LESS FRAME MORE VIEW

UȘI CULISANTE DE DIMENSIUNI MARI, FĂRĂ PROFILE DIN ALUMINIU VIZIBILE

LIBERTATE NELIMITATĂ DE FORMARE A SPAȚIULUI

Vederea panoramică spre împrejurimi, mărirea optică a spațiului locuibil și sentimentul conexiunii cu natura sunt doar
câteva din numeroasele avantaje ale ușilor culisante construite pe baza sistemului Moreview.
Designul ultramodern, minimalist al acestei soluții permite ascunderea completă a cadrului de aluminiu al structurii în
pardoseală, pereți și tavan, iar astfel se estompează limita dintre interiorul casei și mediul exterior. Acest efect este
potențat de construcția fără prag care facilitează deplasarea. Sistemul Moreview permite crearea unor șiruri de vitrificări, fără elemente de aluminiu vizibile din exterior. Astfel obținem acest efect de suprafață de sticlă aproape omogenă
cu linii de diviziune discret marcate. Mai mult, datorită utilizării unui colțar de sticlă există posibilitatea îmbinării foilor
în orice unghi.
Senzația spațiului nelimitat este asigurată de lățimea vizibilă redusă a îmbinării aripilor ușii, cantitatea cea mai mică
de pe piață de aluminiu vizibil în cazul montantului mobil și o înălțime admisă a structurii de până la 4 m. În ciuda gabaritului mare al soluțiilor proiectate, întregul se prezintă ușor și subtil.
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CONFORT ȘI FUNCȚIONALITATE

- Acces nelimitat al luminii naturale – transparență până la 98%.
- Structurile pe baza Moreview pot atinge maximum 4 m înălțime.
- Posibilitatea vitrificării cu geamuri duble cu 2 camere de grosime până la 60 mm.
- Structurile independente ale sistemului Moreview pot fi îmbinate la un unghi de 900.
- Montantul static permite construirea unui șir de vitrificări fixe, care pot fi îmbinate suplimentar în orice unghi
datorită utilizării unui colțar integral din sticlă.
- Soluție trecere fluidă a structurii Moreview în fațada montant-traversă FA 50N și FA 50N SL.
- Control manual sau automat. Mecanismul de control ascuns sau montat în exteriorul structurii.
- Posibilitate vitrificare din exterior.
- Drenaj liniar integrat cu tocul.
- Sistemul Moreview permite înlocuirea rolelor uzate fără necesitatea scoaterii aripilor grele de ușă.
- Soluție patentată a profilului divizat dinți care asigură montajul ușor și posibilitatea înlocuirii fitingurilor fără
necesitatea demontării aripii.
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SOLUȚIE PENTRU FANTE
ABORDARE REVOLUȚIONARĂ A PRAGURILOR ÎN STRUCTURILE DE UȘI GLISANTE!

Rama inferioară și mecanismul de rulare sunt îngropate în pardoseală, fiind complet invizibile.
Utilizatorul ușii vede doar o fantă estetică îngustă, de doar 25 mm. Soluția asigură posibilități uriașe de
amenajare a interiorului prin libertatea alegerii finisării pardoselilor. Utilizarea aceluiași tip de material în
interiorul și exteriorul clădirii garantează efectul ștergerii complete a limitelor dintre spații. În construcția soluției a fost folosit un profil dublu T, izolat termic. Construcția fantei asigură nivelul perfect de
izolare termică. Este disponibilă în toate variantele și schemele sistemului Moreview.

