Prosklené stěny – celoskleněné bezrámové

Nabídka prosklených stěn
Program zahrnuje prvky (kování) pro celoskleněné dveře otvíravé a posuvné, zabudované do
stavebních otvorů nebo do celoskleněných stěn. Nabízíme také stěny posuvné, celoskleněné nebo
rámové, samostatně dodávané.

Posuvné a skládací stěny Dorma HSW
Elegantní technologie celoskleněných, rámových a plných akustických posuvných dělících skládacích
stěn Dorma.

Prosklené stěny s otvíravými dveřmi
Tato technologie umožňuje realizaci široké škály celoskleněných konstrukcí včetně otvíravých a
kyvných dveří.

Celoskleněné posuvné dveře
Jednoduché elegantní provedení bezrámových celoskleněných posuvných dveří Dorma s použitím
subtilní pojezdové profilace.

Celoskleněné dveře interiérové (do zárubní)
Moderní design kování pro celoskleněné bezrámové dveře určené do zárubní.

Prosklené posuvné a skládací stěny – systém Dorma HSW FSW
Elegantní technologie celoskleněných, rámových a plných akustických posuvných
dělících skládacích stěn Dorma. Posuvné skládací příčky Dorma se vyznačují vysokou
variabilitou provedení.

Základní informace o stěnách
Charakteristika
Prosklené dělící stěny posuvné, nebo skládací, rámové, nebo bezrámové, v jednoduchém, nebo
izolačním provedení, s možností tepelné a zvukové izolace. Jednotlivé skleněné díly jsou zavěšeny v
horizontálním horním vedení, bez dalšího vedení v podlaze.
Posuv dílů je zajištěn pomocí vozíků, které pojíždějí po vrchním vodícím profilu. Při rozhrnutí stěny
jsou jednotlivé skleněné díly umístěny v parkovišti. Vodící profil je upevněn do pevného stropu, nebo

pomocné ocelové konstrukce. Jednotlivé díly jsou aretovány zástrčemi, nebo zámky do podlahy a
vrchní kolejnice. Do skládacích stěn lze dle přání zákazníka umístit i otvíravé prvky.
Použití
Pohyblivé dělící stěny jsou vhodné pro rychlé a snadné variabilní uspořádání větších prostorů v
interiérech, nebo při oddělení exteriéru a interiéru.
Typy systému
HSW-G

bezrámové provedení, jednoduché zasklení

HSW-GP

bezrámové provedení, jednoduché zasklení

HSW-R

interiérové rámové provedení, jednoduché zasklení

HSW-ISO

venkovní rámové provedení, izolační zasklení

HSW-EM

elektrický posuv jednotlivých dílů u všech výše uvedených typů

FSW-G, FSW-C

skládací stěna (jednotlivé díly jsou spojeny panty a stěna se skládá do krajní polohy)

MOVEO

prosklené a plné akustické provedení

Jednotlivé typy kování HSW a FSW jsou limitovány šířkou, výškou a vahou jednotlivých dílů.
Povrchová úprava kování





přírodní elox EV 1
nerez
mosaz
bílá, černá a jiné barevné odstíny

Sklo
Tvrzené tl. 10 a 12 mm, hrany broušené, leštěné.
Druhy skel
Čiré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren.

Ilustrace jednotlivých typů kování
HSW-G

HSW-GP

HSW-R

HSW-ISO

HSW-EM

FSW-G, FSW-C

MOVEO

Prosklené stěny s otvíravými dveřmi
Kování pro celoskleněné bezrámové příčky Dorma s otvíravými dveřmi. Tato technologie
umožňuje realizaci široké škály celoskleněných konstrukcí včetně otvíravých a kyvných
dveří.

