
Sínrendszerek

ALU 40 BEVILÁGÍTÓ ABLAKOK TÍPUSAI

ALU 40 ABLAKOK ÉS BEVILÁGÍTÓK

Az ALU kapu azoknál az ipari

létesítményeknél, lehet igazán hasznos,

ahol fontos szempont a sok fény és a

jó átláthatóság.

Az alumínium kazettás paneleket

különböző típusú szigetelt ablakokkal,

színes alumínium profilokkal vagy

perforált lemezzel lehet kombinálni.

Az ALU 40 mm szekcionált kapuhoz

nagy választékban kínálunk műanyag

ablakokat, különböző hőszigetelő
képességgel, sokféle színben és

struktúrával.

A színes üvegek vagy a többrétegű
ALU panelek jól kombinálhatók a

színes ISO panelekkel.

Az EDPM guminak 

köszönhetően a 

szekciók 

ellenállnak a víz és 

a szél hatásainak.

TULAJDONSÁGOK

Az alumínium profilok 

különböző hőmérsékleti 

viszonyok mellett is 

megtartják jó 

tulajdonságaikat, jól 

tömítenek.

Az ALU ablakkeret profiljai eloxált

alumíniumból készülnek. Előnye, hogy

bármilyen színre festhető és a műanyag

kerettel ellentétben sokkal ellenálóbb,

mivel jobb a hőtágulási együtthatója, így

magas hőmérséklet esetén sem hajlik,

deformálódik el.

Az ALU kapuk szabvány

szerint eloxált alumíniumból

készülnek és színtelenek.

Azonban az alumínium az

ügyfél igényei szerint,

bármilyen színű lakkfestékkel

bevonható. Az alumínium

Rodeca üvegezés vagy a 10

alapszínben választható ISO

panel kombinációja számos

variációs lehetőséget kínál.

Szélterhelés ellenállásának növelésére

érdekében egy darabból készült merevítő
teszi ellenállóbbá a kaput a széllel

szemben. 4200 mm kapuszélességtől

minden második, 5000 mm szélességtől

minden egyes szekció kap szél elleni

merevítő elemet.



Sínrendszerek

DUPLA FALÚ ÜVEGEZÉS
20 mm – átlátszó

fényáteresztő képesség: 100%

akrilüveg, plexiüveg, polikarbonát

ÖTKAMRÁS LEMEZ
20 mm – áttetsző

fényáteresztő képesség: 63 % 

polikarbonát

ÖTKAMRÁS LEMEZ
20 mm – opálszürke

fényáteresztő képesség: 42 % 

polikarbonát

DUPLA FALÚ ÜVEGEZÉS
20 mm – részben átlátszó

fényáteresztő képesség: 80%

strukturált üveg (SAN)

EGYFALÚ LEMEZ
2 mm – kerek perforáció

légáteresztő képesség: 40%

perforált alumíniumlemez

EGYFALÚ LEMEZ
2 mm négyszögletes perforáció

légáteresztő képesség: 70%

perforált alumíniumlemez

DUPLA FALÚ SZENDVICSPANEL
20 mm – zárt töltet

kívül: sima felületű lemez

belül: strukturált dizájn

DUPLA FALÚ SZENDVICSPANEL
20 mm – zárt töltet

kívül: strukturált dizájn

belül: strukturált dizájn

ALU 40 ABLAKKERET TÍPUSOK

Az ALU ablakok sokféle minőségben,

színben, átláthatóságban és stílusban

állnak rendelkezésre, ami megkönnyíti

az építészek munkáját és nagyobb

szabadságot, kreativitást biztosít a

tervezésnél.

Választható egyfalú akrilüveg, 4 mm-es

edzett üveg, dupla falú akrilüveg,

textúrával ellátott üveg, vagy egyfalú

perforált panel, illetve ütésálló kemény

műanyag.


