
Sínrendszerek

ALU 60 BEVILÁGÍTÓ ABLAKOK TÍPUSAI

ALU 60 ABLAKOK ÉS BEVILÁGÍTÓK

Az ALU 60 mm szekcionált kapukat

elsősorban olyan helyekre ajánljuk,

ahol a fény, az átláthatóság mellett

fontos az állandó belső hőmérséklet is.

Az ALU 60 kapuk háromrétegű
üvegezéssel készülnek, ami kiváló hő-

és hangszigetelést biztosít és kizárja a

páralecsapódást lehetőségét.

A panelek másfélszer vastagabbak,

mint az ALU 40 panelek, két

termikusan elválasztott alumínium-

profilból állnak, ezért az ablakok

ellenére is nagyon alacsony az U-

értékük. Kiváló szigetelő képességük és

energiatakarékosságuk miatt, modern

ipari épületekhez is ajánlott.

TULAJDONSÁGOK

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.

U-értéke (5000 x 5000 mm): 2.33 w/m²k, háromrétegű üvegezés mellett

Az ALU 60 kapuk paneljeinek

összeillesztése kiválóan ellenáll a

szél és a víz nem kívánt hatásainak.

Az energiavesztést a speciális

szigetelőprofilok akadályozzák meg.

Az ALU 60 kapuk egy nagyon jó

szigetelő tulajdonsággal rendelkező,

háromrétegű plexiüveggel vannak

ellátva. Az üveglapok egy termikusan

elválasztott szigetelőprofilban helyez-

kednek el.

A kapu külön rendelhető kétrétegű
plexi-üvegezéssel is, azonban ennél a

variációnál alacsonyabb lesz a

szigetelőhatás.

Míg az ALU 40-es kapuknál

alacsony külső hőmérsékletnél

és magas páratartalomnál a

belső oldalon enyhe

párásodás alakulhat ki, addig

az ISO 60-as kapu esetében

a speciális szigetelés kizárja a

pára képződését.



Sínrendszerek

DUPLA FALÚ ÜVEGEZÉS
40 mm – részben átlátszó

fényáteresztő képesség: 80%

strukturált üveg (SAN)

DUPLA FALÚ SZENDVICSPANEL
40 mm – zárt töltet

kívül: sima felületű lemez

belül: strukturált dizájn

DUPLA FALÚ SZENDVICSPANEL
40 mm – zárt töltet

kívül: strukturált dizájn

belül: strukturált dizájn

ALU 60 ABLAKKERET TÍPUSOK

Az ALU ablakok sokféle minőségben,

színben, átláthatóságban és stílusban

állnak rendelkezésre, ami megkönnyíti az

építészek munkáját és nagyobb szabad-

ságot, kreativitást biztosít a tervezésnél.

HÁROM RÉTEGŰ ÜVEGEZÉS
40 mm – átlátszó

fényáteresztő képesség: 100%

plexiüveg

DUPLA FALÚ ÜVEGEZÉS
40 mm – átlátszó

fényáteresztő képesség: 100%

akrilüveg, plexiüveg, polikarbonát

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, illetve

deformálódik el.


