PA T I O

LIVING PURE

VÝHODY
• Nenarušuje estetiku budovy
• Chrání před povětrnostními vlivy
• Rychlá instalace
• Jednoduché ovládání a čištění
• Vysoce kvalitní a vysoce rezistentní výrobek
• Přizpůsobivý všem potřebám
• Vytváří nově využívané prostory
• Prodlužuje životnost budovy díky eliminaci nepřízni počasí
• Snižuje potřebu údržby terasy

PA T I O

LIVING PURE
BOČNÍ PROFILY:
Speciálně designované profily zabraňující vstupu větru
zvenčí. Často jsou užívané jako postranní ozdoba k zakrytí
nedokonalostí budovy, jako např. vyčnívající cihla,
obkl.kámen. Instalace je rychlá a jednoduchá a je možné
jej umístit na již existující systémy.

OTEVÍRAJÍCÍ DVEŘE:
Otevírající dveře mohou být situovány v každé z částí
PATIO posuvného systému a může být otevřen a
uzamčen dle potřeb klienta.
max.výška: 2500mm
max.šířka křídla: 750mm

DESIGN A PŘIZPŮSOBIVOST
Dnešní design staveb ať se jedná o bytové, komerční či
industriální budovy je stále více soustřeďováný na funkční
prvky a přizpůsobivost.
Užití skla jakožto stavebního prvku se stává žádanější
každý den. Jen sklo dokáže kombinovat krásu, životnost,
transparentnost zatímco splňují moderní a designové
požadavky. Použití skla ve fasadách zvyšuje pocit
otevřených prostor, přináší dovnitř světlo a koresponduje s
okolními prvky.

TRVANLIVOST
• PATIO system podléhá rozsáhlým resistenčním testům.
• Jeden běžně veliký skleněný posuvný systém zabezpečí

až 5000 cyklů otevření a zavření všech svých křídel.

PA T I O

LIVING PURE
PATIO LIVING PURE je vysoce kvalitním zasklívacím systémem, designovaný pro vytvoření komfortní zóny pohodlí s
příznivým vlivem na hodnotu nemovitosti
PATIO zasklívací systémy jsou velmi adaptabilní a mohou být instalované do nejrůznějších lokací od pergol, teras, balkonů až
po komerční prostory. Spoluvytváří nový užitečný prostor, který v případě zavření chrání od vnějších vlivů.
Vzhled a funkce:
• PURE je snadno ovladatelné a přizpůsobivé požadavkům klienta. V případě

kompletního otevření všech křídel vzniká nezapomenutelný nerušený výhled ve
chvílích odpočinku. Mimo jiné umožňuje snadný přístup pro případné čistění skel.

• PATIO zasklívací systémy jsou ideální pro bydlení, hotely, restaurace, kavárny,

konferenční místnosti, nákupní i komerční zóny.

• možná šířka dílů od 450 do 800 mm při výšce 2500 mm (8, 10 mm sklo)
• možná šířka dílů od 450 do 800 mm při výšce 3000 mm (10 mm sklo)
• K dispozici zhotovení v jakémkoliv odstínu RAL a dřevodekoru

MAXIMÁLNÍ PŘIZPŮSOBIVOST
• Interní a externí otevírání
• dvojitě zamykatelný systém zevnitř i zvenčí
• pohyblivé dveře
• bezpečnostní zámky
• různé typy zhotovení a designu skelních křídel a profilů
• kalené bezpečnostní sklo ESG

HMOTNOST SYSTEMU:
8mm sklo ….20Kg/m2
10mm sklo… 25Kg/m2

