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Společnost MIJA-Therm
představuje variabilní,
stavebnicový systém
horizontálních
a vertikálních posuvných
okenních křídel, který
dodává na trh pod
obchodním názvem
SLIDE H.

SLIDE H

Posuvná hliníková okna
horizontální a vertikální posuv křídel
Využití výdejních oken SLIDE H
Tento moderní prvek otvorových výplní je určen především jako výdejní okno do jídelen, prodejních
stánků, podatelen, přepážek a všude tam, kde je nutné mobilně oddělit zákaznickou a obslužnou
stranu provozu. Tyto okna dělíme na vertikální a horizontální a jsou určená pro použití v interiéru
např. k oddělení vytápěné a nevytápěné místnosti. Pro oddělení interiéru a exteriéru lze použít
pouze horizontálních oken, která jsou zabezpečena proti vnějším vlivům.
Technický popis

Povrchové úpravy výdejních oken:

Výdejní vertikální/horizontální okna jsou složena ze
systémových hliníkových profilů (bez přerušeného
tepelného mostu). Zpravidla je celé okno členěné na dvě
části, fixní a posuvnou/výsuvnou. Tyto části jsou uložené
do hlavního nosného hliníkového rámu pomocí pojezdových kolejnic. Všechna okna jsou vybavena madlem
a zámkem, který slouží k uzamčení z vnitřní strany okna
a zamezí otevření z vnější strany.
Výsuvná okna jsou navíc vybavena o dvě výškové aretace,
které výsuvnou část zajistí ve dvou polohách otevření. Od
hmotnosti výsuvné části 5 a více kg doporučujeme použít
navíjecí mechanizmus, který usnadňuje zvedání těžších
křídel. Hmotnost křídla se odvíjí od rozměru daného okna
a použité výplně.

Nástřiky práškovou vypalovací barvou RAL. Pro interiér
jsou používané epoxidové barvy, které dobře odolávají
korozi a některým chemickým látkám vyskytujících se
v interiérech. Pro exteriér jsou používány polyesterové
barvy, které jsou použitelné výhradně v exteriéru. Mají
vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a také proti
UV záření.

Použité výplně:
- sklo float 4, 6, 8 mm, skla bezpečnostní kalená (ESG),
lepená skla
- sklo izolační 4/8/4 (U=1,5 W.m-2.K-1)
- plexiskla, pěněné desky, plný polykarbonát, dutinkové
polykarbonáty
- neprůhledné výplně, lamino desky a jiné

Další možnou volbou
je výběr struktury nanášeného povrchu:
- matný
- lesklý
- pololesklý
- strukturální
- metalický
- kladívkový
Lakování do dvou barev interiér/exteriér.
Lze využít i možnosti lakování jedinečnou technologií
Decoral do 17ti vzorů dřevodekoru.

Zabezpečení oken:
- Zámek bajonetový
- Cylindrickou půl-vložkou FAB, EVVA
- EZS čidlo

zámek
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