SKJUTSYSTEM
SL 20e

SKJUTSYSTEM
SL 20e

MINIMAL PROFILHÖJD
Tack vare den låga profilhöjden med en smal sektionsändkåpa
på bara 4 mm ger systemet ett slimmat intryck och säkerställer maximal transparens.

HÖJDJUSTERING
För att utjämning konstruktionstoleranser kan de monterade löprullarna justeras
3 mm i höjdled. Enskilda sektioner kan därmed finjusteras
efter monteringen.

VÄGGANSLUTNING/
LÅSNING
Vägganslutningsprofilen ger
en diskret anslutning till den
befintliga byggnaden och en
säker låsfunktion.

SOLARLUX SKJUTSYSTEM

SL 20e

TRANSPARENTA HÖRN

HÖJDUTJÄMNING

Det nya helglasade skjut-

Den övre ramprofilen klarar

systemet SL 20e ger ett

höjdtoleranser upp till

elegant, transparent intryck

20 mm. Därmed säkerställs

och ett effektivt skydd mot

skjutsystemets funktion även

slagregn.

om den övre konstruktionen
skulle svikta.

ENKEL MANÖVRERING

TYST GÅNG

Ett stort urval av handtag

Skjutsektionerna glider lätt

med olika designvarianter

och tyst på löprullar och

underlättar manövreringen.

löpytor i rostfritt stål.
Komponenterna säkerställer
en maximal livslängd.

VARIANTER PÅ
GOLVSKENAN
Den nedsänkta golvskenan
med upp till fem spår ger
en naturlig övergång till
utemiljön. Standardskenan
(utanpåliggande eller infälld)
skruvmonteras med dold
infästning och ger en god avrinning. Specialkonstruerade
täcklister gör att löpskenan
smälter in perfekt.

SKJUTSYSTEM
SL 20e
Egenskaper

Systemegenskaper
PROFILSYSTEM

Motståndskraft mot vindlast

–

··Oisolerat helglasat skjutsystem
··Stående konstruktion
··Varianter med 2 – 5 spår

Slagregnstäthet

–

··Val av infälld golvskena eller standardskena
··Höjdtoleranser upp till 20 mm
··Stabil avrinning utåt från löpskenan

Luftgenomsläpplighet

–

··Ytbehandlade aluminiumprofiler:
RAL-pulverfärg; eloxering enligt Euras

Mekanisk livslängd

–

Inbrottssäkerhet

–

Ljudisoleringsklass

17 dB

PROFILTEKNIK
··Ram

22,5 – 48,5 mm

··Sektion

0 – 40 mm

··Sektionsfog

0 – 100 mm

··Inbyggnadsdjup löpskena

50 – 122 mm

··Inbyggnadsdjup styrskena

50 – 122 mm

··Inbyggnadsdjup sektion

20 mm

INGLASNING
Värmegenomgångskoefficient

oisolerat

··Glastjocklek från 8 till 10 mm härdat glas
··Glas med polerad kant

Observera: Uppgifterna beror på utförande och glas

BESLAG
··Glasen sitter fast i aluminiumprofiler med
dolt infästningssystem och extra limning

Sektionsstorlek

··Medbringarfunktion när skjutsektionen stängs

Sektionsbredd [mm]

LÖPTEKNIK
··Kullagrade och ljuddämpande löprullar i rostfritt stål med

2600

slitagefria och nästan underhållsfria löpytor i rostfritt stål

2500

··Viss höjdanpassning av monterade sektioner är möjligt

2400
2300
2200

TÄTHET OCH VENTILATION

2100

··Permanent ventilation och slagregnavvisning tack vare
40 mm övertäckning när sektionen är stängd

2000
1900

INDIVIDUELLA GREPPLÖSNINGAR

1800

··Genomborrat handtag
Sektionshöjd [mm]
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1700
1600
1500
1400
1300
700

800

900

1000 1100

1200 1300

1400

1500

1600

··Solitt handtag
··Minimalistiskt glashandtag
··Grepplistprofil för bekväm manövrering
TILLFÖRLITLIGA LÅSSYSTEM
··Skjutlås, manövreras på insidan

Observera:
·· Mått inkl. ramdel
·· Sektionsvikt max. 95 kg
·· Utan hänsyn till vind- och stötlaster
·· Specialstorlekar på förfrågan

solarlux.com

··Skjutlås och nyckellås, manövreras på insidan
··Skjutlås på insidan, nyckellås på utsidan
··Låskolv i den nedre sektionsprofilen

