Invisitop
System do okien wentylacyjnych i naświetli

OPIS
Ukryty, mocowany zaciskowo system zdalnie sterowanego Invisitop zapewnia wysokie
bezpieczeństwo. Invisitop jest bezpieczny dla okien wentylacyjnych opartych na
technologii Chrono.

CHARAKTERYSTYKA
• System zdalnego sterowania jest odpowiedni do montażu na oknach aluminiowych
z lewej lub prawej strony.
• Cały system (z wyjątkiem dźwigni i elementu łączącego) jest ukryty wewnątrz otworu
eurorowka (rowek ościeżnicy o wymiarach 14/18 mm lub 10/14 mm), co zapewnia
estetyczny wygląd.
• Te same popychacze z materiału syntetycznego z systemu Chrono są podłączone do
przekładni narożnej i ramienia uchyłu. Standardowo wyposażone są w punkty ryglowania,
które służą jako dodatkowe poziome i pionowe punkty ryglowania dla wyższych i szerszych
okien by uzyskać odpowiednią wiatroszczelność i wodoszczelność.
• Wszystkie części systemu zdalnego sterowania są wykonane z materiałów niekorodujących.
Wszystkie widoczne części, takie jak klamka i części osłonowe mogą być anodowane lub
malowane proszkowo w ponad 450 kolorach RAL.
• Urządzenia do obsługi:
− klamka.
− pionowa korba montowana na stałe.
− pionowa korba z możliwością demontażu po użyciu.

INVISITOP
• Zakres wymiarów i parametrów:
− szerokość skrzydła: 500-3600 mm (Fh<1200 mm).
− szerokość skrzydła: 650-1800 mm (Fh>1200 mm).
− wysokość skrzydła: 400-2400 mm.
− masa skrzydła: do 80 kg.
− otwarcie: ±170 mm.
• Zakres wymiarów i parametrów małych okien:
−
−
−
−

szerokość skrzydła: 500-2400 mm.
wysokość skrzydła: 250-400 mm.
masa skrzydła: do 20 kg.
otwarcie: ±120 mm.

INVISITOP SAFE
• Aby dodatkowo zabezpieczyć okna przed włamaniem, należy zastosować
system bezpieczeństwa Invisitop Safe.
• Certyfikat SKG z 2 gwiazdkami.
−
−
−
−
−

szerokość skrzydła: 650-3600 mm (Fh<1200 mm).
szerokość skrzydła: 650-1800 mm (Fh>1200 mm).
wysokość skrzydła: 450-2400 mm.
masa skrzydła: do 80 kg.
otwarcie: ±170 mm.

ZALETY
• System Invisitop jest zgodny z wyższymi standardami STS w zakresie wiatroszczelności i wodoszczelność.
• Szybki i łatwy montaż.
• W razie potrzeby, można zastosować linkę elastyczną.
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• Zakres wymiarów i parametrów:

