MV

LIBERTATEA DE FORMARE A SPAȚIULUI

MOREVIEW - CARACTERISTICILE SISTEMULUI
Sistem de uşi glisante mari, cu profile înguste, ascunse
complet în pardoseală, pereţi şi tavan.
Puteţi comanda de la compania „Moreview” uşi cu înălţimea maximă de
4 metri şi greutatea maximă a canatului culisant de până la 1200 kg.
Aspectul estetic al designului este îmbunătăţit, printre altele, de lăţimea
vizibilă a profilului la coborârea canaturilor, care este de doar 27 mm.
Designul inovator permite instalarea geamurilor termopan unul lângă
altul, fără ca părţile din aluminiu să fie vizibile din exterior. Cu ajutorul
profilului static puteţi efectua o sticluire plină (continuă), iar elementul
de colţ din sticlă permite instalarea sub orice unghi.

Fotografie: Exemplu de aplicație de sistem.
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SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH DP SLIDE

MOREVIEW
UȘI GLISANTE DE DIMENSIUNI MARI

AVANTAJELE SISTEMULUI
acces nelimitat a luminii solare - transparenţă de la 98%,

cu ajutorul profilului static, puteţi crea o sticluire plină (continuă), care în mod suplimentar
poate fi instalată în orice unghi datorită elementului de colţ din sticlă,
control manual sau automat. Mecanismul care controlează procesul de deschidere
poate fi ascuns sau instalat în afara construcţiei, în funcţie de preferinţele dvs.,
posibilitate de sticluire (montare a geamurilor) din exterior,
sistem de drenaj liniar conectat la cadrul uşii,
sistemul Moreview vă permite să înlocuiţi rolele uzate, fără a fi nevoie să scoateţi canaturile
grele ale uşii.

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ A TOCULUI DE UŞĂ MOREVIEW

SECŢIUNEA TRANSVERSALĂ
DE ÎMBINARE A
CANATURILOR MOREVIEW

27,3 mm

PARAMETRI TEHNICI
Permeabilitatea aerului

clasa 4 conf. PN-EN 12207

Rezistența la apă

clasa 9A conf. PN-EN 12208

Rezistenţa la vânt

clasa C4 conf. PN-EN 12210

Coeficient de conductivitate termică

2
Uw de la 0,7 W/m
K

Rezistenţă la efracție

clasa RC2

Izolare fonică

Rw 42dB

Rezistenţă la lovituri

clasa I5/E5 conf. PN-EN 14019
CARACTERISTICILE SISTEMULUI

Greutatea maximă a canatului mutat manual

400 kg

Greutatea maximă a canatului mutat în mod automat

1200 kg

Masa maximă a unui canat nemişcat

1000 kg

Înălţimea maximă a construcţiei

4m

Lăţimea maximă a construcţiei

4m

Grosimea geamului

50 - 60 mm

Adâncimea constructivă pentru ghidajul cu două benzi

192 mm

Adâncimea constructivă a ghidajului cu trei benzi

294 mm

Adâncimea constructivă a canatului

72 mm

Lăţimea vizibilă a îmbinării canaturilor uşilor glisante

27 mm
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SISTEME DE UȘI GLISANTE CU RIDICARE MOREVIEW

construcţiile independente ale sistemului Moreview pot fi combinate la un unghi de 90°,

