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Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry

OR-AK vestavba do podhledu s AL rámem

Hliníkové rámy pro vzduchové clony OR-AK

Technické parametry
Mezistropní montáž vzduchových
clon OR AK
do hliníkových rámů nabízí opticky perfektní
řešení. Běžně používané teleskopické
nástavce na sání a výtlak a revizní poklopy
v mezistropu odpadají. Přístup nezbytný pro
údržbu a revize je bezproblémový.
Použití
vhodné
pro banky, hotely, obchody a supervh
markety o ploše do 10 000 m2.
Montážní sada hliníkových rámů
obsahuje 4 hliníkové proﬁly eloxované
v přírodních barvách, na dvou podélných
proﬁlech jsou již připevněny úhelníky z ocelového plechu s připravenými otvory pro
montáž rámu do mezistropu. Součástí sady
jsou i spojovací šrouby.

Zavěšení hliníkových rámů
Vzduchovou clonu zavěsit na předem
zvolené místo na stropě. Hliníkový rám
převléknout zespoda přes clonu. Pomocí
svorníků M8 spojit rám s konstrukcí stropu.
Dotáhnout upevňovací kontramatky. Mezera
mezi clonou a rámem musí být na všech
stranách stejně široká. To je zajištěno
páskou z pěnové hmoty, vyplňující tuto
mezeru. V žádném případě nesmí být mezi
clonou a hliníkovým rámem kovové spojení
(přenos vibrací). Desky podhledu přizpůsobit
hliníkovému rámu.
Vstupní prostor je klíčem k úspěchu.
Vstupnímu prostoru je při návrhu obchodu
třeba věnovat zvláštní pozornost. Musí být
uspořádán tak, aby motivoval kolemjdoucí
ke vstupu do nákupních prostorů a přitom
chránil osoby a zboží před povětrnostními
vlivy. Vzduchová clona splňuje oba tyto
požadavky.
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a návrh clony
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Zařízení

hloubka rámu

šířka rámu

stropní výřez

počet bodů závěsu

OR 100.. - 0/5 AK

1036

1090

1060 x 1006

4

OR 150.. - 0/5 AK

1036

1590

1560 x 1006

4

OR 200.. - 0/5 AK

1036

2090

2060 x 1006

4

OR 250.. - 0/5 AK

1036

2590

2560 x 1006

6

OR 300.. - 0/5 AK

1036

3090

3060 x 1006

6

OR 100.. - 10/15 AK

1337

1090

1060 x 1307

4

OR 150.. - 10/15 AK

1337

1590

1560 x 1307

4

OR 200.. - 10/15 AK

1337

2090

2060 x 1307

4

OR 250.. - 10/15 AK

1337

2590

2560 x 1307

6

OR 300.. - 10/15 AK

1337

3090

3060 x 1307
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Doplňující vyobrazení
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Montážní návod pro hliníkové rámy
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