DP SLIDE - SISTEME DE UȘI
GLISANTE CU RIDICARE

DP

SLIDE

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ

DP SLIDE - CARACTERISTICILE SISTEMULUI
Sistem modern de uși glisante și liftant-glisante izolate termic.
Sistemul are 2 variante de adâncime a încastrării: DP 86 și DP 110. Am
obținut gradul perfect de izolare termică datorită utilizării inserturilor
termice exact în planul vitrificării și datorită divizării zonelor structurii în:
calde (izolate termic) și reci (neizolate). Aceasta este singura soluție de
acest tip disponibilă pe piață.

Fotografie: Exemplu de aplicație de sistem.

yawal.com

AVANTAJELE SISTEMULUI
montarea simplă şi rapidă a cadrului prin instalarea profilelor cadrului uşii la un unghi de 90,

SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE DP SLIDE

canatul poate fi asamblat şi dezasamblat rapid datorită profilelor canalului tăiate la un
unghi de 45° şi conectate cu ajutorul conectorilor filetaţi,
posibilitatea de sticluire cu ajutorul strângerii, care accelerează sticluirea şi asigură o
înlocuire uşoară a sticlei în caz de crăpare,
soluţia brevetată a elementului de drenare, care simplifică sistemul de drenaj al sistemului
şi, în acelaşi timp, creşte eficienţa acestuia,
singurul sistem de această clasă existent pe piaţă care permite realizarea construcţiilor cu
ridicare şi culisare,
soluția „montantului îngust” în versiunea DP 110,
,
extindere cu 50 mm pentru a facilita instalarea sistemului cu role (obloane),
posibilitatea de a combina construcţiile DP SLIDE cu iluminarea laterală,
profile care permit montajul „franțuzesc” constând în instalarea structurii pe un cadru
vechi mascat de profile unghiulare din aluminiu.

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ
A UŞII DP 86

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ
A UŞII DP 110

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ
DE ÎMBINARE A CANATURILOR DP 110

PARAMETRI TEHNICI - DP 86, DP 110
DP 86

DP 110

Permeabilitatea aerului

clasa 4 conf. PN-EN 12207

clasa 4 conf. PN-EN 12207

Rezistența la apă

clasa 9A conf. PN-EN 12208

clasa 9A conf. PN-EN 12208

Rezistenţa la vânt

clasa C3 conf. PN-EN 12210

clasa C4 conf. PN-EN 12210

CARACTERISTICILE SISTEMULUI
DP 86

DP 110

Greutatea maximă a canatului

80 kg

200 kg

Greutatea maximă a canatului care
se ridică şi se glisează

120 kg

200 kg

Adâncimea de construcţie pentru ghidajul cu două benzi

86 mm

108 mm

Adâncime de construcţie pentru ghidajul cu trei benzi
Grosimea sticluirii

20 - 24 mm
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