Неотваряеми прозорци
СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ ЗА
РЕГУЛИРУЕМА КАСА
Монтирането на стъклени панели като
преградни стени или за осигуряване на
допълнителна светлина в помещението е
едно съвременно и функционално решение.
Благодарение на тези допълнителни
елементи помещенията могат да бъдат
разделени без загуба на светлина.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
Портадекор
Портасинхро 3D
Портадур
Покритие Премиум
Естествен фурнир Селект
Естествен фурнир Дъб, Oрех, Ясен
Естествен фурнир Дъб Сатен
Портаперфект 3D
CPL HQ 0,2 mm
Мостри от цветовете вижте на стр. 206 – 213.

ИНТЕРВАЛ НА РЕГУЛАЦИЯ
20 mm

минимум

самостоятелен панел

170

максимум

60 мм

80 мм

РЕГУЛИРУЕМИ

ОБХВАТ НА
ДЕБЕЛИНАТА НА
СТЕНАТА
A

75 ÷ 95 mm

B
C

95 ÷ 115 mm
120 ÷ 140 mm

D
E

140 ÷ 160 mm
160 ÷ 180 mm

F
G
H

180 ÷ 200 mm
200 ÷ 220 mm
220 ÷ 240 mm

I
J
K

240 ÷ 260 mm
260 ÷ 280 mm
280 ÷ 300 mm

КОНСТРУКЦИЯ НА ПАНЕЛА

размер а
ор
на отв

КОНСТРУКЦИЯ НА КАСАТА

ЗАБЕЛЕЖКИ

Конструкцията на страничните панели се състои от главни греди (две
хоризонтални и две вертикални греди, изработени от дървесина), комплект от
лайсни за стъклото, свързващи елементи за главните греди и лайсните. Панелите
се произвеждат и доставят на клиента под формата на отделни елементи,
предназначени за сглобяване и монтаж на място.

• Панелите не се предлагат със стъкло. Препоръчва се използването на
стъкло с дебелина 4-6 mm.
• Монтажът на страничните панели трябва да се извършва при напълно
завършени стени (напр. тапети) и под (напр. паркет).
• Касата не се предлага с покритие Портадекор в цвят дъб.
• Размери и примерни чертежи може да намерите на стр. 193.

РАЗМЕРИ
• За дебелина на стената в диапазона от 75 mm до 300 mm.
• Максималният размер на панела се определя от размера на стъклото, чиято
повърхност не може да надхвърля 3 m².
• Самостоятелните панели се предлагат с размери в ширина и височина: „40”, „50”,
„60”, „70”, „80”, „90”, „100” и „120” ÷ „220”.

НЕОТВАРЯЕМИ
ПРОЗОРЦИ (ПАНЕЛИ)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ДОПЛАЩАНЕ
• цветове за фурнир CPL 0,2 mm – ГРУПА II
• естествен фурнир Орех
• Бял дъб – Естествен фурнир Дъб Сатен
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