Szkło w stalowych ramach
Cienkie profile o szerokości 30mm.
Drzwi, okna i ścianki do wnętrz.
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Icon Loft Lite.
Stal i szkło.
O systemie
Icon Loft Lite to unikalne profile stalowe służące do produkcji
nowoczesnych drzwi, okien i ścianek do wnętrz. Wyjątkowy,
bardzo cienki - 30 milimetrowy profil stalowy pozwala na
tworzenie konstrukcji wpisujących się w nowoczesny i
klasyczny design.

Zastosowanie
Icon Loft Lite pozwala na tworzenie konstrukcji drzwi, okien i
stałych przeszkleń jak np. ścianki działowe. Rozbudowany
system akcesoriów i okuć pozwala na tworzenie drzwi
uchylnych, przesuwnych, składanych oraz na zawiasach
typu pivot.

Produkty na zamówienie
Icon Loft Lite to produkowane na zamówienie przeszklenia
na wymiar. Poprzez szeroki zakres możliwości modyfikacji
produkty Icon Loft są dopasowane w 100% do potrzeb
realizowanego projektu.

Najwyższa jakość
Produkty Icon Loft Lite charakteryzują się najwyższą jakością
wykonania oraz objęte są m.in. 10 letnią gwarancją na
powłoki lakiernicze. Wszystkie produkty Icon Loft
produkowane są w Polsce.

Icon Loft Lite.
Dane techniczne.
Materiał i ochrona

stal gorącowalcowana
ochronna powłoka cynkowa
lakier proszkowy w palecie RAL oraz farby niestandardowe

Szerokość czołowa

szklenie stałe 30mm
ościeżnica 20mm
szprosy konstrukcyjne 30mm
ramka przyszybowa 12mm

Elementy ruchome

rozwieralne, przesuwne, pivot, składane

Zamykanie

pochwyt stały domykanie na magnes
klamka z zamkiem
klamka

Wymiary

Maksymalna testowane wymiary drzwi to 1000 x 2500 mm (szer x wys)
Maksymalny wymiar stałych przeszkleń to 2000 x 3800 mm (szer x wys)

Podziały

szprosy konstrukcyjne poziome i pionowe
szprosy konstrukcyjne proste w układzie niestandardowym na zamówienie
szprosy krzywe, niestandardowe wiedeńskie (klejone)
maksymalna powierzchnia kwatery do 1000 x 1000 mm (szer x wys)

Waga

30 - 60 kg / 1m2 oszklonej konstrukcji

Dźwiękoszczelność

do 30 dB (szkło bezpieczne klejone 33.1)

Szklenie

szkło i materiały wypełniające o maksymalnej grubości do 10mm
montaż mokry oraz suchy
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