Terrassi klaasimissüsteem
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OMADUSED JA EELISED
Jokke Patio terrassiklaasid on ilma püstprofiilideta, liikuvate
klaasidega klaasimissüsteem, mis võimaldab kaetud
terrasside välispiirde muuta ilmastiku- ja mürakindlamaks.
Jokke Patio kaitseb terrassi tolmu, sügislehtede ja lume
eest, võimaldab terrassi kasutada ka muul ajal kui ainult
suvel, olles turvaline ja tõstes hoone arhitektuurset väärtust.
Jokke Patio sobib ka ruumieraldajaks. Klaasid kaitsevad
konstruktsioone ja tõstavad terrassi eluiga. Püstiste profiilide
puudumine võimaldab nautida vaateid takistusteta.

KONSTRUKTSIOON
Jokke Patio terrassiklaasid on kergelt kasutatavad, tugeva
ehitusega klaasimissüsteem, mis valmistatakse alati
eritellimuse alusel.
Horisontaalsed üla- ja alaprofiilid kinnitatakse terrassi ja
katuse konstruktsioonide külge. Karastatud klaasid
paiknevad profiilide vahel ja liiguvad roostevabast terasest
kuullaagritel rullikutel.
Kergemaid
kandekonstruktsioone
saab
tugevdada
lisaprofiiliga mis hoiab ära ülemise kandetala võimaliku
läbipainde.
Jokke
Patio
alaprofiili
on
võimalik
süvistada
terrassipõrandasse, et ei teki takistavat lävepakku.
Suletud asendis katavad klaasid kogu terrassiava ühes
tasapinnas. Äärmistel klaasidel on tihendid, mis täidavad
vahe klaasi ja seinakonstruktsiooni vahel.
Avades liigutatakse klaasid ükshaaval kas terrassiava ühele
või mõlemale poole. Paneelid pööratakse ava servas
külgneva seina vastu, saades nii terve terrass avatuks.
Jokke Patio terrassiklaasid on lukustatavad lukuga nii seest
kui väljastpoolt.

MATERJAL
Jokke Patio terrassiklaasimisel kasutatakse kodumaiste
tootjate karastatud klaasi. Karastatud klaas tagab
parema vastupidavuse ja turvalisuse.
Karastusprotsessil saavutatakse viiekordne tavalise klaasi
tugevus.
Klaasi
optilised
omadused
jäävad karastamisel muutumatuks.
Liikuvad
klaasid
liuguvad
roostevabast
kuullaagritega
rullikutel.
Kuullaagrid
vaikse ja eriti hea klaaselementide liikuvuse.

terasest
tagavad

Jokke Patio terrassiklaaside horisontaalsed raamid on
valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist. Alumiinium on
kerge ja vastupidav korrosioonile. Terasega võrreldes
saavutatakse
alumiiniumit
kasutades
samad
tugevusomadused poole väiksema kaaluga.
Jokke Patio terrassiklaasidel kasutatavad plastosad on
ilmastiku- ja UV kindlast PVC-st. Tihendid on
silikoontihendid, mis hoiavad terrassi kuivana.

KLAASPANEELIDE TEHNILISED ANDMED:
Maks. paneeli kaal

70 kg

Maks. paneeli laius

900 mm

Maks. paneeli
kõrgus:

2,8 m (10mm klaas)

Maks. paneelide arv:

9 paneeli parklas (koht, kuhu
paneelid kokku lükatakse)

Klaasi paksus:

8 ja 10mm

Klaasi tüüp:

karastatud kirgas, toonitud või
matistatud turvaklaas

GARANTII:
Jokke Patio
tootegarantii

terrassiklaasidele

antakse

10-aastane

