Fenstherm Ablak, ajtó és
Schüco függönyfal rendszerek
A FENSTHERM-SCHÜCO rendszerek az építészeti és formatervezési szempontokat a funkcióból
fakadó előnyökkel kötik össze. A
magas hőszigetelési érték és a kis
beépítési mélység az építészek és

a homlokzattervezők számára széles tervezési szabadságot nyújt. A
keskeny látszó szélesség lehetővé
teszi az üveg nagyarányú alkalmazását, így a homlokzat rendkívül
elegáns megjelenést kap. A rejtett

vasalatok kézi vagy automatikus
működtetéssel, kapcsolóval, illetve
központi épületvezérléssel irányíthatóak. Az eredmény optikailag és
műszakilag egységes kapcsolat ablakok, ajtók és függönyfalak között.

FENSTHERM–SCHÜCO AWS 60 ABLAK TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:
· hőszigetelt ablakrendszer 60 mm-es beépítési mélységgel
· akadálymentes közlekedést lehetővé tevő megoldás terasz és balkonajtóknál,
bukó-nyíló és középen felnyíló változatokban is
· széles profilválaszték: statikai bordák, sarokmegoldások stb.
· kompatibilis a FENSTHERM – SCHÜCO ajtókkal

FENSTHERM–SCHÜCO AWS 50.NI ABLAK TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:
· a belső terek hőszigeteletlen ablak megoldása 50 mm-es beépítési mélységben,
pl.: repülőtereken, kiállítási terekben, bevásárlóközpontokban stb.
· keskeny profilszélesség 74 mm-től
· választható síkra záródó szárnnyal illetve kifelé nyíló szárnnyal
· rogyasztható és szegecselhető sarokösszekötő
· maximális szárnysúly 130 kg
· kompatibilis a FENSTHERM – SCHÜCO ADS 50. NI ajtóval

FENSTHERM–SCHÜCO ADS 60 AJTÓ TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:
· kis beépítési mélység
· Uf érték: 2,6 W/m2K
· Körbefutó szárnyprofil
· 147 mm látszó szélesség
· Leveles pánt 3 irányban fokozatmentesen állítható
· Majdnem teljesen síkban fekvő kilincs rozetta
· Betörésgátlás WK2 kategóriáig
· Opciók: automata küszöb, akadálymentes megoldások, szárnyat eltakaró
ajtólap, pánikvasalat, rádióirányítás

FENSTHERM–SCHÜCO AWS 50.NI AJTÓ TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK:

· a hőszigeteletlen AWS 50. NI ajtó a belső terekben alkalmazható
· kis beépítési mélység
· Körbefutó szárnyprofil
· 147 mm látszó szélesség
· Leveles pánt 3 irányban fokozatmentesen állítható
· Majdnem teljesen síkban fekvő kilincs rozetta
· Betörésgátlás WK2 kategóriáig
· Opciók: automatikus ajtótömítés, akadálymentes megoldások, szárnyat eltakaró
ajtólap, pánikvasalat, rádióirányítás

FENSTHERM–SCHÜCO FW 50+ FÜGGÖNYFAL TULAJDONSÁGOK:

· Önhordó, hőhídmentes függönyfal szerkezet többszintes és/vagy ferde
síkú beépítéshez
· látszó bordaszélessége 50 mm
· A falcszellőzés ugyanúgy, mint párakiegyenlítés mindenegyes mező négy sarkán,
a lizénaprofil nútján keresztül történik