FEREASTRĂ FIXĂ ÎN STILUL MOREVIEW
SISTEMUL MOREVIEW A FOST ÎMBOGĂȚIT CU O SOLUȚIE CARE PERMITE CONSTRUIREA FERESTRELOR FIXE

Rama folosită până în prezent a fost modernizată prin adăugarea unei aripi demontabile care permite montajul unui geam complex. Această intervenție permite producția
ferestrelor fixe cu o aripă și a colțarelor compuse din două elemente fixe. Soluția este compatibilă cu ramele standard, fără aripi separate, aspect deosebit de important
la structurile întrerupte de mai multe ori sub diverse unghiuri.
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COLȚARE ASIMETRICE
POSIBILITĂȚI NELIMITATE DE CONFIGURARE A RAMELOR

Noua soluție a sistemului Moreview permite îmbinarea liberă și de sistem a diferitelor
rame sub un unghi de 90°. Astfel, devine posibilă construirea colțarelor fixe și glisante cu
număr inegal de camere pe ambele brațe ale sale. Nu vor mai pune probleme îmbinările
ramelor cu un singur mecanism de rulare cu ramele cu două mecanisme, cu două
mecanisme și trei mecanisme, precum și a ramelor multiple de ex. cu 4 mecanisme cu
cele cu două mecanisme. Principalul avantaj al soluției este lipsa necesității utilizării unei
construcții adânci acolo, unde proiectul nu necesită acest lucru. Adâncimea este adaptată
ideal cerințelor schemei structurii de colț. În plus, dacă nu este nevoie, nu folosim rame
adânci, ce reduce costurile.
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AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE CONTROL MOREVIEW

În cadrul sistemului MV sunt disponibile două soluții din sfera automatizării procesului de deplasare a aripilor:

Soluția PREMIUM. Automatizare ascunsă complet în rama Moreview, astfel utilizatorul nu vede niciun element structural.
În cadrul acestui mecanism automat, greutatea maximă a aripii mobile este de 1200 kg. Soluția permite controlul aripilor în
practic toate configurațiile care includ și colțare și sisteme cu mai multe aripi. Mecanismul automat are funcția de
siguranță care include un sistem de suprasarcină care oprește aripa pe obstacol și care asigură posibilitatea deschiderii și
închiderii aripii în cazul dispariției temporare a tensiunii. Cu ajutorul acestei soluții, putem asigura controlul prin
telecomandă, touch screen sau prin android.
Soluția de suprafață, în cadrul căreia bârna mecanismului automat este fixată de rama MV din partea interioară. În ciuda
acestui lucru, această soluție se caracterizează prin eleganță și minimalism. Utilizatorul vede doar un profil de revizie mic,
care asigură accesul pentru service. Greutatea maximă a aripii mobile este de 700 kg. Soluția de suprafață este disponibilă
în 2 variante: glisare automată a unei aripi sau a două aripi care se deplasează în lateral. Există posibilitatea instalării
mecanismului automat pe structura MV deja montată.
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PARAMETRI TEHNICI
Permeabilitatea aerului (conf. PN EN 12207)

clasa 4

Etanșeitatea la apă (conf. PN EN 12208)

clasa 9A

Rezistența la sarcina generată de vânt (conf. PN EN 12210)

C4
Uw de la 0,7 W/m2K

Izolație termică
Anti-efracție

clasa RC2

Izolare fonică

Rw = 42 dB

Rezistență fonică (conf. PN EN 14019)

Greutate maximă

Adâncime proﬁle

I5/E5

aripă deplasată
manual

aripă deplasată
automat

aripă
ﬁxă

400 kg

1200 kg

1200 kg

aripă

toc cu 2 șine

toc cu 3 șine

72 mm

192 mm

294 mm
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POSIBILITĂȚILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI MOREVIEW ÎN VARIANTA CU 2 ȘINE

900

900

900

900

900

900
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α

POSIBILITĂȚILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI MOREVIEW ÎN VARIANTA CU 1 ȘINĂ

900

POSIBILITĂȚILE STRUCTURALE ALE SISTEMULUI MOREVIEW ÎN VARIANTA CU 3 ȘINE

900
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SECȚIUNI SISTEM MOREVIEW

Secțiune prin plierea aripilor
Secțiune prin ușă la nivelul pardoselii

16

SECȚIUNI SISTEM MOREVIEW

Secțiune laterală

Secțiune prin montant static
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ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
T: +48 34 352 88 00
e-mail: moreview@moreview.eu
www.moreview.eu

