a typu dištanèného rámika
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