
Uşa liftant-culisantă din lemn/aluminiu HS330 înlătură hota-

rele dintre exterior și interior. Integrează în mod unic spațiul 

locativ în natura ambiantă, și crează un complet nou simț al 

spațiului, aproape nelimitat.

Elementele mari din sticlă ale ușii liftant-culisante se pot 

deschide foarte ușor. Tocul glisează neted pe vitrajul lateral 

fix. Nu există canat, care ar fi în cale sau ar lua spațiul 

locativ prețios. Datorită pragului mai jos și fără o treaptă 

deranjantă, exteriorul și interiorul se conectează armonic. 

Ușile liftant-culisante HS 330 din lemn/aluminiu oferă un 

design individual și confort remarcabil combinat cu o 

tehnică excelentă: 

· Mai multă lumină datorită vitrajului de dimensiune mare

· Se poate comanda până la dimensiunea de  

580 x 280 cm

· Cadru glisant îngust și părți laterale fără cadru

· Ridicarea și deplasarea uşoară a canatelor până la o 

greutate de 400 kg

· Este eficient energetic și menține la un nivel redus factu-

rile de încălzire 

· Pierdere redusă de căldură datorită vitrajului cu 3 straturi

· Nu există pericol de împiedicare datorită pragului de 

înălțime redusă

· Culori atrăgătoare pentru satisfacerea exigențelor indivi-

duale de design

· Stabilitate mai mare datorită pragului din fibră de sticlă

· Protejează sticle ESG împotriva leziunilor în cazurile de 

spargeri de sticlă

· Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de 

geamuri Internorm
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  dATE TEHnicE: 

 izolare termică Izolare termică până la 

Uw 0,68 W/m²K
  Se poate utiliza în casă pasivă

  La modelul de bază cu vitraj securi-
zat cu 3 straturi pentru obţinerea va-
lorii celei mai bune a izolării termice

 descrierea sistemului Protejează sticle ESG împotriva 
leziunilor în cazurile de spargeri de 
sticlă

  Prezentare modernă, cu muchii 
accentuate în exterior şi în interior

  Colţ complet din sticlă în scopul 
arhitecturii moderne

  Elemente mari – ridicarea şi rularea 
uşoară a canatelor până la o greu-
tate de 400 kg

  În execuție de bază Soft/Lift pentru 
ridicarea și coborârea ușoară a ele-
mentului glisant

  Prag din fibră de sticlă cu caracte-
ristici de izolare termică excelente 
pentru realizarea izolării termice şi a 
stabilităţii optime

  Prag plat, corespunzător pentru 
construcţii fără obstacole (opțional)

  Şină de ghidare ascunsă în toc cu 
limitator integrat cu scopul realizării 
aspectului perfect, rularea uşoară şi 
protecţia optimă împotriva efracţiilor

   Grad de siguranţă RC2 (opțional)

  Vitrajul elementului fix direct în toc, 
nu se vede profilul canatului, mai 
multă lumină incidentă datorită lăţimii 
vizibile înguste

  Profile de tocuri înguste pentru sticle 
de dimensiuni cele mai mari posibile 
– uşa poate fi tencuită complet pe 
trei laturi – astfel doar sticla se vede 
la elementul lateral

  Trei designuri atrăgătoare de mânere

  Suprafaţa de aluminiu asigură utili-
zarea a nenumăratelor culori

 i-tec 

opTicĂ dE LEmn 
poTRiviTĂ
Ușa liftant-culisantă arată chiar 
în partea inferioară a pragului un 
design perfect de lemn.

dESiGn pERFEcT
Nu există canat înşurubat în 
elementul fi x, se poate tencui pe 
trei laturi, în vederea unui efect 
complet de suprafață de sticlă.

pRAG din FiRBĂ dE 
STicLĂ Economic din 
puncT dE vEdERE En-
ERGETic
Pentru izolarea termică şi stabi-
litatea optimă execuție plată în 
vederea trecerii comode.
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