DP SLIDE - SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ

DP

SLIDE

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

DP SLIDE - VLASTNOSTI SYSTÉMU
Moderní systém tepelně izolovaných posuvných a zdvižně-posuvných
dveří.
Systém má 2 varianty hloubky zabudování: DP 86 a DP 110. Vynikající tepelné
izolačnosti jsme dosáhli díky použití tepelných přepážek v rovině zasklení a díky
rozdělení konstrukčních zón na: teplé (tepelně izolované) a studené
(neizolované). Je to jediné řešení tohoto typu dostupné na trhu.

yawal.com

VÝHODY SYSTÉMU
jednoduchá a rychlá montáž rámu instalací profilů zárubně pod úhlem 90°,
křídlo lze rychle smontovat a rozebrat díky profilům křídla, které jsou seříznuty pod
úhlem 45 ° a spojeny pomocí závitových konektorů,

SYSTÉM ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ DP SLIDE

možnost zasklení pomocí svorky, která urychluje zasklení a zajišťuje snadnou
výměnu skla v případě poruchy,
patentované řešení drenážního prvku, které zjednodušuje drenážní systém systému
a současně zvyšuje jeho účinnost,
jediný systém této třídy na trhu, který umožňuje výrobu zdvižně-posuvných
konstrukcí,
řešení tzv. „úzkého sloupku“ ve verzi DP 110,
rozšíření o 50 mm pro snadnější instalaci roletového systému,
možnost kombinovat návrhy DP SLIDE s bočním osvětlením,
profily umožňující tzv. „francouzskou“ montáž spočívající v namontování konstrukce
na starý rám zakrytý hliníkovými úhelníky.

PŘÍČNÝ ŘEZ DVEŘÍ DP 110
PŘÍČNÝ ŘEZ DVEŘÍ DP 86

PŘÍČNÝ ŘEZ SPOJU KŘÍDEL DP 110

TECHNICKÉ PARAMETRY - DP 86, DP 110
DP 86
Propustnost vzduchu

DP 86

DP 110

DP 110

třída 4 dle PN-EN 12207

třída 4 dle PN-EN 12207

Vodotěsnost

třída 9A dle PN-EN 12208

třída 9A dle PN-EN 12208

Odolnost proti zatížení větrem

třída C3 dle PN-EN 12210

třída C4 dle PN-EN 12210

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
DP 86

DP 110

Maximální hmotnost posuvného křídla

80 kg

200 kg

Maximální hmotnost výsuvného křídla

120 kg

200 kg

Konstrukční hloubka pro dvoupásmové pojezdy

86 mm

108 mm

-

167 mm

20 - 24 mm

29 - 33 mm

Konstrukční hloubka pro třípásmové pojezdy
Tloušťka zasklení
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