SL230
Συρόμενο Σύστημα

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

για απεριόριστες
δυνατότητες εφαρμογών.

Ταυτότητα
Το σύστημα SL230 είναι ένα συρόμενο σύστημα που συνδυάζει
τη λειτουργικότητα με την ασφάλεια, την αισθητική με την
ανθεκτικότητα ενώ η δυνατότητα χρήσης λιγότερων προφίλ με
περισσότερους συνδυασμούς το καθιστούν άκρως προσιτό.
Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει κατασκευές πολλαπλών
εφαρμογών ενώ προσφέρει ευκολία στην κατασκευή, την
τοποθέτηση αλλά και τη συντήρηση.
Η κατανομή του βάρους των συρόμενων φύλλων σε
συμμετρικούς οδηγούς και η ομαλή και αθόρυβη κύλιση των
συρόμενων τμημάτων πάνω σε ανοξείδωτο ένθετο οδηγό,
εξασφαλίζουν την αποφυγή στρέψεων και τη μεγάλη διάρκεια
ζωής του συστήματος.
Οι ίσιες, μοντέρνες γραμμές του είναι ιδανικές για κατασκευές
σύγχρονων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που απαιτούν
μεγάλα ανοίγματα για να προσφέρουν θέα και φυσικό φωτισμό.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κατατάσσουν το SL230 ως ένα
ευέλικτο, οικονομικά προσιτό σύστημα με την καλύτερη σχέση
ποιότητας/τιμής.

Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα
 Στιβαρές και ασφαλείς κατασκευές σε συνδυασμό με άριστο
αισθητικό αποτέλεσμα.
 Προφίλ σε ίσια ή πομπέ γραμμή.
 Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογών.
 Δυνατότητα πολλαπλών κλειδωμάτων.
 Ενισχυμένο προφίλ γάντζου για μεγαλύτερη αντοχή σε
ανεμοπίεση.
 Ειδικά σχεδιασμένος οδηγός ύψους 35 mm με χρήση
πρωτοποριακών γωνιών σύνδεσης για μέγιστη στιβαρότητα
κατασκευής.
 Ομοιόμορφη κατανομή βάρους από τα φύλλα στον οδηγό.

Τυπολογίες
Συρόμενα επάλληλα
2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φιλητά επάλληλα,
6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα
Συρόμενα χωνευτά
1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα, 1Φυλλα2Φυλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι
Συνδυασμός
2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL230 με ανοιγόμενο W540

ΙΣΙΟ    ΟΒΑΛ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΠΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ		

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
●

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ mm		

95

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ mm		

35

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ mm		

112

ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ mm		

18-21

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm		

330-2000

ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm		

520-2700

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΛΛΟΥ mm (Π x Υ)		

2000x2400 / 1600x2700

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ Kg		

200

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207		

Class 2

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208		

Class 1A/4B

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ EN 12210		

Class C4

ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ EN 1627		

N/A

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ Rw EN 717		

N/A

