
Inovaţii determinante 2014

Noile uși liftant-culisante KD 430 din plastic respectiv din 

plastic/aluminiu garantează încăperi bine luminate, astfel 

casa Dvs. pare mai înaltă. Elementele glisante de dimensiuni 

mari se pot deplasa foarte ușor, și asigură spațiu și mai mult.

Vitrajele de dimensiuni mari necesită însă protecție 

suplimentară. Ușa liftant-culisanta prevăzută cu vitraj cu 

3 straturi asigură o izolare termică perfectă, este eficientă 

energetic și menține la un nivel redus facturile de încălzire. 

Pe lângă aceasta oferă etanșare bună, stabilitate perfectă, 

precum și protecție sigură împotriva spargerilor.

 

Ușile Internorm liftant-culisante din plastic respectiv din 

plastic/aluminiu combină printr-o tehnică excelentă desig-

nul modern cu confortul remarcabil:

· Mai multă lumină datorită vitrajului de dimensiune mare

· În execuție de bază Soft/Lift

· Se poata comanda până la dimensiunea de  

580 x 280 cm

· Cadru glisant îngust și părți laterale fără cadru

· Deplasare uşoară a canatelor până la o greutate de  

400 kg

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

rile de încălzire 

· Nu există pericol de împiedicare datorită pragului de 

înălțime redusă

· Culori atrăgătoare pentru satisfacerea exigențelor indivi-

duale de design

· Stabilitate mai mare datorită pragului cu fibre de sticlă

· În exterior și în interior protejează sticle ESG împotriva 

leziunilor în cazurile de spergeri de sticlă

· Se poate combina perfect cu toate celelalte sisteme de 

geamuri Internorm

mâner G80
Nr. articol 
36475

mâner dallas
Nr. articol 
36412

mâner 
Softline
Nr. articol 
32170
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  dATE TEHnicE: 

 izolare termică Izolare termică până la 
uw 0,64 W/m²K
 poate fi utilizată la casele pasive

descrierea sistemului  În execuția de bază în exterior și 
în interior protejează sticle ESG 
împotriva leziunilor în cazurile de 
spargeri de sticlă

  Prezentare modernă, cu muchii 
accentuate în exterior şi în interior

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

  Se pot combina cu sisteme de 
ferestre din lemn/aluminiu

  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

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

  Suprafaţa de aluminiu asigură 
utilizarea a nenumăratelor culori

pRAG pLAT
Pragul plat, din fi bră de sticlă 
asigură trecerea confortabilă, și 
este excelent corespunzătoare 
construcțiilor fără obstacole.

dESiGn REvoLuționAR
Vitrajul fi x se face direct în toc, 
astfel nu se vede profi lul canatu-
lui, și mai multă lumină incidentă 
datorită lăţimilor vizibile înguste.

vARinATE opTimE dE 
dESiGn
Imitație de canat pentru apariția 
unifi cată a vitrajelor (opțional)

Ks 430
uŞI LIfTAnT-CuLIsAnTE dIn 
PLAsTIC- & dIn PLAsTIC/ALumInIu

13_300_FENSTERBUCH_2014_RO.indd   75 21.05.14   11:06


