CELOSKLENĚNÁ
POSUVNÁ
STĚNA VG 17
Maximální transparentnost – skvělá manipulace

SUNPARADISE

Elementsysteme

Uchopte design za správný konec
Systém VG17 ve svých čtyřech kvalitních variantách úchytu propojuje moderní design s funkčností.
Přizpůsobí se tak vašim individuálním potřebám, třeba i tím, že je výška úchytu volitelná.

Kruhová úchytka
Geometricky tvarovaná
s oblými vnějšími hranami

Plochá úchytka
Čistý projev formy

Válcová úchytka
Jednoduchá manipulace
i s většími plochami díky
pogumování.

Kónická úchytka
Praktická k úchopu
a jednoduchá k manipulaci.

Kování zámku
Varianta se zamykáním se
díky svému decentnímu
vzhledu hodí pro každé užití.

Snadná údržba
Otevírání otočným kolečkem
a snadné čištění pomocí
uzávěru na servisním panelu.

Sklo
Díky bezrámovému provedení
posuvných stěn splývá interiér
a exteriér v jedinečný celek.

Kvalitní materiály
Všechny koncové krytky
jsou vyrobené z hliníku
a povrchově upravené.

Pro systém VG17 otvíraný
ze středu je vhodná varianta
s protilehlým kováním.
Dodanou úchytku si je možné
zvolit.

Skryté závěsné zařízení
zabrání vysazení křídla.

Pojezdovou kolejnici chrání
eloxovaná vrstva, zajišťující
klidný chod posuvné stěny.
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Vneste k sobě domů kus zahrady
Vnitřní a vnější prostor díky našemu systému splyne, nabídne výhled všemi směry
bez omezení. Jednoduchá obsluha, díky které můžete celou stěnu systému odsunout
do rohu a uvolnit si cestu do zahrady. Nadčasový design této celoskleněné posuvné
stěny z ní činí ideálního partnera pro systém zastřešení Hawaii od firmy SunParadise.
Rozšiřte svou zahradu
Díky svým vlastnostem promění stěna VG17 vaši terasu
v další obytný prostor. Dopřejte si s přáteli a rodinou
komfort a pohodlí od prvních jarních dnů až po slunečné
dny pozdního podzimu. Naše celoskleněná posuvná
stěna vám poskytne ochranu před nepřízní počasí
bez toho, aniž by rušila výhled. Ideální řešení vašich
individuálních požadavků.

Vylepšete si svůj balkón
Pokud chcete svůj balkon co nejlépe využít,
systém VG17 vám to umožní. Nabídne nejen relax
za každého počasí, ale zároveň vás ochrání
před hlukem a znečištěním. Rozšíříte si tak svůj
obytný prostor a zhodnotíte přitom svou
nemovitost.

Tato posuvná stěna je určena k zasklívání balkonů a teras. Slouží především jako ochrana před prachem, větrem a nepříznivým počasím.

Maximální otevírání i přes roh.

Perfektně vyladěná a téměř neviditelná.
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Flexibilní řešení
Individuální konstrukční požadavky s variabilitou
otevírání a počtu křídel. Maximální šířka 1,5 metru a výš ka 2,6 metru podtrhují všestrannost systému VG17.

Kolejnice do podlahy
Rychlá montáž a efektivní odvod vody
zakrytý léty ověřenou pojezdovou kolejnicí,
která se pouze našroubuje a nevyžaduje
další nastavení.

Jednoduchá montáž
Montáž přímo na podezdívku nebo podlahovou
desku. Snadné a rychlé seřízení díky nastavitelným
kolečkům nebo na přání dodávanému vyrovnávacímu
profilu. Skryté spoje po stranách a v kolejnici navíc
zajistí ochranu před poškozením při montáži. Díky tomu
je montáž rychlá, bezproblémová a šetří čas i peníze.

Pojezdová kolejnice
Eloxování poskytuje kolejnici dlouhou
životnost a snadnou údržbu. Navíc může
být umístěna i bez spodní kolejnice
přímo do podlahy.

Profil pro uchycení na stěnu
Rychlá a precizní instalace,
po prvním upevnění se přichytí
krycí lišta již bez použití nářadí.
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