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Viditeľne

rovnejšie steny
Dokonale hladké steny či strop bez viditeľných spojov môžete
v interiéri zrealizovať so sadrokartónom Rigips 4PROfesional. Tieto
sadrokartónové dosky majú špeciálne hrany, ktoré sú už od výroby
sploštené. Povrchy v interiéri tak dosiahnu ideálnu rovinnosť, ktorá
bude viditeľná aj na jasne osvetlených plochách.
Oproti bežnému sadrokartónu majú dosky Rigips 4PROfesional tieto
výhody:
• ideálne rovný povrch stropu alebo priečok
• vyššia pevnosť spojov a menšie riziko prasklín
• rýchlejšia úprava spojov – až 20 %-ná úspora času
• menšia spotreba materiálu – až 25 %-ná úspora tmelu
Dosky sa predávajú v rozmeroch 1 200 × 2 000 mm a hrúbkou 12,5 mm
v stavebninách, ktorých zoznam nájdete na www.rigips.sk.

Priznané pánty
sú minulosťou
Logickým dôsledkom súčasného trendu veľkoplošných
okien je čoraz väčšia hmotnosť okenných krídel. Práve
pre takéto moderné okná ponúka značka Winkhaus
skryté kovanie activPilot Select, ktoré má okrem
technických aj estetické prednosti – skryté komponenty
kovania totiž nenarúšajú vzhľad rámu ani okenných
krídiel. Jeho výhody môžu využiť aj výrobcovia
hliníkových okien a súčasne splniť nároky na vysokú
bezpečnosť – hliníkové okná s kovaním activPilot Select
môžu dosiahnuť bezpečnostnú triedu WK2.
www.arcusinternational.sk

Stabilné skryté kovanie Winkhaus
je štandardne určené pre okenné
krídla do hmotnosti 100 kg, iba
dvoma prídavnými komponentmi
– vzperou krídlového pántu a jej
adaptérom – však možno zvýšiť
jeho nosnosť až do 150 kg.

Elegantné žalúzie

Rebríček Hagofix® sa vyznačuje vysokou
presnosťou rozstupu a stálym tvarom v každom
počasí. Najväčšou výhodou je však minimalizácia
výšky vytiahnutej žalúzie.
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Spoločnosť K-system rozšírila ponuku exteriérových žalúzií o nový
typ so zaoblenou lamelou v tvare S. Okrem elegantného vzhľadu je
ich výhodou aj možnosť kombinácie s vonkajšími roletami, s ktorými
zatvorené lamely ladia rovnako ako s navíjacou garážovou bránou.
Novinkou je tiež možnosť objednať lamely s rebríčkom Hagofix®
– táto inovatívna technológia uchytávania lamiel umožňuje ich
dokonalé uloženie a uzavretie, pričom rebríček sa rovnomerne ukladá
po vonkajšej strane žalúzie. Žalúzie s lamelou S poskytujú účinnú
ochranu interiéru pred nežiaducimi pohľadmi aj slnečným žiarením,
pričom umožňujú plynulú reguláciu prirodzeného osvetlenia. To
prináša až 30 %-nú úsporu nákladov na klimatizáciu v lete, v zime
zas stiahnutá exteriérová žalúzia významne zlepšuje tepelnoizolačné
parametre okna.
www.ksystem.sk
www.mojdom.sk

