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Veºká zasklená stena roz‰iruje obytné priestory o priestory
balkónov a obytn˘ch terás, ktoré v lete priam poz˘vajú –

„otvor nás a zrelaxuj svoju du‰u a telo.“

prírodu k nám...

Pustime

Schémy PSK PORTÁLU.

Schéma A ľavá

Schéma A pravá

Schéma
G ľavá

Schéma
G DIN
pravá

Schéma
C

Schéma
K

pri vyhotovení PSK-Z PORTÁL, čov praxi znamená vytvorenie priecho-dzieho otvoru približne 1,5 až 1,9 m prijednokrídlovom elemente. Variabilita

tohto kovania spočíva aj v možnostikombinácie posuvného krídla s krídlomotváravo-sklopným a možnosti zabudo-vania protihmyzovej sieťky.

Drevo, najstarší stavebný materiáls veľmi príjemným pôsobením načloveka, doplnené o sklo – sklenenétabule, tvorí najčastejšie používanékonštrukčné riešenie spomínaných za-sklených stien, doplnených o otvára-cie, zasúvacie či odklápajúce sa časti.Floatové (plavené) sklo, ktoré sa vyrá-ba tavením sklárskeho piesku v teplo-te 1500 °C s pridaním uhličitanu dra-selného a stopových prvkov cínu, jeurčené na výrobu zasklení výkladov čibalkónových dverí.Sklenené tabule sú však krehkéa ťažké. Preto pri výrobe zasklenýchstien musia byť spevnené rámovoukonštrukciou, ktorá spĺňa statickéfunkcie. Správna kombinácia veľkosti

sklenených tabúľ nosných drevenýchrámov a krídiel nám splní našu pred-stavu. Zároveň je však limitujúcim(bezpečnostným) faktorom, ktorémumusíme podriadiť naše návrhy, abysme mali zaručené dlhoročné užíva-teľské hodnoty.
PSK PORTÁL
MAKROWIN 88Vyznačuje sa jednoduchým a kom-fortným ovládaním, veľkou variabilitoupoužitia a farebnou škálou vyhotovenia.Portál okovaný týmto posuvno-výklop-ným kovaním sa vyznačuje veľkou sta-bilitou aj pri ťažších krídlach do 160 kg.Maximálna šírka krídla je 1600 mm privyhotovení PSK PORTÁL a 2000 mm

64-65 DaB:Mustra DaB 2008 5/29/08 7:23 PM  Stránka 64



Schémy HS PORTÁLU.

Schéma A

Schéma D

Schéma G

Schéma H

Schéma C

Schéma F

Schéma K

Schéma E

Schéma L

6/2008

Kompaktnosť sklopných nožníc tohtoposuvno-sklopného kovania zabez-pe-čuje rovnomerné otvorenie a zatvoreniekrídla. Celoobvodové kovanie je štan-dardne vybavené bezpečnostnými uzá-vermi. Samozrejmou súčasťou kovaniaje aj poistka proti chybnej manipulácii,ako aj protiprievanová poistka. Mäkkézastavenie ťažkého krídla zabezpečí od-pružený doraz.

V oblasti bezbariérových balkónových,resp. terasových dverí máme veľmi ori-ginálne riešenie v podobe veľkých po-suvných tzv. HS-portálov. Sú to: MA-KROWIN HS-200 s hmotnosťou krídlado 200 kg a max. šírkou krídla 2 485mm, a MAKROWIN HS-300 s hmotnos-ťou krídla do 300 kg a max. šírkou kríd-la až 3 335 mm. Ak si uvedomíme, žemax. výška krídel je 2 690 mm, takv skutočnosti ide už o posuvné steny.Posuvné HS portály MAKROWIN súpreto určené hlavne pre ťažšie zaskleniaa všade tam, kde architekt alebo konečnýužívateľ chce rýchlo, jednoducho a bez-bariérovo otvoriť presklenú stenu, akonapr. v lete medzi bazénom a vonkajšouterasou. Ľahká obsluha, jednoduchosť,účelnosť a spoľahlivosť týchto elementovje potvrdená už po niekoľko rokov v pra-xi. Je len samozrejmé, že si tieto elemen-ty nájdu cestu aj do vášho domova.

OblasÈ pouÏitia Makrowin PSK PORTÁL.

OblasÈ pouÏitia Makrowin PSK
PORTÁL-Z.

Šírka krídla vo falci 770 - 2000 mm

Výška krídla vo falci 1000 - 2360 mm

Hmotnosť krídla max. 200 kg

Šírka krídla vo falci 670 - 1600 mm

Výška krídla vo falci 840 - 2360 mm

Hmotnosť krídla max. 160 kg

HS PORTÁL
MAKROWIN 88Portály (posuvné dvere) sú popri štan-dardnom celoobvodovom okennom ko-vaní systémy, ktoré umožňujú komfortnúmanipuláciu s veľkými dvernými ele-mentmi vyrobenými na báze okennýchprofilov. Pri požiadavkách investora vy-tvoriť v určitých miestnostiach väčšiupresklenú plochu, ktorú by bolo možnéotvoriť tak, aby priechodzí otvor bol čomožno najširší alebo pri otvorení neza-beral veľa vnútorného priestoru, sme tie-to požiadavky schopní riešiť veľmi účel-ne a jednoducho, a to posuvnými dvera-mi HS PORTÁL MAKROWIN 88.

(Pokraãovanie nabudúce.)

Ing. Du‰an Majer, Makrowin, s. r. o.
Snímky: Makrowin, s. r. o.

Schémy: SIEGENIA-AUBI KB

OblasÈ pouÏitia Makrowin HS-200.

Šírka krídla vo falci 590 - 2485 mm

Výška krídla vo falci 1175 - 2675 mm

Hmotnosť krídla max. 200 kg

Dormass 27,5 mm

Šírka krídla vo falci 720 - 3335 mm

Výška krídla vo falci 1175 - 2675 mm

Hmotnosť krídla max. 300 kg

Dormass 37,5 mm

OblasÈ pouÏitia Makrowin HS-300.

OblasÈ pouÏitia Makrowin HS-400.

Šírka krídla vo falci 1370 - 3335 mm

Výška krídla vo falci 1175 - 2675 mm

Hmotnosť krídla max. 400 kg

Dormass 37,5 mm

FIREMNÁ PREZENTÁCIA
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