Základní informace o stěnách
Tyto systémy kování umožňují
Sestavit různé varianty celoskleněných stěn, prosklených příček včetně otevíravých prvků, bočních
prosklení, nadsvětlíků atd.
Použití
Pohyblivé dělící stěny jsou vhodné pro rychlé a snadné variabilní uspořádání větších prostorů v
interiérech, nebo při oddělení exteriéru a interiéru.
Typy kování







Arcos universal
Universal
TP, TA
EA
VISUR
Tensor

Povrchová úprava kování






LM roh (surová)
elox EV 1
nerez lesk, nerez mat
RAL v různých barevných odstínech
mosaz

Sklo
Bezpečnostní tvrzené tl. 8, 10 a 12 mm.
Druhy skel
Čiré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren

Ilustrace jednotlivých typů kování
Arcos universal

DORMA universal

VISUR

TP/TA

EA

Tensor

Možnosti sestav

Celoskleněné posuvné dveře
Jednoduché elegantní provedení bezrámových celoskleněných posuvných dveří Dorma
s použitím subtilní pojezdové profilace.

Systém RS a AGILE
Systém

Parametry

RS 120

váha dveřního křídla

RS 120 - Synchro

max. šíře dveřního křídla
max. váha dveřního křídla

2 × 1000 mm
do 80 kg

AGILE 50

max. váha dveřního křídla

do 50 kg

AGILE 150

max. váha dveřního křídla

do 150 kg

AGILE 150 Synchro

max. šíře dveřního křídla
max. váha dveřního křídla

2 × 1000 mm
do 80 kg

do 120 kg

RSP 80

Manet





Tyto dva typy dveřních systémů se liší v provedení a ve výšce profilu vodící kolejnice.
Typ Dorma RS 120 má výšku vodící kolejnice vč. kapotáže 140 mm.
U systému RS 120 je vodící profil kryt z pohledové strany AL kapotáží v povrchové úpravě dle
výběru zákazníka.
Typ Dorma AGILE má výšku vodící kolejnice 49 mm nebo 63 mm. Je bez krycí kapotáže a je
možné jej vybrat v různých povrchových úpravách. (viz níže)






Dveřní křídla u obou systémů jsou zavěšena do dvou pojezdových rolen, které pojíždějí ve
vodícím hliníkovém profilu. Vodící profil může být upevněn buď do tvrdého stropu, nebo ke
stěně.
Koncové polohy jsou zajištěny dorazy s aretací a jsou situovány ve vodícím profilu.
Dveře jsou vedeny u podlahy krátkým vodítkem cca 50 mm mimo průchozí šířku.
Dveře mohou být opatřeny zámkem do podlahy.

Povrchová úprava kování




přírodní elox
Niro mat
a další možnosti barev dle RAL

Sklo
Bezpečnostní tvrzené tl. 8, 10 a 12 mm (dle velikosti křídla). Hrany broušené, leštěné.
Druhy skel
Čiré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren

Ilustrace jednotlivých typů kování
RS 120/120 Synchro

RSP 80

AGILE 50/150/150 Synchro

Manet

Celoskleněné dveře interiérové (do zárubní)
Moderní design kování pro celoskleněné bezrámové dveře určené do zárubní.

Základní informace o dveřích
Provedení




celoskleněné dveřní křídlo
závěsy na panty, středový zámek, klika/klika
dveřní křídla lze zavěsit do připravených zárubní

Typy kování Dorma










Studio Rondo
Studio Classic
Studio Gala
Junior Office
Junior Office Classic
Arcos Studio
Arcos Office
Medio
Alexa – subtilní Al zárubně

Povrchová úprava kování




přírodní elox EV 1
nerez
zlatá





bílá
černá
jiné barevné odstíny

Sklo
Tvrzené tl. 8 a 10 mm, hrany broušené, leštěné.
Druhy skel
Čiré, probarvené ve hmotě, potisk imitace pískování, Satinato a další možnosti dle nabídky skláren
Rozměry a hmotnost
Max. šíře dveřního křídla

1000 mm

Max. váha dveřního křídla

Studio Rondo, Classic a Gala: 45 kg
Junior Office, Junior Office Classic: 55–60 kg

Ilustrace jednotlivých typů kování
Studio Rondo

Studio Classic

Studio Gala

Junior Office a Junior Office Classic

Studio Arcos:

Medio

Alexa

