
KCS Cena
Bezramowe przesuwanie u górysystem parkingowy



Możliwa jest dowolna obróbka artystyczna szkła - przyciemnianie, matowanie, fasetowanie, grawerowanie, nakładanie zmatowionych obrazów,

nakładanie obrazów pełnokolorowych, drukowanie zdjęć w kolorze. Montaż profili skrzydeł ze szkłem odbywa się poprzez sklejenie specjalnym

klejem poliuretanowym do szkła. Oprócz wysokiej przyczepności kształt profili skrzydeł jest taki, że utwardzony klej tworzy wałek,

uniemożliwiając zdjęcie (lub wypadnięcie) szkła. Mocowanie klejem eliminuje konieczność wykonywania otworów w szkle. Wózki rolkowe są

wyposażone w niezawodne łożyska i rolki zabezpieczone przed wilgocią i brudem. Dzięki temu system zawsze porusza się swobodnie i cicho. System

może mieć dowolną długość. Ważne jest tylko zadbanie o niezawodność konstrukcji nośnych, do których zostanie przymocowany górny profil.

Materiał: aluminium – szkło

Rodzaj szkła: hartowane 10 mm

Kolor profilu: Anodowany – RAL

Kolor i materiał okucia: czarny, plastic

Maksymalna szerokość panelu: 1000 mm

Maksymalna wysokość panelu: 4000 mm
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Przezroczysta szklana ściana to doskonałe rozwiązanie

projektowe do stworzenia tarasu lub tarasu letniego. Z jego

pomocą można podziwiać wspaniały krajobraz lub po prostu

dodać pomieszczeniu elegancji i lekkości, a jednocześnie

uchronić się przed dokuczliwym hałasem z zewnątrz.

Konstrukcja nie posiada przegród poprzecznych ani profili.

Oznacza to, że nic nie przeszkodzi Ci w rozkoszowaniu się

pięknymi widokami. System posiada możliwość pełnego

otwarcia otworu. W ciągu zaledwie kilku minut bezramowy

system przeszklenia Vizyon KCS przesuwa się i znacznie

poszerza przejście lub daje dostęp do świeżego powietrza.В

системе используется закалённое стекло толщиной 10

мм, возможно использование триплекса.

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

Height

Length

2500 2700 3000

5000 19995 20542 20952

5500 21157 21754 22189

6000 22319 22966 23425

6500 24294 24995 25494

7000 25454 26204 26728

7500 26613 27413 27961

8000 28586 29441 30029

8500 29745 31207 32005

9000 30901 31856 33287

9500 32137 33064 34569

10000 34030 35088 36675


