AA 610 Sanierung „TIP“
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1 | Goetheschule, Kaiserslautern
2 | Phoenix West, Dortmund
3 | Siebengebirge, Köln
4 | Cramersche Fabrik, Menden

1 | Mälzerei, Düsseldorf
2 | Brauerei Riegele, Augsburg
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AA 720 HIplus Sanierung „TIP“
Nové systémy KAWNEER Sanierung
„TIP“ pro okna a okenní dveře v
historických budovách.

3 možnosti konstrukce pro nejrůznější požadavky:
} průmyslová oblá konstrukce s meziskelní dělící příčkou
} průmyslová hranatá konstrukce s nalepenou Vídeňskou příčkou
} varianta stará zástavba s meziskelní ozdobnou a křídlovou dělící příčkou
} dále jsou k dispozici nejrůznější meziskelní dělící příčky

AA 720 HI plus Sanierung „TIP“
Průmyslová kontura oblá

AA 720 HI plus Sanierung „TIP“
Průmyslová kontura hranatá

měřítko 1:2

AA 720 HI plus Sanierung „TIP“
Stará zástavba

AA 720 HI plus Sanierung „TIP“
Stará zástavba

měřítko 1:2
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AA 720 HI Sanierung „TIP“
Nové systémy KAWNEER Sanierung
„TIP“ pro okna a okenní dveře v
historických budovách.

3 možnosti konstrukce pro nejrůznější požadavky:
} průmyslová oblá konstrukce s meziskelní dělící příčkou
} průmyslová hranatá konstrukce s nalepenou Vídeňskou příčkou
} varianta stará zástavba s meziskelní ozdobnou a křídlovou dělící příčkou
} dále jsou k dispozici nejrůznější meziskelní dělící příčky
Osvědčený stavebnicový systém je kompatibilní s okenní
sérií KAWNEER AA 720

AA 720 HI Sanierung „TIP“

AA 720 HI Sanierung „TIP“

průmyslová kontura oblá

průmyslová kontura hranatá

měřítko 1:2

AA 720 HI Sanierung „TIP“
stará zástavba

AA 720 HI Sanierung „TIP“
stará zástavba

měřítko 1:2
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AA 610 Sanierung „TIP“
Technická data

druhy konstrukcí:

průmyslová kontura

prostupnost vzduchu:

DIN EN 12207

oblá, hranatá,

odolnost proti dešti:

DIN EN 12208

stará zástavba

odolnost proti náporu větru:

DIN EN 12210

těsnost spár,
systémová zkouška:

RAL-RG 636/1

těsnost (déšť) a

Koeficient prostupnosti tepla:

DIN EN ISO 10077

mechanické nároky:

DIN 18055

Tepelná ochrana:

DIN 4108

ochrana proti vloupání:

DIN V ENV 1627

AA 610 Sanierung oblá,hranatá

Uf,BW = 2,2 W/m2K

AA 610 stará zástavba

Uf,BW = 3,0 W/m2K

Možnosti prosklení:

DIN 18361

WK 2
certifikováno:

DIN EN ISO 9001

AA 610 Sanierung "TIP" průmyslová kontura oblá
rám/křídlo

štulpové křídlo/křídlo

AA 610 Sanierung "TIP" průmyslová kontura hranatá
rám/křídlo

štulpové křídlo/křídlo

rám s vloženou lištou

příčka křídla průmyslová kontura oblá
upevnění zasklívací lišty uzavřenou maticí
možno též zapuštěným šroubem/objímkou

příčka křídla průmyslová
kontura hranatá upevnění
zasklívací lišty nacvaknutím

Vídeňská příčka průmyslová kontura
hranatá upevnění zasklívací lišty
držákem s mechanickým upínáním

měřítko 1:2,5

Brauerei Riegele, Augsburg

AA 610 Sanierung "TIP" stará zástavba
rám 19,5mm/křídlo

rám 12 mm/křídlo

křídlo/příčka 19,5mm

štulpové křídlo/křídlo

příčka křídla/příčka 94 mm
ozdobná příčka 45 mm

měřítko 1:2,5
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