
KCS–L Cena
Przesuwny system bezramowyrodzaj otwarcia 

„akordeon”
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Do czego przeznaczone są Vizyon KCS L i Vizyon KCS X: Przesuwne bezramowe przeszklenia werand, tarasów, stref letnich. Ze względu na

brak wystającego dolnego profilu, takie systemy nie będą przeszkadzać w przechodzeniu ludzi. Jednocześnie bardzo łatwo i prosto można

je rozsunąć i zmienić taras lub altanę z zamkniętej na otwartą. Do tworzenia mobilnych przegród w urzędach, bankach, różnych

instytucjach. Za pomocą systemów Vizyon KCS L i Vizyon KCS X można podzielić lokal na strefy, stworzyć salę konferencyjną lub

przestrzeń do pracy, zorganizować kilka sklepów na jednej powierzchni handlowej. Jednocześnie system można w dowolnym momencie

przesunąć, tworząc swobodne przejście pomiędzy strefami pomieszczenia. Cechy konstrukcyjne systemu Vizyon KCS L:Skrzydła w

Vizyon KCS L są połączone ze sobą zawiasami i poruszają się za pomocą niezawodnych wózków rolkowych wzdłuż górnego profilu nośnego.

Nie ma dolnego profilu, co znacznie ułatwia montaż, a sam system jest bezpieczny dla ludzi. Inną cechą tej odmiany bezramowego

systemu przesuwnego jest brak profilu parkingowego. W Vizyon KCS L wszystkie rolki umieszczone są na środku skrzydła. Podczas

otwierania skrzydła przesuwane są za pomocą akordeonu do środka i ustawiane prostopadle do otworu.

Materiał: aluminium – szkło

Rodzaj szkła: hartowane 10 mm

Typ systemu: Zwieszany 

Kolor profilu: Anodowany – RAL

Maksymalna szerokość panelu: 800 mm

Maksymalna wysokość panelu: 3200 mm

Maksymalna długość systemu: 9 m

System przesuwny bezramowy Vizyon KCS L, składany typu

„akordeon” Szklane bezramowe systemy przesuwne od

dawna cieszą się dużą popularnością wśród deweloperów i

konsumentów. Za pomocą takich konstrukcji można nie tylko

oszklić balkon lub werandę, ale także podzielić pomieszczenie

na strefy. Szczególnie cenione są modele zawieszane na górze.

Są bardziej funkcjonalne i wymagają mniej wysiłku w instalacji.

Jedną z najlepszych nowości w tym segmencie są systemy

Vizyon KCS L i Vizyon KCS X. Te przesuwne bezramowe systemy

przeszklenia mają oryginalny design i szereg zalet, których nie

znajdziesz w żadnym innym podobnym modelu.

Charakterystyka systemu
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Ceny w PLN bez podatku VAT

cena nie zawiera koszt transportu oraz montażu:

koszt montażu wynosi około 10% od wartości zamówienia

**Obniżona stawka VAT 8% w przypadku zakupu  prywatnego 

inwestora

Wysokość
Długość

2500 2700 3000

2500 8355 8629 9041

3000 9533 9857 10344

3500 10712 11033 11580

4000 12737 13165 13823

4500 13915 14402 15122

5000 15094 15622 16403

5500 17119 17718 18603

6000 18298 18938 19884

6500 19476 20157 21164

7000 21501 22253 23365

7500 22680 23473 24646

8000 23858 24693 25927


