výrobce systémů RAILOG® a WINLOG®
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SCHNEIDER
O T O Č NÝ ZASKL ÍVACÍ SYSTÉM

Otočný bezrámový zasklívací systém WINLOG®
•
•
•
•
•

křídla přejíždějí přes roh balkónů ve tvaru U, Z, nebo zkoseně
pro zasklení lodžií a balkónů v panelových a rodinných domech
pro zasklení zimních zahrad
pro zasklení teras a pergol
pro zasklení bazénů, příček, verandy atd.

Co získáte zasklením lodžie:
• úspora tepla
• účinné snížení hluku (AKU zasklení)
• dalšího prostoru k obývání
• získání zimní zahrady v panelovém či rodinném domě
• do zasklené lodžie neprší a nesněží
• zvýšení užitné hodnoty bytu a pocitu bezpečí
Zasklením dosáhneme luxusního vzhledu lodžií,
zvláště při komplexním prosklení celého domu.

Naše firma je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001 : 2008

ÚDRŽBA BUDOV.CZ – Schneider s.r.o.
Bolatice - Průmyslová č. 957/5, 747 23
Praha Vršovice - 28. pluku 457/3, 101 00
tel.:/fax: +420 553 654 485
gsm: +420 602 771 627
e-mail: info@udrzbabudov.cz

www.udrzbabudov.cz

WINLOG®

Otočný bezrámový zasklívací systém
Kvalita pro Vaše bydlení

www.udrzbabudov.cz

Technický popis
• základním prvkem systému je spodní a horní
kolejnice ve které se posouvají jednotlivá křídla,
která se otevírají na bok ke stěně na pravou nebo
levou stranu, nebo na obě
• otočný WINLOG® je posuvný také přes rohy lodžií
nebo balkonu ve tvaru „U“ a zkosené balkony
a lodžie

• skla jsou posuvná za sebou a poslední zajíždí
do bočního „U“ profilu
• všechny proﬁly jsou z hliníku a nerezové oceli.
• systém je uzamykatelný pomocí madla se zámkem
• povrchová úprava hliníkových proﬁlů je stříbrný
ELOX a černý antracit, jiné odstíny za příplatek

www.udrzbabudov.cz
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Otočný bezrámový zasklívací systém

WINLOG® + AL zábradlí
RAILOG®
Naše firma je držitelem
certifikátu jakosti ISO 9001 : 2008

1/ Pohled na spodní vodící profil
2/ Boční roh
3/ Pohled na systém v otevřeném stavu
(pohled zevnitř)
4/ Pohled na přejezd přes roh
5/ Pohled na horní a vymezovací profil
6/ Profil pro vymezení nerovností

