
VBS Cena
Bezramowy systemy



Obszary zastosowania systemu. Do balkonów i loggii o dowolnym kształcie. System jest bardzo elastyczny i podczas jego montażu można

wykonywać różne zakręty i tworzyć niezbędne kąty. Do bezramowych przesuwnych przeszkleń werandy, altanki lub tarasu. Należy wziąć pod

uwagę, że konstrukcja wyposażona jest w wysoki profil dolny, dlatego powinna być montowana w miejscach bez stałego przejścia ludzi. Do

przeszkleń tarasów, miejsc do grillowania lub letnich werand kawiarni i restauracji. W takim przypadku projekt doda im szczególnego uroku i

pomoże wyróżnić się na tle konkurencji. Zasada działania. Skrzydło początkowe konstrukcji jest zawsze na zawiasach. Podczas jego

otwierania wszystkie inne skrzydła również stopniowo wsuwają się na swoje miejsce i otwierają. W ten sposób układa się je na krawędzi systemu

pod kątem prostym do linii oszklenia. Cechy funkcjonalne bezramowych szyb przesuwnych VBS Vizyon. Konstrukcja z łatwością omija

narożniki i może być montowana w otworach z zakrętami. Pozwala to na zamontowanie bezramowego systemu przeszklenia VBS Vizyon nawet na

najbardziej oryginalnych i skomplikowanych balkonach. Na parkingu wszystkie skrzydła mocowane są za pomocą specjalnego ruchomego

ogranicznika o nowoczesnym designie. Tak prosty mechanizm pozwala uniknąć typowych problemów takich systemów szklenia i bezpiecznie

mocuje skrzydła na parkingu. Profile wewnątrz konstrukcji nie są symetryczne. Dzięki temu każda rolka może się swobodnie poruszać bez

uderzania w inne. Na życzenie profile konstrukcyjne można łatwo pomalować na marmur lub drewno. Również profile VBS Vizyon mogą być

dostarczone w wersji anodowanej. Ta opcja nie wymaga malowania, wygląda estetycznie i nie poddaje się korozji i łuszczeniu. W systemie

zastosowano wyłącznie specjalne szkło hartowane o grubości od 6 do 10 mm. Nadaje się do montażu na dużej wysokości. Pomiędzy szkłami

znajdują się wysokiej jakości plastikowe uszczelki. Swobodnie przepuszczają światło i nie psują ogólnego wyglądu konstrukcji.

Materiał: aluminium – szkło

Rodzaj szkła: hartowane 8/10 mm 

Kolor profilu: Anodowane - RAL 

Kolor okuć i materiału: Czarny, szary plastik 

Maksymalna szerokość panelu: 650 mm 

Maksymalna wysokość panelu: 2700 mm
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System szklenia przesuwnego bezramowego VBS Vizyon – cechy i zalety.

Balkony, tarasy i przeszklone altany bez ram stały się już jednymi z

najpopularniejszych rozwiązań projektowych. Nie tylko świetnie

wyglądają i dodają pomieszczeniu efektu przejrzystości i lekkości, ale są

również bardzo funkcjonalne. Wszystkie okiennice takiego balkonu można

odsunąć na bok i cieszyć się letnim chłodem. Aby uzyskać taki efekt,

wystarczy wybrać odpowiedni system szklenia przesuwnego bez

wbudowanej ramy. Jednym z najlepszych w tym segmencie jest VBS

Vizyon.

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

1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900

2000 3444 3669 3895 4120 4367 4629 4976 5608

2500 4080 4355 4629 4904 5198 5509 5919 6512

3000 4872 5197 5521 5847 6197 6568 7006 7728

3500 5664 6039 6414 6798 7205 7637 8267 8912

4000 6456 7065 7488 7937 8413 8917 9755 10120

4500 7521 8266 8679 8930 9465 10032 11511 11044

5000 8761 8927 9373 9935 10431 11056 12048 12268

5500 9637 9819 10309 10927 11124 11791 13028 13492

6000 10600 10801 11341 11842 12236 12970 14220 14632

6500 11130 11881 12593 12891 13406 13942 15036 15556

7000 11909 12475 13349 13664 14210 14778 16192 16756

7500 12861 13098 14150 14347 15207 15815 17460 17944

8000 13841 14407 14999 15208 16120 16926 18620 19148


