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ELŐNYÖK:
GIGANTIKUS MÉRETŰ ÜVEGFELÜLETEK
Az alumínium profiloknak egyedülállóan jók a statikai tulajdonságai, ezért a szárnysúly akár
400 kg is lehet. Ez lehetővé a hatalmas méretű egybefüggő üvegfelületek kialakítását.
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FELÜLETKEZELÉS
Az alumínium keret külső és belső felületének kezelése (porszórás, lakkozás) a legmoder−
nebb eljárással készül, ami páratlanul tartós, mert a gyártás során a hagyományostól vas−
tagabb és tartósabb réteget égetnek rá az alumínium felületére. Lehetőség nyílik matt lakko−
zásra, többféle fautánzatú, vagy homlokzati strukturális lakkozásra is.
KESKENY KERETSZÉLESSÉG
Az Ultraglide−nál nincsenek zavaróan vastag keretek, a látható keretszélesség kimondottan
keskeny (56 mm, 100 mm, 125 mm helyzettől függően). 
EXTRA KÉNYELEM, SÜLLYESZTETT KÜSZÖB
Az Ultraglide rendelhető süllyesztett küszöbbel is, ami lehetővé teszi, pld. egy grillező kocsi
zökkenőmentes kitolását a tolóajtón. Az akadálymentes kivitellel igazán kényelmes a tolóajtó.
EXKLUZÍV, SAROKOSZLOP NÉLKÜLI KIVITEL 
Az Ultraglide egyedülálló módon oszlop nélküli sarokra is beépíthető. Így a szárnyak óriási
nyitott felületet, és harmonikus kapcsolatot biztosítanak a terasszal, kerttel.
KÜLÖNLEGES SZÍNEK 
A keret nem csak a trendi szürke színekben, de a RAL színskála bármelyikében rendelhető.
Amennyiben Ön ragaszkodik a fa meleg hangulatához, erről sem kell lemondania, mert a to−
lóajtó már készülhet többféle fa mintázatú bevonattal. 
EXTRA HŐSZIGETELŐ ÜVEGEKKEL
Az alumínium profil képes befogadni extra vastag (akár 49 mm−es) három rétegű üvege−
zést is, ami már nagyon jó összesített hőszigetelési értéket eredményez.
KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG ALAPKIVITELBEN 
Az alumínium keret már az alaptulajdonságaiból fakadóan (erős külső felület, statikailag
masszív) elhárítja a leggyakoribb betörési kísérleteket. A biztonsági üvegezés pedig a szab−
ványos, vagy emelt szintű törésmentességet garantál a tulajdonosok számára.

HŐHÍDMENTES 
ALUMÍNIUM PROFIL

Nagyon jó hőszigetelési ér−
ték az alumínium profil külső
és belső felülete közötti poli−
amid hőhídmegszakító betét−
nek köszönhető.

FOKOZOTT HŐSZIGETELÉSI
(i+) OPCIÓ

Az alumínium profil kamrái−
ba, illetve az üveg köré el−
helyezett szigetelő betét, to−
vább fokozza a már alapki−
vitelben is jó hőszigetelési
értéket.

ULTRAGLIDE ALUMÍNIUM TOLÓAJTÓK

ULTRAGLIDE PROFILOK 
‘U’ ÉRTÉKE:

UG: 1.45 W/m2K−től
UG i+ : 1.13 W/m2K−től
UG sarok: 1.45 W/m2K−től
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