
SCS-L Cena
Dolna podpora przesuwanasystem bezramowy (bez progu)



W systemie zastosowano szkło hartowane o grubości 8/10 mm, istnieje możliwość zastosowania triplexu. 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.

Materiał: aluminium – szkło

Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm K

olor profilu: Anodowane - RAL 

Kolor i materiał okucia: Metal, szary 

Maksymalna szerokość panelu: 1000 mm 

Maksymalna wysokość panelu: 2700 mm
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Zazwyczaj waga szklanych systemów przesuwnych

jest dość znaczna, a podczas instalowania opcji z górnym

profilem nośnym wymagany jest sufit, który wytrzyma

dużą masę. Nie wszystkie otwory ją mają, a to może

powodować poważne trudności. Dzięki systemowi

podparcia dolnego Vizyon SCS-L problem ten znika

całkowicie. System SCS L ma niski profil dolny, jego

wysokość to tylko 8 mm. Oznacza to, że system można

całkowicie swobodnie montować w otworach altan,

tarasów, ogródków letnich i nie przeszkadzać w

przechodzeniu ludzi. System posiada zatrzaski na

drzwiach zewnętrznych. Ponieważ podczas ruchu są one

współzależne, po zamknięciu zatrzasków cała konstrukcja

staje się niezawodnie chroniona przed włamaniami.

Istnieje również wysokiej jakości zamek pod klucz do

zamykania konstrukcji od zewnątrz.

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

2300 2500 2700 2900

3500 8165 8604 9044 9484

4000 8994 9467 9972 10432

4500 10023 10414 10943 11475

5000 10853 11455 11927 12623

6500 14286 15450 15862 16563

7000 14915 15924 16655 17541

7500 16145 16720 17487 18610

8000 16974 17556 18362 19726

8500 18004 18434 19280 20910

9000 18904 19355 20244 22164

9500 19660 20323 21256 23095

10000 20446 21339 22319 23305
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Wysokość

długość

2300 2500 2700 2900

2500 5752 6016 6244 6532

3000 6368 6652 6984 7284

3500 7836 8160 8480 8868

4000 8452 8828 9164 9572

4500 9096 9460 9856 10284

5000 10280 10696 11184 11588

5500 10868 11352 11864 12340

6000 11408 12092 12816 13584


