
1i 1 1 
Berkshire félpanel 	 Cheshire félpanel 	 Gloucestershire félpanel 	 Berkshire negyedpanel 

Álosztások 	 Merevít ő k 

Uveq közötti, flletve az Ovegtefaletre kívülr ő l ragasztott áom 
	

Aflóinkhoz igényairok megfeleló. MABISZ min ő sítéssel 
klvttelben r'r)liret ő . 	 reridrzlkez ő  biztonsági merevtések rendelhet ők. 

l yt ő igy 	 ricirria1 I 
alüszfat 	

j 	

alosztós 

	

. 	JIr)Sztás 

L 	

Stündard 	VjF 	I 	j 	i 	jupla 	‚I 	t.IL-rlu 

arany 	 fehér 
álOS?tóS 	 álosztós 

IW.JHZ.T!1S 

Háttérüveg 

Amennyiben nem kér díszüveget, akkor kívülre víz 
tiszta üveget helyezünk el, a bels ő, katedrál hát-
térüveget pedig Ön választja. A GO1-G99-ig jelölt 
üvegeink csak az ajtó külső  oldalát díszítik, Q háttérü-
veget önnek kell hozzá kiválasztania. Ez nem csak az 
összhatás, hanem az átláthatóság szempontjából is fontos 
feladat. A G100-as jelzés feletti díszüvegek meghatározzák 
a mintázatokat, ezért ezekhez háltérüveget nem lehet 
külön választani. 

Díszüvegek 

Kínálatunkban valamennyi Európában alkalmazott 
díszüveg előállítási technológia megtalálható: 
• külső  üvegen elhelyezett csiszolt üveg, 

ólomszegéllyel 

• Resin Bevel technológia (csiszolt üvegszerkezet 
mintázása speciális anyag felvitelével) 

• Fusion technológia (különböző  üvegek 
egymásba olvasztása) 

• Tiffany technológia (kiszabott különböz ő  
mintázatú síküvegek összeforrasztása) 

Fontos tudnivaló: a nagymératú hőszigetelő  üveggel 
rendelkező  betéteknél (Derbyshire, Lancashire stb.) 
feltétlenüljavasoijuk az MDF merevítők alkalmazását. 

Méret 

A normál méret ű  betéteink (800 x 1930 mm) az ajtó pro-
filjától függ ően 112 cm széles és 216 cm magas falnyílás 
méretekig alkalmazhatóak, Ha Önnek ennél nagyobb 
ajtóra van szüksége, akkor válasszon EURO méreteink 
(900 x 2100 mm) közül. Extra nagyméret ű  falnyílás esetén 
főpanel + oldalpanel, illetve főpanel + oldalvilágítő  kom-
binációt kell választani, szükség esetén felülvilágítóval 
kiegészítve. 

32 mm vagy ennél vastagabb ajtóbetétek 

A 24 mm vastag ajtóbetétekhez képest a 32 mm-es 
betétek alábbi műszaki jellemző i javulnak: hőszigetelés, 
hangszigetelés, mechanikai szilárdság. A javulás mértéke 
40-50 %. A 32mm vastagság feletti betéteket a fokozott 
hőszigetelésü 3 réteg ű  üvegszerkezeteknél alkalmazzuk. 


