ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL
RÖVIDEN
ELTOLHATÓ ÜVEGFAL ismertetőjegyei
Maximális szárnyméret • magasság maximum 260 cm
• szélesség maximum 150 cm
• szárny súlya maximum 75 kg
• egyedi méret egyeztetés után
Alkalmazási terület

Szerelési mód
Profil

Vasalat

• szél- és időjárás elleni védelem
teraszfedéseknél
• térelválasztók
• erkélybeépítés
• 2-, 3-, 4- és 5-sínes beépítés
• jobbra és/vagy balra tolható
• 1 rétegű (nem szigetelt) üveg tolóajtó
rendszer
• alsó sínen futó szárnyak
• üvegek között függőleges profil nélkül
• csapágyas nemesfém görgők
• rozsdamentes sínek
• rejtett elhúzó vasalat
• zárás kívül/belül
• vízelvezető alsó sín

Üvegezés

• ESG biztonsági üveggel
• üvegvastagság 8 vagy 10mm

Szerkezet alapszínek

• fehér (RAL 9016)
• szürkealumínium struktúrált
(RAL 9007 finomstruktúr)
• antracit (DB 703)

Extra színek

RAL színskála alapján

ÁRNYÉKOLÓK

TERASZÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFAL

TERASZFEDÉSEK

Nyitási lehetőségek






















  







   

   

  





Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu



Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)





   

   















  





  

ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL

ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL
SOKOLDALÚ, KÉNYELMES, EGYEDI ÉS
ELEGÁNS

ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL
ÁTLÁTSZÓ ÉS TÖBBFUNKCIÓS
Az új ERHARDT eltolható üvegfal szél- és időjárás elleni védelemet biztosít teraszfedésekhez és alkalmas
térelválasztónak is. Az egyes toló szárnyakat egy vagy két irányba lehet elhúzni. A rendszerbe beépített
vasalatok segítségítik az ajtószárnyak együttes nyitását és zárását.
Igényeihez igazodva választhat 2, 3, 4 vagy 5 sínes rendszert, melyet akár be lehet süllyeszteni a padlóba, hogy
akadálymentes átjárást biztosítson a szabadba. Különböző kilincsek és zárak közül választhat, melyek a lehető
legnagyobb kényelmet és biztonságot szolgálják. Az acél sínekkel és csapágyazott acél görgőkkel készült
rendszer rendkívül tartós, alig igényel karbantartást, illetve könnyű kezelési mód jellemzi. A jól megtervezett
profilrendszernek köszönhetően a kisebb egyenletlenségek ellénére is kitűnően beépíthető az üveg tolóajtó.

ERHARDT ELTOLHATÓ ÜVEGFAL
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Könnyed és halk működés
A toló szárny könnyed csúszását a rejtett csapágyazott nemesfém görgők
biztosítják rozsdamentes futófelületeken. A toló szárnyak a síneken halkan
csúsznak, és hosszú élettartamot garantálnak.

Könnyen működtethető zár
Az ERHARDT zárszerkezet egyszerű és kényelmes működtetést tesz lehetővé. A
kilincsben lévő kampós zár finoman csúszik be a záróprofilban lévő ellendarabba
és rögzíti a szárnyat. Könnyítésként piros színnel jelzi, ha az ajtó zárva van. A
kihajtható fogantyú maximális kényelmet biztosít nyitáskor és záráskor.

4 mm

Állítható szárnymagasság
Minden toló szárny 4 mm-t állítható beépített állapotban. Ezáltal bármikor lehet
igazítani az ajtószárnyakon.

Részletesen átgondolt sínek
A 2, 3, 4 vagy 5 pályás síneket lehetőség van padlóba besüllyeszteni.

A

padlóburkolatot kívülről is és belülről is egészen a sínek magasságáig lehet lerakni,
így akadálytalan a közlekedés.

18 mm

Egyenletlen beépítési adottságok
A felső sín magassága 18mm-ig állítható. A teraszfedés tartógerendájának
behajlását is könnyedén felveszi ezen határon belül és közben a tolóajtó működése
zavartalan marad. A profilban lévő gumitömítés tökéletes zárást biztosít a sín és
a gerenda között.

Kilincs típusok
Kilincsek széles választáka érhető el, mellyel saját igényei szerint tudja az üvegfalat
működtetni.

Vízzárás és szellőzés
Az ajtószárnyak közötti 36 mm-es átfedés által a rendszer ellenáll a heves esőnek
is és állandó szellőzésről gondoskodik a legnagyobb fényáteresztő képesség
mellett.

Maximális kényelem, maximális nyithatóság
Az üvegtolóajtóba épített vasalatoknak köszönhetően az egyes üvegek automatikusan mozgatják az éppen következő szárnyat. Nyitott állapotban a szárnyak
majdnem teljesen fedik egymást, így biztosítják a legnagyobb átjárhatóságot.

