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SLIDE-H
Interiérová výdejní okna

Tento moderní prvek otvorových výplní je určen především do jídelen, podatelen, recepcí a všude tam, 

kde je nutné mobilně oddělit zákaznickou a obslužnou stranu provozu. Tyto okna dělíme na ver�kální 

a horizontální jsou určená pro použi� v interiéru např. k oddělení vytápěné a nevytápěné místnos�. 

Využi� výdejních oken SLIDE-H

Nástřiky práškovou vypalovací barvou RAL. 

Mají vysokou odolnost pro� povětrnostním 

vlivům a také pro� UV záření.

Povrchové úpravy výdejních oken:

- matný

- strukturální

Další možnos� povrchu:

- zámek bajonetový SISO

Zabezpečení oken:Technický popis:

 

- 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, 

  du�nkové polykarbonáty

Použité výplně:

zámek aretace

Výdejní ver�kální/horizontální okna jsou složena ze 

systémových hliníkových profilů bez přerušeného tepelného 

mostu  –  těsnění fl exibilní kartáček. Zpravidla je celé okno 

členěné na dvě čás�: fixní a posuvnou/výsuvnou. Tyto čás� 

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. Ver�kálně výsuvná okna jsou osazena 

dvěma bezpečnostními zarážkami, které automa�cky zajis� 

ochranu před případným pádem křídla do spodní polohy. 

První zarážka je ve výšce 100 mm a druhá při plném výsuvu.  

V závislos� na váze výsuvného dílu jsou okna osazována 

samonavíjecím mechanismem, který pomáhá při zvedání 

výsuvného dílu a zároveň slouží jako ochrana před jeho 

samovolným pádem. 


