
Bezrámový otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6 - 8 mm a vodících hliníkových profilů pro zasklení lodžií, 
balkónů a výklenků domů.

Skleněné tabule jsou vsazeny do hliníkových profilů, které jsou osazeny kolečky. Tato kolečka zajišťují posun křídel ve vodících profilech.

Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu.

Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce.

Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.
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Bezrámový systém BS 3000 otočný

CHARAKTERISTIKA

Skleněné tabule - bezpečnostní tvrzené sklo zn. RESTEX tl. 6 mm, hrany zabroušené. splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., konkretizované 

harmonizovanou ČSN 70 1570 a PN 70 1515 a je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný.

Horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajištění skleněných tabulí - hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a ISO 9002. Profil je opatřen práškovou 

vypalovací barvou bílé barvy RAL 9016, popřípadě stříbrná RAL 9006.

Mezi ostatní součásti patří plastové dílce vyrobené z PVC materiálu. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti UV záření a jsou vyrobeny ve shodě zákona č. 22/1997. Ostatní 

použité plasty jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů.

Popis konstrukce:

horní vedení s výhybkou na otáčení skel, spodní vodící vedení, skleněné tabule vsazené na kratších stranách do hliníkových profilů s pojezdovými kolečky - horní strana a plastovými 

kluznými díly - dolní strana, profilové PVC těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních stěn balkonu, systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu 

prvku lodžie kotvami do betonu

Funkčnost:

skleněné tabule se posouvají v horním profilu k boční stěně lodžie, kde se otočí o 90 stupňů a zajistí

odsouvání skel je volitelné buď na jednu, druhou stranu nebo na obě strany

po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí

Délka zasklení lodžie:

do 6 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie

výška zasklení - do 2,2 m

šířka tabule - cca 600 mm až 750 mm

tloušťka tabule - 6 mm

Hmotnost:

plošná /sklo/ - 15 kg

na běžný metr /systém/ - 25 kg.m1 /při výšce zasklení 1,5 m

Tepelně technické a zvukové vlastnosti:

snížení spotřeby energie na vytápění 

snížení prostupnosti zvuku 

TECHNICKÝ POPIS

Realizace:

Systém je před realizací a montáží připraven. Vlastní realizace představuje 

připevnění horního profilu do stropního prvku lodžie pomocí kotev do betonů 

nebo šroubů, nasazení skel a připevnění spodní vodící kolejnice. Dále může se 

dle přání zákazníka provést celkové zatěsnění balkonů, tj. zatěsnění otvorů v 

zábradlí lodžie.

Provoz a údržba:

lehké a bezpečné umytí skel z vnitřní strany

mazání horních pojezdových koleček olejem jednou za rok a čištění vnější 

strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie
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