Čokoľvek plánujete,
my máme riešenie
Veľkoplošné presklené dvere, umožňujúce
plynulé prepojenie obytných priestorov s
vonkajšími priestormi, ako napríklad terasa
alebo zimná záhrada, sú trendom súčasnej
modernej architektúry a pozitívne ovplyvňujú
kvalitu každodenného života.
k
Vďaka desiatkam rokov trvajúcemu rozvoju je
há
pre
m
ý
v o d ovk a s kyv n
technológia posuvného kovania HS PORTAL stále
viac dokonalá. Praktické inovácie spĺňajú rastúce požiadavky
na efektivitu, kvalitu, bezpečnosť a pohodlie bývania.
Inovované kovanie HS PORTAL
pre posuvné dvere so zdvihom
teraz prináša jedinečné funkcie a
inteligentné detaily, vďaka ktorým
sa z miestností stáva priestor,
v ktorom je radosť žiť. Technicky
dokonalé detaily prinášajú
množstvo výhod nielen architektom
a výrobcom, no najmä konečným
užívateľom.
PREVODOVKA S KYVNÝM HÁKOM
Vďaka skrytej technike uzatvárania
pomocou kyvného háku z kvalitnej
ocele spája táto prevodovka robustnú
techniku uzavierania s ušľachtilým
vzhľadom a bezbariérovosťou.

funkcii bezpečne pridržiava. Funkcia
spätného blokovania zabraňuje
spätnému zasunutiu háku – háky nie
je možné zatlačiť späť ani s použitím
nástroja. Tým je zabezpečená nielen
vynikajúca tesnosť a dlhá životnosť, ale
aj odolnosť voči vlámaniu.

SOFT CLOSE ako aj pre vodiace
kladky vodiaceho dielu. Výsledkom
tejto konštrukcie je sprostredkovanie

TLMENIE ZATVÁRANIA SOFT CLOSE
Túto obľúbenú funkciu, ktorú
poznáte z mnohých výrobkov
(kuchyňa, kúpeľňa, skrine), možno
teraz ponúknuť aj pre posuvné prvky

V základnej verzii spĺňa požiadavky

na odolnosť voči vlámaniu podľa
RC2, je vhodná pre všetky schémy
známe pre HS a umožňuje obľúbenú
funkciu štrbinového vetrania. Zvyšuje
tesnosť aj pri ľahkých krídlach,
pretože kyvný hák tlačí krídlo nadol
a na stranách do tesnenia, kde
ho vďaka integrovanej blokovacej

om

so zdvihom. Jej havnou úlohou je,
posuvné krídlo pred dosiahnutím
zatváracej polohy jemne spomaliť
a potom ho do zatváracej polohy
pritiahnuť, resp. podporiť pri tomto
pohybe. Systém tak prináša pohodlie a
bezpečnosť, chráni pred rizikom úrazu,
šetrí okenné prvky a predchádza
stavebným škodám.
VODIACA LIŠTA SOFT CLOSE
Predstavuje dokonalé spojenie
ľahkochodného posuvného pohybu
a príťažlivej skrytej optiky. Lišta
bola navrhnutá tak, aby obsahovala
uchytenie pre rámový diel tlmenia

úplne nového pocitu pri posúvaní.
Lišta je skryto uložená a tak opticky
sotva vnímateľná, vzhľad ostáva tak
neporušený žiadnymi vytŕčajúcimi
prvkami kovania. Jednoduchá montáž
pri zavesení a vyvesení krídla vďaka
bočne zoskrutkovaným vodiacim
dielom a nezávislé vyrovnávanie
tolerancie vo vodiacich prvkoch
sú jednoznačnými výhodami pre
spracovateľov.

Prinášame jedinečné inovatívne
riešenia. Efektívne, spoľahlivé a
úspešné. Vyvinuté zo skúseností pre
praktické použitie. Naše praktické
skúsenosti sa odrážajú nielen na
našich produktoch. Profesionálne
služby sú pre zákazníkov čoraz
dôležitejšie. Individuálna podpora,
osobný kontakt, priamy dialóg s
partnermi: to je výmena, ktorá
prospieva obom stranám.
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