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Sodobne konstrukcijske rešitve, ki omogočajo zasteklitev izred-
no velike površine. Krila so nameščena na dveh neodvisnih 
vodilih, zaradi česa se med odpiranjem eno skrije za drugim.

1  Dvižno-drsna tehnologija zagotavlja stabilnost in preprosto 

delovanje sistema.

2  Krilo je lahko široko do 3 m, prehod pa celo do 2,9 m. Taka 

rešitev omogoča zasteklitev površine do 13,8 m2.

3      Posebne kljuke in ročaji omogočajo preprosto drsenje krila 

terasnih vrat.

4  Opcijsko je lahko okovje opremljeno tudi z mikroventilacijo.

5  Možnost uporabe protivlomnega okovja razreda RC2.

6  Možnost opreme vrat z električnim pogonom, ki zagotavlja 

visoko raven udobja pri uporabi.
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IZOLACIJA VARNOST UDOBJE 
IN FUNKCIONALNOST

ESTETIKA TRAJNOST

Profil razreda A z debelino stene od 

2,8 do 3 mm, širino krila 70 mm in 

podboja 170 mm

Zatiči GU Moderno dvižno-drsno okovje Ravna, klasična oblika Ojačitve z debelino 3 mm iz večkrat 

tlačenega pocinkanega jekla

Tesnila EPDM z dodatnim dvojnim 

tesnilom na stiku kril

Protivlomno okovje RC2 (opcijsko) Električni pogon (opcijsko) Tesnilo EPDM v treh barvah Drsni sistem z lahkotnim 

upravljanjem ne glede na velikost 

Termodistančnik Warmatec je na 

voljo v treh barvah (opcijsko)

Kaljeno steklo na notranji strani 

(opcijsko)

Mikroventilacija (opcijsko) Posebne kljuke in ročaji 5-letna garancija

Enostranska kljuka s pol cilindrom 

(opcijsko)

4 tipi zgradbe Obdelava zvarov samo za utor

Dvostranska kljuka s cilindrom 

(opcijsko)

Zasteklitev s površino do 13,8 m² InviLine - tehnologija nevidnih 

zvarov (opcijsko)





Vse slike izdelkov in barvnih vzorcev v katalogu smo izbrali z vso skrbnostjo,  
kljub temu so slike zgolj vzorčne narave in se lahko razlikujejo od dejanske podobe ali barv izdelkov.

V naši ponudbi je na voljo široka paleta barv, ki spominjajo na les, 
in barv iz barvne palete RAL.

BARVE

STEKLA
Z najmodernejšimi tehnologijami zasnovane zasteklitve ponujajo 
možnost uporabe številnih kombinacij: varnostnega, protivlomne-
ga, ornamentnega in kaljenega stekla ter mnogo drugih. Zastekli-
tve s steklom, prevlečenim s sodobnimi nizkoemisijskimi premazi, 
izboljšujejo energetski izkoristek celotnega doma, medtem ko 
zasteklitve s kaljenim steklom zagotavljajo večjo odpornost proti 
razbitju. Pohvalimo se lahko z lastno proizvodnjo zasteklitev z 
uporabo modernih detektorjev, ki odkrijejo že najmanjše napake 
v materialu in onesnaženost stekla. V naši široki ponudbi stekel 
boste našli najrazličnejše vzorce, ki se odlično podajo vsem stilom 
notranjosti.

KLJUKE

Altdeutsch Atlantic

Satinato Delta mat

Niagara

Silvit Chinchilla

KašaKura

Master-Carré

Winchester Oreh Sheffield oak

Anthrazitgrau
seidenglatt

Black jet

Anthrazit quartzMahagonijTemni hrastZlati hrast Siena rosso

BetonBela

TIP-TOP - OKNOPLAST


