UDOBJE V MODERNEM IZGLEDU

D R S N E Z A ST E K L I T V E

SLIDE

S O D O B N O ST.

UDOBJE.

Gremo v korak s časom. Stabilnost in možnost
ustvarjanja velikih konstrukcij omogočata širok
spekter uporabe. Omogočena je tudi največja
možna izkoriščenost prostora v notranjosti - pri
odpiranju vrat krilo ne posega v prostor.

Skrbimo za udobje pri uporabi. Inovativni
mehanizem za upravljanje drsnih vrat omogoča
preprosto in intuitivno delovanje.

S V E T LO BA .

DESIGN.

Radi imamo svetle prostore. Minimalistična
zasnova omogoča maksimalno površino
zasteklitve, ki zagotavlja več naravne svetlobe v
prostoru.

Stavimo na estetiko. Zaradi tanjšega okvirja in
večje zasteklitve so vrata vizualno lažja, prostor
pa deluje večji.

SLIDE
OKNOPLAST

Drsna vrata, ki z inovativnim mehanizmom omogočajo enostavno in intuitivno
upravljanje. Stabilnost in možnost ustvarjanja velikih konstrukcij zagotavljata
širok spekter uporabe. Minimalistična zasnova omogoča maksimalno površino
zasteklitve, ki zagotavlja več naravne svetlobe v prostoru.

Šestkomorni profil podboja s širino 140 mm in
štirikomorni profil krila s širino 70 mm omogočata
širok spekter možnosti uporabe.
Največja dimenzija podboja v shemi odpiranja A
je 3500 x 2500 mm.
Razpoložljive dimenzije; od minimalne višine 950 mm
in minimalne širine 1570 mm.

KOEFICIENT
TOPLOTNE PREHODNOSTI
Uw = 0,82 W/(m²K)*

Širok razpon možnih debelin zasteklitve; od 24 mm
do 41 mm.
Stabilnost in možnost ustvarjanja velikih konstrukcij.
Optimalna izkoriščenost notranjosti prostora - pri
odpiranju vrat krilo ne posega v prostor.
Odlične tehnične lastnosti in udobje uporabe.
Blokirni mehanizem omogoča nežno zapiranje krila.

* Za referenčna vrata dimenzij 3500 x 2300 mm
s paketom zasteklitve z Ug = 0,6 W/(m²K) in Warmatec distančnikom

BA RV E .
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Na voljo široka paleta barv.
* furnir z lesnim dekorjem

** barva brez furnirja

K L J U K E I N P OTO P N E RO Č I C E .

Izdelane iz aluminija, odlikuje jih izjemna vzdržljivost,
njihova elegantna oblika in ergonomske oblike pa so
dekoracija vsakega okna. Kljuke in potopne ročice so
na voljo v beli, srebrni, medenini in mat črni barvi.

SHEMA
O D P I R A N JA .
Shema odpiranja A desno in levo.

ST E K L A .
Stekla v oknih in vratih OKNOPLAST so premazana z
modernimi, nizkoemisijskimi premazi, ki povečujejo njihovo
toplotno izolativnost. Pri zasteklitvah z višjo odpornostjo
proti razbitju se uporablja kaljeno steklo. Lastna proizvodnja
zasteklitev z uporabo sodobnih detektorjev, ki odkrijejo že
najmanjše napake v materialu in umazanije na steklu. V naši
ponudbi boste našli pestro izbiro stekel z različnimi vzorci, ki
se podajo vsakemu interierju.

A L U O B LO G E .
Aluminijaste obloge predstavljajo rešitev, ki združuje svet PVC s sodobnim in elegantnim svetom aluminija. Z uporabo teh so
okna in terasna vrata ne le izjemno izvirnega videza, temveč imajo tudi boljše toplotnoizolativne lastnosti. V notranjosti se videz
profilov ne spremeni, na zunanji strani pa pridobijo aluminijasto površino, ki je izredno odporna na vremenske razmere in zelo
enostavna za čiščenje in vzdrževanje.

BA RV E A L U O B LO G .
STANDARDNE BARVE RAL

RAL 9006

RAL 9005

RAL 8019

RAL 8017

RAL 8011

RAL 8007

RAL 8003

RAL 8001

RAL 7042
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RAL 7001

RAL 7016

RAL 6029

RAL 6005
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RAL 5013

RAL 5010
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RAL 1013

RAL 1033

RAL 9016

RAL 9007

OPCIJSKE BARVE RAL - poljubna barva iz barvne palete RAL

WA R M AT EC .
Nov distančnik Warmatec združuje odlične parametre in visoke
estetske vrednosti. Zmanjša nastajanje toplotnih mostov
med steklom in distančnikom ter posledično zniža koeficient
toplotne prehodnosti Uw celotnega okna. Distančnik Warmatec
je na voljo v črni, rjavi in sivi barvi.

OKENSKI KRIŽI.
Okenski križi* so na voljo v medstekelni in lepljeni
različici. Na voljo so v različnih širinah in barvah, tako
lahko okenske križe prilagodite vsakemu interierju in ga
popestrite z edinstvenim, estetskim videzom.

* Okenski križi vizualno razdelijo steklo na več delov.

medstekelni

lepljeni

TESNILA.
Tesnila so na voljo v beli ali črni barvi. Odlikuje jih visoka
odpornost na vremenske vplive: vlaga, vodna para in UVsevanje.

O KOVJ E .
Sistem okovja za drsna vrata združuje udobje in enostavnost
uporabe. Visoko stopnjo tesnosti zagotavlja tesnilo,
nameščeno po obodu krila. Skriti elementi okovja omogočajo
uporabo ozkih profilov s sodobnim dizajnom, ki dodatno
prispevajo k elegantnemu videzu.

O B L I K U J E M O P R O S TO R E .

www.t iptop-okna.si

