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AKÁR ILYEN IS LEHET....
NOTOS KÁVÉZÓ
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Rendszer

PADLÓVEZETŐ NÉLKÜLI RENDSZER:

A rendszer biztonságát a panelek közötti csapok, valamint a dupla zárású belső mechanikus zár
garantálja. (ahol szükséges)

Az időjárás elleni védelmet kefezárás biztosítja
a) a függesztő sín és a panelek felső profilja között,
b) a padló és a lábazati profil között
A panelek közti hézagokat egy speciális időjárásálló profil zárja le.

ÜVEG: Edzett, vagy edzett ragasztott biztonsági üveg

A PANELEK MAXIMÁLIS MÉRETE: 1200 x 3500 mm (10-12 mm-es üvegvastagság)

FELÜLET: Eloxált alumínium, RAL színre porlakkozott alumínium,
vagy rozsdamentes burkolat

MOBIL ÜVEGPANEL

TECHNIKAI ADATOK:

MOBIL ÜVEGFAL
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ÜVEGFAL

A PR -as rendszernél nincs korlátozva az üvegfal hosszúsága, számos különböző technikai
megoldás létezik a “parkoló” elkészítésére, nyitási módozatokra.

Egy speciális profil alkalmazásával lehetőség van beépített ajtócsukó használatára, ezáltal ki
tudunk alakítani egy lengő-toló-mobil panelt bármelyik részén az üvegfalnak.
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MOBIL ÜVEGFAL

A mobil üvegfal rendszer bizonyítottan strapabíró és hosszú ideig betölti funkcióját.

A professzionális tervezés, a kiváló kivitelezés és a magas minőségű anyagok használata
mind megrendelőink megelégedését célozza.

A TÉR ÚJ DIMENZIÓI

MEDITERRÁN HANGULAT

KÜLÖNBÖZŐ, EGYEDI MEGOLDÁSOK ÜVEGFALRA



ÜVEGFAL
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VÁLTOZATOK ÜVEGFAL-RA



Üveg harmónikaajtó rendszer
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PADLÓVEZETŐ NÉLKÜLI RENDSZER:

A leginkább alkalmazott konstrukció, mivel parkoló terület kialakítása nem szükséges.
Minden egyes panel beépített, duplazárású mechanikus zátrral van felszerelve, a mnaximális
biztonság érdekében.

A panelek konstrukció egyik oldalára parkolhatók ki a csatlakozó vasalatok segítségével

Az FN -as rendszer nyitása csukása nagyon könnyed, kefezárás biztosítja az időjárás elleni
védelmet
a) a függesztő sín és a panelek felső profilja között,
b) a padló és a lábazati profil között
A panelek közti hézagokat egy speciális időjárásálló profil zárja le.

ÜVEG: Edzett, vagy edzett ragasztott biztonsági üveg

A PANELEK MAXIMÁLIS MÉRETE: 1200 x 3500 mm (10-12 mm-es üvegvastagság)

FELÜLET: Eloxált alumínium, RAL színre porlakkozott alumínium,
vagy rozsdamentes burkolat

   HARMÓNIKA ÜVEGFAL
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TECHNIKAI ADATOK:
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ÉTTEREM ÜVEGFALA EGY KÁVÉZÓ OLDALFALA
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TENGERRE NÉZŐ ÉTTEREM
EGY KÁVÉHÁZ A SÉTÁLÓ UTCÁN

ÜVEGFAL
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DOOR Kft.

6791 Szeged, Kövidinka u. 44.

Tel.: +36(30)4116-749
+36(20)3155-125

E-mail: info@labeldoor.hu
Website: www.labeldoor.hu
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